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Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí 
 

Sp.zn.: SpKrÚ86765/2020 OOPKŽÚ OVV                                               V Pardubicích dne 30.11.2020 
Čj.: KrÚ 87946/2020 
Vyřizuje: Bc. Věra Nováková 
466 026 163 

*KUPAX00W223X* 
 
OSVĚDČENÍ 

o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 
  
       Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský 
úřad, osvědčuje dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a 
o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), právnické osobě:  
 
Název:  Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara, z.s. 
Sídlo:  Sv. Čecha 63, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO:  60444258 
 
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti dle ustanovení § 5 zákona                
o veřejných sbírkách a krajský úřad neshledal důvody pro to, že sbírku nelze konat. 
 
Účel veřejné sbírky:  
 

Finanční podpora projektu ADOPCE SÝRIE (adopce na dálku). Pomoc dětem 
v Sýrii (vesměs se jedná o křesťanské sirotčince v Damašku a Malloule) a to 
formou: 
a) přímé adopce na dálku (tj. pomoc jednotlivým dětem ze seznamu dětí) 
b) pomoc celému sirotčinci na celkový chod dané organizace. 
 
Na obnovu křesťanských symbolů v Sýrii (vesměs se jedná o Kláštery a 
obdobná zařízení, pod kterými jsou dané sirotčince vedeny).  

 
Oznámení bylo přijato dne: 
 25.11.2020 
 
Datum zahájení sbírky:   

1.1.2021 
 
Datum ukončení sbírky:          

Na dobu neurčitou 
 
Území, na němž se bude sbírka konat:  

Česká republika 
 
Způsoby provádění sbírky:  
  

 zvláštním bankovním účtem č. 288734774/0300 u ČSOB, a.s. 
 dárcovskými textovými zprávami (DMS) 
 složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou 

 
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby: 
 Richard Andrle Sylor 
 



 
Určení dne, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování veřejné sbírky: 

31.3.2022 
 

Určení dne, ke kterému bude zpracováno pravidelné roční průběžné vyúčtování 
veřejné sbírky:  31. březen 

                       
                        

Otisk úředního razítka 
         Mgr. Olga Dašková 

                       vedoucí oddělení vnitřních věcí 
                           v z. Mgr. Julie Khomová 

     elektronicky podepsáno 
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