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Osvědčení 
 
Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje , podle ustanovení § 4 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 
sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě 
 
Asociace českých herních vývojářů, z. s., IČO: 071 39 411, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 
Praha 8 – Karlín,  
 
že přijal dne 09.04.2020 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 14.04.2020,  
za účelem získání peněžitých příspěvků na pomoc v souvislosti s  pandemií COVID-19, tj. na 
zajištění ochranných masek, plicních ventilátorů a ochranných prostředků pro 
zdravotnická zařízení, složky Integrovaného záchranného systému a odběrová centra. 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 17.04.2020 na dobu neurčitou.   
 
Veřejná sbírka bude prováděna 
- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním 

příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u 
banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 123-727990287/0100 
zřízený u Komerční banky, a.s.); 

- způsobem podle § 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 činí min. 30 % z prodejní ceny vstupenky); při provádění veřejné sbírky 
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prodejem vstupenek je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 13 
zákona o veřejných sbírkách, a zároveň, podle ustanovení § 15 zákona o veřejných sbírkách, 
nesmí být sbírka tímto způsobem 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. 
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