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Osvědčení 
 
Magistrát hlavního města Prahy   o s  v ě d č u j e    podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě: 
 
 
Nadační fond Pink Bubble , se sídlem Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 118 00, Praha 1 – 
Hradčany, IČO 24296171,   
 
 
že přijal dne 10. května 2018  o z n á m e n í   o konání veřejné sbírky, doplněné dne 4. června 
2018 a 19. června 2018, k získání peněžitých příspěvků na adresnou podporu konkrétních 
„splněných přání“ dětských a mladých dospělých onkologických pacientů (ve věku od 0 do 
30 let), jejichž cílem je psychologická podpora pacientů a propojení s  okolním světem 
v době náročné onkologické léčby a jí způsobenou izolací, zprostředkování radosti a 
zážitků, podpora vzdělávání a seberealizace, rekonvalescence a návratu k samostatnosti. 
Jednotlivá konkrétní přání i příběhy onkologických pacientů jsou uvedena ve zvláštní 
sekci webových stránek nadačního fondu www.pinkbubble.cz a jsou plněna průběžnými 
příspěvky od dárců a v rámci samostatné veřejné sbírky.  
 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 1. července  2018 na dobu neurčitou.    
 
 
Veřejná sbírka bude prováděna: 
 
 
 - shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) 
zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 
2777575777/0300 Československá obchodní banka, a.s.), v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 
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písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o 
veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 
- pokladničkami podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 
Při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s 
§ 11 zákona o veřejných sbírkách. 
- prodejem předmětů jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude činit 
vždy minimálně 40 % z prodejní ceny předmětu) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Při provádění sbírky prodejem předmětů je pořadatel sbírky 
povinen postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona o veřejných sbírkách a zároveň dle § 
15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka konána v prostředcích veřejné dopravy a 
prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno sbírku konat jen se 
souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. 
- prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně 
přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně 
vstupenky (výše příspěvku bude činit vždy minimálně 40 % z prodejní ceny vstupenky) podle 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) citovaného zákona o veřejných sbírkách. Při provádění sbírky 
prodejem vstupenek je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 13 
zákona o veřejných sbírkách a zároveň dle § 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka 
konána v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných 
prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. 
- dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, 
podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 
- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, podle ustanovení § 9 odst. 1 
písm. g) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 
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