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Praha: 10. 03. 2022 Naděje pro Lexi z.s. 

Sylva Čechová 

Průhonická 1188 

252 42 Jesenice 

 

Číslo jednací: 032420/2022/KUSK 

Spisová značka: SZ_030638/2022/KUSK 

Vyřizuje: Jan Janský, l. 472 

Značka: OLPPS/Jan 

 

O S V Ě D Č E N Í 

 
o datu přijetí oznámení o konání sbírky 

podle § 4 odst. 1 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) 

 

Krajský úřad Středočeského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách 

právnické osobě: 

Název:  Naděje pro Lexi z.s. 

Sídlo:  Průhonická 1188, 25242 Jesenice 

IČO:  11888385 

 

že dne 04. 03. 2022 bylo přijato oznámení o konání veřejné sbírky za účelem: 

„Sbírka je pořádána za účelem materiální a peněžní podpory dětí a mládeže se zdravotním 

postižením, zvláště s psychomotorickou retardací, centrálním hypotonickým syndromem, 

poruchou zraku nebo sluchu, metabolické vady, epilepsii, autismem a DMO – dětskou 

mozkovou obrnou. 

Z vybraných prostředků budou pořizovány potřeby a prostředky usnadňující běžný život, 

spoluúčast a náklady na další zdravotní a sociální péči, která není hrazena z veřejného 

zdravotního a sociálního pojištění, zvláště pak rehabilitační a ozdravné pobyty, osobní 

asistence, osobní pečovatelky, léčebné výlohy, léky, doplňky stravy, zdravotní materiál, sedací 

a polohovací zařízení, elektrický vozík, zdravotnické, rehabilitační a kompenzační pomůcky, 

léčebné zákroky, aplikace kmenových buněk, úpravy vozidel nebo odstraňování bariér v jejich 

domácnosti např. závěsný stropní systém, pojízdný zvedák, vybavení koupelny, výtah.“ 

Sbírka je konána na území České republiky od 25. 03. 2022 na dobu neurčitou. 

Jméno a příjmení fyzické osoby, která je oprávněna za právnickou osobu ve věci veřejné 

sbírky jednat: Sylva Čechová. 

Způsob provádění sbírky:  

 shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č. 123-

5587430247/0100, založeném u Komerční banka, a.s., Antala Staška 2059, 140 00 

Praha 4 

 

  

 Jan Janský 

 odborný referent oddělení přestupků a správních agend 
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