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Osvědčení
Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje, podle ustanovení § 4
zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změněn některých zákonů (zákon o
veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě
Českobratrská církev evangelická,
IČO 00445223, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1,
že přijal dne 26. 2. 2021 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 10. 3. 2021
a 31. 3. 2021, za účelem podpory projektů ČCE:
1. Vzdělávacích projektů – z veřejné sbírky bude hrazeno:
- semináře – pronájem místností, odborné materiály, odměny lektorům lektoři, cestovné
- vzdělávací kurzy a pobyty – náklady na ubytování a stravu (účastníci i lektoři, asistenti),
asistenti pro hendikepované, odměny lektorům, odborné materiály, cestovné
- pomůcky – nákup učebních pomůcek
- vybavení školících místností
2. Kulturních projektů – z veřejné sbírky bude hrazeno:
- publikace, zpěvníky – náklady na výrobu
- veřejně prospěšné a charitativní koncerty, přednášky, konference a jejich propagace pronájem sálů, odměny přednášejícím, vystupujícím, cestovné a
tiskoviny (programy, plakáty)
3. Humanitárních projektů - pomoc při živelných katastrofách a pandemiích
4. Sociálních a zdravotní projektů - pomoc sociálně slabým – z veřejné sbírky bude hrazeno:
- nákup zdravotních pomůcek, zdravotního vybavení, léčba (úhrada, popř. příspěvek)
- pobyty pro děti, pro rodiny a pro seniory
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5. Stavebních projektů – z veřejné sbírky bude hrazeno:
opravy, úpravy a vybavení budov, prostor:
- sloužící k společenským, komunitním a kulturním aktivitám
- budov v majetku ČCE a farních sborů ČCE – fara, kostel, komunitní centrum, prostory pro
setkávání, rekreační střediska
- zotavoven v majetku ČCE
6. Projektů na ochranu životního prostředí – z veřejné sbírky bude hrazeno:
- tištěné materiály - brožury, knížky, plakáty popisující a upozorňující na určitý
problém nebo na akci související s ochranou životního prostředí
- mediální kampaně - propagace projektů na ochranu životního prostředí
- semináře - pronájem místností, odborné materiály, lektoři, cestovné
Z ročního čistého výtěžku sbírky může být využito maximálně 20 % na pokrytí mzdových
nákladů pro koordinátory jednotlivých projektů.
Příspěvky do veřejné sbírky budou následně rozdělovány na jednotlivé projekty pod různými
variabilními symboly – jeden projekt, jeden variabilní symbol.
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky na dobu neurčitou, a to ode dne
následujícím po dni doručení osvědčení; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.

Veřejná sbírka bude prováděna způsobem dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných
sbírkách, tj. 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. 296800727/0300 ČSOB, a.s.), dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách, tj.
pokladničkami; při konání veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat
v souladu s ust. § 11 zákona o veřejných sbírkách, dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. d), tj. prodejem
předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku do sbírky bude 80 % z prodejní
ceny předmětu), dále dle ust, § 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem
vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce
pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (výše
příspěvku do sbírky bude 80 % z prodejní ceny vstupenky), dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. f)
zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím
telekomunikačního koncového zařízení a dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných
sbírkách, tj. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Mgr. Bc. Hana Svobodová, (DPC)
vedoucí oddělení odvolacích agend
podepsáno elektronicky
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