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

EMOTER – Essential Medical Outreach & Treatment Rescue, z.s.,  
IČO 09088199, se sídlem Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha – Běchovice 

 
že přijal dne 6. 11. 2020 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 10. 11. 
2020.  

Výtěžek z veřejné sbírky bude použit na podporu veřejně prospěšné humanitární činnosti zapsaného 
spolku EMOTER Essential Medical Outreach & Treatment Rescue, z.s., t.j. zlepšování životních 
podmínek odlehlých komunit v Ugandě, primárně v oblasti Nebbi pomocí podnikání aktivit v zájmu 
veřejného zdraví, a to zejména pro financování: 

1. Lékařských výjezdů (nákup léků, vakcín, zdravotnického materiálu a pomůcek, nákup 
laboratorních testů, nákup pohonných hmot a zapůjčení vozidla pro transport zdravotníků a 
materiálu na místo, kde bude lékařský výjezd probíhat, tisk doprovodných letáků a plakátů, 
nákup kancelářských pomůcek potřebných pro realizaci výjezdu). 
 

2. Podnikání aktivit na podporu snížení rizik přenosu infekčních onemocnění, zejména COVID 
- 19 (nákup ochranných pomůcek, desinfekce a jiného zdravotnického materiálu, výdaje 
spojené se zajištěním jejich průběžné distribuce v ugandských komunitách. 
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3. Realizace osvětové činnosti v ugandských komunitách v rámci edukačního programu 
vzdělávání ke zdraví v oblasti hygienických návyků, nutrice, reprodukčního zdraví a sexuální 
výchovy a důležitosti prevence a očkování (nákup učebních pomůcek, tisk potřebných 
materiálů k realizaci projektu osvěty, proplacení jízdného/pohonných hmot pro transport na 
místo, kde se akce koná) 

 
4. Poskytování materiálních darů potřebným v rámci dárcovského programu (nákup potravin, 

oblečení a obuvi, hygienických potřeb, školních pomůcek a úhrada školného). 
 

5. Úhrada mezd (pro zdravotnický personál na lékařských výjezdech, pro lektory edukačního 
programu, pro zaměstnance zajišťující podklady a přípravu humanitárního projektu), která 
bude tvořit maximálně 20 % z celkového ročního výtěžku sbírky. 
 
 

Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky na dobu neurčitou. Veřejná sbírka 
může být zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení; dříve nesmí být 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 
(§23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet 
č. 2901888915/2010 Fio Banka, a.s.) 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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