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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
Vysoká škola ekonomická v Praze, IČO: 613 84 399, se sídlem náměstí Winstona
Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
že přijal dne 16.03.2022 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 29.03.2022,
za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu ukrajinských studentů a akademiků
VŠE a jejich rodin, tj. na úhradu nákladů spojených s ubytováním a zajištěním základních
životních potřeb ukrajinských studentů a akademiků VŠE včetně jejich rodin a úhradu
stipendií ukrajinským studentům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 31.03.2022 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. 9587602/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.).
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