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Nadačnífond
Pink Bubble
Hradčanskénáměstí 6111,1
118 00 Praha 1

č.;.s_urrn n B82425 l20t2

Váš dopis ar.

906247D012

Datum
Vyřizuje llinka
Št.Jurech 1236002567 25.7.2012

věc: osvědčení

osvědču j e

podleustanovení § 4odst. lzákonaé.
ll7l200l Sb., o veřejných sbírkách a o zněně některlých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),

MagistráthlavníhoměstaPrahy

ve znění pozdějších předpisů, Nadačnímufondu Pink Bubble, se sídlem Hraděanské náměsti
6llll, praha 1, pSČ l18 00, praha l, lČozqzgat7l, žepřijal dne 2.ěervence2}lZ

ío

konání veřejné sbírky, k získánípeněžit_ich příspěvků na zajištění projektu
,,Zkvalitnéni života onkologických pacientů v době léčbyi po jejím skončení"a zajišténi
ozn á m en

nákladů souvisejícíchs přípravou a realizací projektu. Veřejnou sbírku lze konat na územícelé
Českérepubliky od 2, srpna 2012 na dobu neurěitou.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v oznámení nebyly uvedeny důvody hodné zvláštního

zřetele, pro něž právnická osoba navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratšínež 30 dnů od přijetí
oznámeni, tj. ke dni 7.7.2012, bylo stanoveno konání veřejné sbírky ve lhůtě 30 dnů od přijetí
oznámeni, tj. dnem 2.8.2012, ve smyslu ustanovení odst.

veřejných sbírkách a

o změně

l a2

někteqých zákoni (zákon

§ 4 zákonaé, lI7/2001 Sb., o

o veřejných sbírkách), ve

znění

pozdějších předpisů.

Veřejná sbírka bude prováděna v souladu s ustanovením § 9 odst.

ll7/200l

l

písm. a) zákona

Sb., o veřejných sbírkách a o změně někteých zákonů (zél<on o veřejných sbírkách),

Síd|o: Mariánské nám. 2, 1l0 0l Praha l
Pracoviště: Jungmannova29l35, l10 00 Praha l
tel. 236 00l l 1 l, fax 236 007 035
e-mail: dpc@praha.eu

ě.

ve

znění pozdějšíchpředpisů, tj. shromažďovóním příspěvků na předem vyhláŠeném
zvláštním bankovním účtu(§ 23) zíír.eiémpro tento účelu banky, a to po dobu uvedenou

ČSOB, a.s.), dále podle ustanovení § 9
odst. 1 písm. c) citovaného zii<ona o veřejných sbírkách, tj. pokladničkami (§ 1l odst. 1-3),
podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem
v oznámení o konání sbírky (účetč. 253t35368l0300

předmětů jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenky a podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. f)
citovaného záú<ona o veřejných sbírkách, tj, dárcovskými textovými zprávami prosfiednictvím
telekomunikačníhokoncového zaíízeni,a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky.

