
 
 

Podmínky ve ejného grantového ízení Neziskovky 
 

 Zam ení grantového ízení    
Grantové ízení Neziskovky je zam eno na rozvoj a profesionalizaci neziskových 
organizací, které poskytují služby p ímé pé e v sociální oblasti, uvedené v § 34 
zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální pé e, 
prevence a poradenství.  
 

 Podpora sm uje zejména na:  
 rozvoj kvality poskytování služeb p ímé pé e a sociální prevence 
 profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky 

kvality apod., 
 rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže 

apod., 
 zvyšování kvality služeb p ímé pé e a sociální prevence nebo k rozší ení 

poskytovaných služeb,  
 zlepšování kvality pé e o zam stnance – nap . vzd lávání, zvyšování kvalifikace, 
 upevn ní a zviditeln ní pozice organizace mezi potenciálními klienty, ve ejností, 

donátory 
 

 Z nada ního p ísp vku mohou být hrazeny zejména tyto náklady: 
 Mzdové náklady v etn  zákonných odvod , které souvisí s rozvojem a 

profesionalizací organizace 
 Náklady na školení, seminá e, stáže 
 Poradenství  
 Pojišt ní dobrovolník  (s výjimkou dobrovolník , za které v akreditovaných projektech 

hradí pojišt ní stát) 
 Nákup vybavení a služeb, které p ímo souvisí s rozvojem organizace (nap . software, 

IT technika, vybavení pro novou službu nebo pro její rozší ení) 
 Náklady související se získáním známky kvality, registrací služeb 
 Další související náklady 

 
 V grantovém ízení nepodávejte žádosti na: 

Financování b žných provozních náklad  organizace sloužících k prostému udržení 
innosti v dosavadní mí e. Pro tyto žádosti, je ur eno grantové ízení Podpora 

region . 
 

 Žadatel 
Žadatelem (tj. p íjemcem nada ního p ísp vku) mohou být pouze právnické osoby se 
sídlem v eské republice, které spl ují kritéria daná t mito podmínkami a jsou 
registrovány podle zákona. . 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
Konkrétní p íklady organizací: Hospice, nízkoprahová centra, stacioná e, odborné 
sociální poradenství, domovy senior , organizace poskytující osobní asistenci, 
organizace poskytující odleh ovací služby, domovy pro osoby s postižením / se 
speciálním režimem, centra denních služeb, organizace poskytující krizovou pomoc, 
domy na p l cesty, organizace zabývající se sociální rehabilitací (tréninková pracovní 
místa, chrán né dílny), organizace poskytující rannou pé i, terénní služby, služby 
následné pé e, služby aktiviza ní apod. 

 



Podmínky grantového ízení platné od 22. 2. 2022 
 

 Kritéria pro podání žádosti:  
 žadatel poskytuje služby p ímé pé e v sociální oblasti zam ené zejména na sociální 

pé i, sociální prevenci, sociální poradenství;  
 žadatel je držitelem registrace poskytovatele sociální služby podle § 81 zákona. . 

108/2006 Sb., o sociálních službách a tato služba je jako registrovaná poskytována 
alespo  1 rok;  

 žadatel, ani osoba, která vykonává funkci lena statutárního, dozor ího nebo 
kontrolního orgánu žadatele:  
 

a) nebyla pravomocn  odsouzena pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované 
zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin , legalizace 
výnos  z trestné innosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplacení, nep ímého 
úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn  p ípad , kdy jde o p ípravu nebo 
pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného inu;  

b) nebyla pravomocn  odsouzena pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s 
inností Nadace EZ podle zvláštních právních p edpis  nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného inu;  
c) v i jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní 

ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek neposta uje k úhrad  náklad  insolven ního ízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních p edpis ; 

d) není v i Nadaci EZ v postavení osoby blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 a 2 zák. . 
89/2012 Sb. Ob anský zákoník a není tak u n j dána p ekážka dle ust. § 353 odst. 1 
zák. . 89/2012 Sb. Ob anský zákoník1; 

e) není v likvidaci; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky dle zvláštních právních p edpis ; 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní a 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti; 
i) nemá žádné splatné a neuhrazené dluhy v i Nadaci EZ ani jakékoli spole nosti 

pat ící do Skupiny EZ. 
 

