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Věc: Osvědčení 
 
 
         Magistrát hlavního města Prahy   o s v ě d č u j e    podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě: 
 
 
 
Zoologická zahrada Tábor, a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, PSČ 170 00, Praha 7 – 
Holešovice, IČO 04074025,   
 
 
 
že přijal dne 6. dubna 2017  o z n á m e n í   o konání veřejné sbírky, doplněné dne 18. dubna 
2017, k získání peněžitých příspěvků pro ZOO Tábor, které budou použity k úhradě 
provozních a investičních výdajů vynakládaných ZOO Tábor za účelem naplnění 
základního poslání zoologické zahrady, kterým je  zachování biologické rozmanitosti volně  
žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu 
ohrožených druhů, a výchova veřejnosti k ochraně přírody. 
 
 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 1. června 2017 na dobu neurčitou.    
 
 
 
Veřejná sbírka bude prováděna: 
 
  
- shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) 
zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 
217008003/0300 Československá obchodní banka, a.s.), v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 

   
 Akciová společnost 

Zoologická zahrada Tábor, a.s. 
IČO 04074025 
Dukelských hrdinů 747/19 
170 00 Praha 7 – Holešovice  

 

   

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor daní, poplatků a cen 

*MHMPXP6IXU6T* 
MHMPXP6IXU6T 

mailto:posta@praha.eu


2 

písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o 
veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 
- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, podle ustanovení § 9 odst. 1 
písm. g) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Bc. Hana Svobodová 
                vedoucí oddělení odvolacích agend 
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