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OSVĚDČENÍ 
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 

podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
o veřejných sbírkách“), právnické osobě: 

Název:  Krok za Šimonka, z. s. 
Sídlo:   Skotnice 123, 742 58 Skotnice 
IČ:   14060876 

že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 až 4 zákona o veřejných sbírkách.  

Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.  

Oznámení bylo přijato dne 3. 2. 2022. 

Veřejná sbírka je oznámena na období od 14. 2. 2022 na dobu neurčitou. 

Místo konání sbírky: Česká republika. 

Oprávněná osoba:  Lukáš Hanzelka. 

Účel sbírky:             Účelem sbírky je shromáždit finanční prostředky ,,pro podporu léčby a pořizování 
zdravotních pomůcek pro osobu postiženou LESCH NYHANOVÝM SYNDROMEM, 
konkrétně pro Šimonka Hanzelku narozeného dne 30. 7. 2019. Účelem je rovněž 
zajištění potřebných rehabilitací, potřeb k usnadnění jeho běžného života, asistence, 
nákup rehabilitačních pomůcek, léků, případně podpora jiných dětí s podobným 
postižením, případně dětí upoutané na lůžko či invalidní vozíkˮ. 

Bankovní účet sbírky: Fio Banka a. s., Praha, č. ú. 2202103744/2010. 

 

Váš dopis zn.:  Krok za Šimonka, z. s. 
Lukáš Hanzelka 
Předseda spolku 
Skotnice 123 
742 58 Skotnice 

Ze dne:  
Čj.: MSK  20499/2022 
Sp. zn.: VŽ/3366/2022/Koc 
 619.1 S10   N 
Vyřizuje: Ing. Vladimíra Kociánová 
Telefon: 595 622 745 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-02-07 
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Způsoby konání sbírky: - shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, 

- prodejem předmětů (do veřejné sbírky 100 Kč z každého prodaného trička). 
  
  
  
  

 
 
 

Mgr. René Pleva 
vedoucí oddělení správních činností 
a krajský živnostenský úřad 
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