
 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/2 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 
 IČO 25784684 
 Voctářova 2449/5 
 180 00 Praha  8 - Libeň 
  

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      MgA. Dagmar Joppová 
Č. j.: 236 002 906 
MHMP 1308271/2020 Počet listů/příloh:  1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1288576/2020  26.08.2020 
 
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 změně některých zákonů (zákon o 

veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě 

 
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.,  IČO 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha   

                                                            8 - Libeň, 

 

že přijal dne 21. 8. 2020 oznámení o konání veřejné sbírky. Veřejná sbírka je konána za 

účelem získání peněžních prostředků na podporu a rozvoj aktivit, které cíleně zlepšují životní 

podmínky pacientů se vzácnými nemocemi (sociální a léčebná podpora, ozdravné pobyty, 

edukační kampaně, nákupy zdravotnických pomůcek a přístrojů dle individuálních potřeb). 

Finanční prostředky jsou určeny pro pacientské organizace, spolky i fyzické osoby. 

 

Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky na dobu neurčitou, a to od 28. 9. 

2020. Veřejná sbírka může být zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení; dříve 

nesmí být veřejná sbírka zahájena ani propagována. 

 

Veřejná sbírka bude prováděna způsobem dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných 

sbírkách, tj. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu 
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(§23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet 

č. 1620432079/5500 Raiffeisen bank, a.s.). 

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