Žadatel bere na v domí, že prohlášení o spln ní t chto podmínek je sou ástí žádosti 
o nada ní p ísp vek a Smlouvy o poskytnutí nada ního p ísp vku a je jeho povinností 
Nadaci EZ v této souvislosti nic nezaml et a uvést pravdivé a úplné informace. 
Nepravdivost, i neúplnost informací obsažených v tomto prohlášení bude mít za 
následek neschválení žádosti žadatele o nada ní p ísp vek, p ípadn  povinnost 
k vrácení již p id leného nada ního p ísp vku.  

 
 Výše nada ního p ísp vku 

 Maximální výše nada ního p ísp vku – 200 000 K .  
 

 Termín vyhlášení 
íjem žádostí je od 1. 3. 2022 do 21. 4. 2022.  

 
Odeslanou žádost je následn  možné v souladu s požadavky Nadace EZ upravit, i 
doplnit nejpozd ji do 29. 4. 2022 (v etn ), kdy musí být žádost odsouhlasena 
statutárním zástupcem organizace prost ednictvím evidence. Odsouhlasení žádosti 
statutárním zástupcem je rovn ž datem podání žádosti do Nadace EZ.  
Doporu ujeme proto odeslat žádost s dostate ným p edstihem. 

 
1 Za osobu blízkou v i Nadaci EZ se považuje právnická osoba – žadatel, jehož len statutárního orgánu, 
dozor ího i kontrolního orgánu, je sou asn lenem statutárního orgánu, dozor ího i kontrolního orgánu 
Nadace EZ, nebo tím, kdo jednání Nadace EZ významn  ovliv uje, nap . jako její zam stnanec nebo na 
základ  smluvního vztahu. 
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 Odeslání a podání Žádosti o nada ní p ísp vek     

Žádost lze odeslat do Nadace EZ výhradn  vypln ním a odesláním žádosti 
prost ednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online.cz (dále jen 
jako „evidence“).  
 
Žadatel vyplní žádost v . povinných p íloh. Nadace EZ následn  žádost 

ekontroluje a v p ípad , že je žádost vypln ná v souladu s t mito podmínkami, 
etn  všech povinných p íloh, vyzve statutární zástupce organizace k potvrzení 

žádosti prost ednictvím evidence. Za podanou žádost se považuje žádost potvrzená 
statutárním zástupcem organizace. 

 
Povinné p ílohy  
Žadatel k žádosti p ipojí níže uvedené dokumenty v elektronické podob , které 
dokládají skute nosti uvedené žadatelem v žádosti:  
 

1. Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociální služby podle § 81 zákona. . 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
2. Doklad o z ízení nebo vedení bankovního ú tu žadatele (smlouva o vedení ú tu 

s uvedením ísla ú tu, nebo potvrzení z banky k ú tu, který je uveden v žádosti). 
 

3. Jsou-li statutární orgány v žádosti (údaje na tené prost ednictvím aplikace Cribis, 
která zprost edkovává náhled do ve ejných rejst ík  a evidencí) odlišné od 
skute nosti, je žadatel povinen doložit doklad o jmenování statutárního orgánu, 
nebo dokument prokazující volbu statutárního orgánu (nap . zápis z valné 
hromady, zápis z lenské sch ze, zápis z jednání zastupitelstva apod.), i jiný 
dokument prokazující rozdíl oproti údaj m uvedeným ve ve ejném rejst íku, p ípadn  
jejich dopln ní. 
 

4. Jsou–li údaje o organizaci – nap . zm na sídla (na tené prost ednictvím aplikace 
Cribis, která zprost edkovává náhled do ve ejných rejst ík  a evidencí) odlišné od 
skute nosti, je žadatel povinen doložit doklad prokazující rozdíl oproti údaj m 
uvedeným ve ve ejném rejst íku, p ípadn  jejich dopln ní. 

