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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 
 
Nadační fond proti dluhové pasti, IČ: 069 88 342, se sídlem Sokolovská 399/196, Praha 8 – 
Libeň,  
 
že přijal dne 11.04.2019 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 27.05.2019 a 
29.05.2019, za účelem získání peněžitých příspěvků pro manžele Ladislava a Evu 
Zólyomiovi, starobní důchodce  narozené v roce 1940 a 1945, kteří jsou nemocní a většinu 
prostředků ze starobních důchodů tak vydávají za léky, a kteří nezaviněně přišli o bydlení 
ve vlastním byte vlivem spekulantů a museli vstoupit do insolvenčního řízení,  
tj. na pořízení jiného bydlení, případně bydlení nájemního ve formě pravidelných 
příspěvků na nájemné, a to až do smrti manželů, nejméně však po dobu insolvenčního 
řízení, aby bylo možno zachovat v co nejvyšší míře oběma manželům alespoň důstojné 
podmínky pro život.  
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 30.05.2019 na dobu neurčitou.   
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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. 2001598701/2010 zřízený u Fio banky, a.s.). 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Soňa Thuriová 
ředitelka odboru 
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