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         Magistrát hlavního města Prahy   o s v ě d č u j e    podle ustanovení § 4 zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě: 
 
Alzheimer nadační fond, se sídlem Šimůnkova 1600/5, PSČ 182 00, Praha 8 - Kobylisy, IČO 
24828360,   
 
že přijal dne 5. října 2015  o z n á m e n í   o konání veřejné sbírky, doplněné dne 7. října 2015, 
k získání peněžitých příspěvků na podporu činnosti Alzheimer nadačního fondu v souladu 
s jeho statutem, tj. podpora výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších 
neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám 
kognitivních funkcí a demenci a dále na zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce 
poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 21. října 2015 na dobu neurčitou.    
 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v oznámení byly uvedeny důvody hodné zvláštního zřetele, pro 
něž právnická osoba navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, bylo 
stanoveno zahájení veřejné sbírky výše uvedeným dnem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů.  
      
Veřejná sbírka bude prováděna: 
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 - 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. 
3909999390/0300 Československá obchodní banka, a.s.), v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 
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, 
- prodejem předmětů jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude činit vždy 
minimálně 50 % 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. Sbírky prováděné prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut 
příspěvek, se nesmějí konat v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných 
veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo 
majitele v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 
- 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 50 % z prodejní ceny vstupenky) podle 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) citovaného zákona o veřejných sbírkách. Sbírky prováděné 
prodejem vstupenek, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se nesmějí konat v prostředcích veřejné 
dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen 
se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 
- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, podle ustanovení § 9 odst. 1 

písm. g) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 

 

S pozdravem 

JUDr. Soňa Thuriová 

ředitelka odboru 
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