 
5. Je-li žadatelem p ísp vková organizace, doloží žadatel Souhlas z izovatele 

s podáním žádosti o nada ní p ísp vek s výslovným uvedením z izovatele, že 
žadatel je oprávn n p ijmout nada ní p ísp vek do majetku organizace.  
 

Nepovinné p ílohy: Výro ní zpráva /ú etní záv rka za minulé období i jiný 
dokument o innosti organizace. 
 
Nadace je oprávn na si kdykoli vyžádat výše uvedené podklady v originálu, p ípadn  
je oprávn na si vyžádat další dokumenty prokazující spln ní t chto podmínek 
žadatelem.  

 
 

 Posouzení žádosti 
Aktuální stav žádosti m že žadatel sledovat p ímo v evidenci. Žadatel je o výsledku 
posouzení žádosti správní radou informován prost ednictvím evidence nejpozd ji 30 
dn  po zasedání správní rady. 
 
Je-li schválen nižší nada ní p ísp vek, než je uvedeno v žádosti, je žadatel povinen 
prost ednictvím evidence upravit položkový rozpo et uvedený v žádosti. V p ípad , že 
bude žadatel upravovat položky v rozpo tu, je povinen neodchýlit se od schváleného 

elu erpání.   
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 Uzav ení smlouvy o poskytnutí nada ního p ísp vku 

V p ípad  schválení žádosti o nada ní p ísp vek žadatel opat í smlouvu podpisy osob 
oprávn ných k podpisu smlouvy. Jeden výtisk smlouvy opat í ú edn  ov enými 
podpisy a podepsané smlouvy zašle v listinné podob  na adresu sídla Nadace EZ, 
nebo zašle smlouvu elektronicky, opat enou kvalifikovanými, i zaru enými 
elektronickými podpisy v PDF formátu do datové schránky.   

 
 Využití/ erpání nada ního p ísp vku 

Nada ní p ísp vek je ur en výhradn  k úhrad  náklad  vzniklých po podání žádosti, 
nejpozd ji do 365 dní po datu podání žádosti. P íjemce nada ního p ísp vku je 
povinen erpat rozpo et souladu s popsaným ú elem projektu, rozpo tem a položkami 
uvedenými v žádosti. 
 

 Úpravy/zm ny erpání nada ního p ísp vku 
V p ípad , že ode dne podání žádosti dojde ke zm nám v organizaci nebo v projektu, 
je p íjemce nada ního p ísp vku povinen bezprost edn  informovat Nadaci EZ o této 
zm  prost ednictvím Žádosti o zm nu v evidenci. Zm ny mohou být p íjemcem 
realizovány pouze v p ípad , pokud s nimi Nadace EZ vysloví souhlas, o emž bude 

íjemce informován rovn ž prost ednictvím evidence.  
 

 Vyú tování nada ního p ísp vku   
Vyú továním nada ního p ísp vku se rozumí doložení Záv re né zprávy v etn  
povinných p íloh prost ednictvím evidence. Záv re nou zprávu je p íjemce povinen 
doložit v termínu stanoveném ve Smlouv  o poskytnutí nada ního p ísp vku.  

 
 Náklady na zpracování žádosti – Nadace EZ neakceptuje náklady na vypracování 

a podání žádosti o nada ní p ísp vek externími firmami. 
 

O stavu vyú tování/prokázání ádného erpání nada ního p ísp vku budou p íjemci 
nada ního p ísp vku informováni prost ednictvím evidence bezprost edn  po 
kontrole všech požadovaných doklad  k erpání nada ního p ísp vku. 
 
Kontakt:    info@nadacecez.cz  

tel.: 211046726 
 
Sídlo a koresponden ní adresa: Nadace EZ 
                    Duhová 1531/3 
                  140 00 Praha 4 
 
Datová schránka Nadace EZ: a6k5sp6 
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