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Podmínky grantového řízení  Plníme přání, myslíme na druhé 2021 

Společně proti nepřízni osudu 
 

 
Důležité termíny 

 
Příjem doporučení zaměstnanců a přihlášek žadatelů  

1. září - 24. září 2021 
 

Finanční příspěvky zaměstnanců 
7. října – 16. listopadu 2021 

 
Čerpání nadačních příspěvků 

1. ledna 2022 – 30. června 2022 
 

Vyúčtování nadačních příspěvků 
do 31. července 2022 

 
 
 

 Zaměření grantového řízení    
 
Charitativní projekt Plníme přání, myslíme na druhé (dále jen Plníme přání) je zaměřen na 

podporu fyzických osob v České republice, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu 
závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka, a které do projektu doporučili zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 
 
Doporučení -  vyplní zaměstnanec na intranetu ČEZ, ve kterém uvede, komu chce pomoct a proč, 
popíše stručně situaci doporučenéhofyzické osoby a její kontaktní údaje. 
Přihlášení žadatele –fyzická osoba, kterou zaměstnanec doporučil, obdrží e-mail, na jehož základě se 
může do Plníme přání přihlásit. Pokud má zájem, vyplní přihlašovací formulář na webových stránkách 
Nadace ČEZ. 
Příběhy a přání vybraných přihlášených žadatelů představíme na intranetu zaměstnancům. Ti mohou 
po dobu jednoho měsíce finančně přispívat.  
Až budeme znát vybranou výslednou částku, dokončíme společně s každým žadatelem formulář 
žádosti.  
Žadatel může čerpat nadační příspěvek po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku, nejdříve však od 1. 1. 2022. 
Žadatel si službu/pomůcku objedná, fakturu zašle do nadace, která ji uhradí. Nadace nebude převádět 
peníze na účet žadatele! 

 
 Žadatel o nadační příspěvek  
- Fyzická osoba v těžké životní situaci, kterou doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ a která na 

základě doporučení zaměstnance vyplnila přihlášku do projektu a která má trvalé bydliště 
v České republice. 

- Do grantového řízení může být zařazena pouze osoba, která nezískala nadační příspěvek 
v grantovém řízení Plníme přání v r. 2020 a která splňuje podmínky grantového řízení Plníme 
přání 2021 
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 Výše nadačního příspěvku 
Výše nadačního příspěvku max. 100.000 Kč. 

 
 Je možné žádat o: 

- Rehabilitační a kompenzační pomůcky  

- Rehabilitační pobyty, pravidelné terapie 

- Pomůcky pro neslyšící a nevidomé  

- Osobní asistence a odlehčovací služby – pro děti a dospělé 

- Bezbariérové úpravy v domácnosti 

- Opravy a úpravy automobilů 

- Nákup automobilu (ne leasing) - v případě, že je zajištěno dofinancování z dalších zdrojů  

- Notebook, PC – pouze v případech, kdy slouží ke zkvalitnění či zapojení člověka do běžného 

života 

- Vzdělávání – školné, školní pomůcky dětí s handicapy 

- Další přání, které vedou ke zvýšení kvality života a snížení sociální izolace 
 

V případě, že se jedná o pomůcky či služby hrazené ze zdravotního pojištění či ze sociálních 

příspěvků, je možné žádat pouze o rozdíl mezi reálnou cenou a částkou příspěvků. 

 

 Není možné žádat o: 
- Experimentální léčba 

- Např. rekonstrukce koupelny pro babičku, jako poděkování za její celoživotní obětavost 

 Zaměstnanec SKČ a jeho doporučení 
Zaměstnanec musí osobně doporučenou osobu znát. 

Zaměstnanec vyplní doporučení na intranetuČEZ prostřednictvím elektronického formuláře, nebo je 
tento formulář v tištěné podobě k dispozici na vyžádání v Nadaci ČEZ. 
 

 Přihlášení do projektu  
Na základě písemného doporučení od zaměstnance vyplní žadatel přihlašovací formulář do 

projektu prostřednictvím webových stránek Nadace.  
 

 Zařazení do projektu 
Všechny kompletní přihlášky, které splňují Podmínky grantového řízení, budou představeny 

zaměstnancům na Intranetu. 
 

 Termín příjmu doporučení od zaměstnanců a přihlášek žadatelů do projektu : 
1. září - 24. září 2021 - příjem doporučení zaměstnanců a na základě doporučení příjem 

přihlašovacích formulářů od žadatelů. Do 30. 9. 2021 má žadatel možnost doplnit přihlášku o 
požadavky nadace. K tomu je vyzván e-mailem prostřednictvím Evidence. Pokud neodešle kompletní 
a správně vyplněné doporučení v tomto termínu, může být po doplnění zařazen jako náhradník. 

Nadace ČEZ může přijímat doporučení a přihlášky i v průběhu října, může také sama další 
osoby doporučit. Tito žadatelé budou náhradníky v případě, že pro všechny, kteří podali žádost 
v termínu, již budou peníze vybrány. O výběru náhradníků rozhoduje nadace. 

 
 Finanční příspěvky zaměstnanců 

V průběhu října a listopadu zaměstnanci finančně přispívají na intranetu ČEZ fyzickým osobám 
zařazeným do projektu. Nadace ČEZ konečnou částku, kterou vybrali zaměstnanci, zdvojnásobí a 
rozdělí. Výsledná částka pro jednotlivé žadatele je závislá na reálné výši vybrané částky od 
zaměstnanců a může tak být nižší než bylo přání. Pro grantové řízení Plníme přání 2021 budou 
použity nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku. 

 
 Způsob podání žádosti o nadační příspěvek 

Žadatel vyplní Žádost o nadační příspěvěk na stránkách Nadace ČEZ, kam vyplní detailní 
rozpočet nadačního příspěvku na požadované přání a odešle do systému. Všechny žádosti posoudí 
správní rada Nadace ČEZ. Nekompletní žádosti budou vyřazeny.  
 

 Zaměstnanci i žadatelé budou o stavu žádosti informováni 
O rozhodnutí správní rady bude informován žadatel i zaměstnanec, který projekt doporučil, e-

mailem nejpozději 15 dnů po jejím zasedání. 
 

 Čerpání nadačního příspěvku 
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- Nadace v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část v Kč na účet vedený 

v České republice přímo dodavateli pomůcky/služby. Nepřevádí peníze na účet žedatele. 

- Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po uzavření smlouvy o 

poskytnutí nadačního příspěvku, nejdříve však od 1. 1. 2022.  

- Nadační příspěvek je možné čerpat nejpozději do 30. 6. 2022  

- Nedočerpané finanční prostředky budou použity pro další ročník projektu Plníme přání. 

 Vyúčtování nadačního příspěvku 
- Povinností příjemce nadačního příspěvku je zaslat vyúčtování nadačního příspěvku 

bezprostředně po jeho vyčerpání, nejpozději do 31. 7. 2022. 
 

 Změny v průběhu čerpání nadačního příspěvku 
V průběhu čerpání nadačního příspěvku se mohou u příjemce vyskytnout změny, např. 

z důvodu změny zdravotního stavu. Všechny změny, které by měnily původní rozpočet nadačního 
příspěvku nebo délku jeho čerpání, popíše příjemce v Žádosti o změnu. Změny budou přijaty, pokud 
s nimi nadace vysloví souhlas. 
 
 
 
Kontakt: Nadace ČEZ 
Email:    plnimeprani@nadacecez.cz 
Tel.:       211 046 720 


