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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
Rogit, s.r.o., IČO: 264 42 868, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
že přijal dne 29.01.2021 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 02.02.2021,
za účelem získání peněžitých příspěvků na pomoc lidem postiženým závažnými
onemocněními či úrazy, u kterých standardní léčba hrazená ze zdravotního pojištění
selhává nebo existují efektivnější způsoby léčby, ať už v ČR nebo v zahraničí, které
standardním systémem veřejného zdravotního pojištění hrazené nejsou, a rovněž na
pomoc rodinám a příbuzným takto postižených lidí, kteří se v souvislosti se závažnými
onemocněními svých blízkých dostali (nebo by se bez pomoci mohli dostat) do obtížené
finanční situace či zadlužení, a to s cílem umožnit rodinám a příbuzným, aby se o své
blízké se závažnými onemocněními mohli postarat v domácím prostředí nejdéle, jak je to
z medicínského hlediska možné a vhodné. Finanční prostředky budou použity na úhradu
léků, léčebných postupů a léčebných pobytů pro nemocné i pro členy jejich doprovodu
v České republice, Švýcarsku a Izraeli, a na úhradu nezbytných životních nákladů pro
takto postižené rodiny.
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 04.02.2021 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. 333101088/5500 zřízený u Raiffeisenbank a.s.).

Mgr. Bc. Hana Svobodová
vedoucí oddělení odvolacích agend
podepsáno elektronicky
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