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Podmínky grantového ízení   
Zam stnanecké granty  

 
 

Termín p íjmu žádostí organizací a doporu ení zam stnanc   
1.b ezna - 31. b ezna 2023 

 
Hlasování zam stnanc  

11. dubna – 25. dubna 2023 
 

Realizace projekt , erpání a vyú tování 
do 31. prosince 2023 

 
 

 Zam ení grantového ízení    
Zam stnanecké granty jsou zam eny na podporu neziskových organizací v eské republice, 
na jejichž innosti se aktivn  podílí zam stnanci Skupiny EZ (SK ). edkládané projekty 
se mohou týkat podpory ve ejn  prosp šných aktivit zam ených na d ti a mládež, 
zdravotnictví, sociální pé i, osoby s handicapem, v du a výzkum, vzd lávání, kulturu, 
amatérský sport i životní prost edí (nap . sportovní oddíly, dobrovolní hasi i, zájmové 
kroužky, atd.), ve kterých se zam stnanci sami aktivn  angažují (nikoliv pouze lenové 
jejich rodiny). 
 

 Doporu itel – zam stnanec SK  
Zam stnanec, prokazateln  aktivní len nebo aktivní p íznivec organizace, vyplní Doporu ení 
na Intranetových stránkách Skupiny EZ (doporu ení je rovn ž k dispozici na vyžádání 
v Nadaci EZ). Zde mimo jiné uvede kontaktní e-mail organizace (žadatele). Na ten bude 
odeslána výzva k vypln ní žádosti o nada ní p ísp vek. 
 

 Žadatel - organizace 
Žadatel (tj. p íjemce nada ního p ísp vku), právnická osoba se sídlem v eské republice, 
jejíž innost trvá déle než 1 rok, nebyla v grantovém ízení Zam stnanecké granty podpo ena 
v lo ském roce a spl uje kritéria daná t mito podmínkami: 
 
 
Kritéria pro podání žádosti:  
 
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 

astenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného inu;  
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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 jakékoli spole nosti pat ící do SK .  

 
Žadatelem rovn ž nem že být právnická osoba, která je dle zákona . 304/2013 Sb. o 
ve ejných rejst ících vedena jako neaktivní spolek. 
 
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. 

 
 Po et žádostí 

Zam stnanec m že doporu it pouze jednu organizaci (žadatele). Každý žadatel m že podat 
pouze jednu žádost. Pokud více zam stnanc  doporu í jednu organizaci (žadatele), bude 
Nadací EZ jako doporu itel žadatele vybrán jeden ze zam stnanc , kte í žadatele doporu ili.  

 
 Výše nada ního p ísp vku 

Maximální výše nada ního p ísp vku je 50 000,- K . 
 

 Termín p íjmu žádostí organizací a doporu ení zam stnanc  
Od 1. b ezna do 31. b ezna 2023 – v etn  odsouhlasení statutárním zástupcem. 
 
Odeslanou žádost je následn  možné na základ  výzvy Nadace EZ upravit, i doplnit 
nejpozd ji do 4. 4. 2023 (v etn ), kdy musí být žádost i odsouhlasena statutárním zástupcem 
organizace prost ednictvím evidence.  
Odsouhlasení žádosti statutárním zástupcem je datem podání žádosti do Nadace EZ. 
Doporu ujeme proto odeslat vypln nou žádost s dostate ným p edstihem.  
 

 Odeslání Žádosti o nada ní p ísp vek   
Žádost lze odeslat pouze na základ  Doporu ení zam stnance SK  do Nadace EZ 
vypln ním a odesláním žádosti prost ednictvím Online systému na webové adrese: 
www.zadost.online (dále jen „evidence“). Žadatel vyplní žádost v . povinných p íloh. Nadace 

EZ následn  žádost p ekontroluje a v p ípad , že je žádost vypln ná v souladu s t mito 

 
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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podmínkami, v etn  všech povinných p íloh, vyzve statutární zástupce organizace k 
potvrzení podání žádosti prost ednictvím evidence.  
Za podanou žádost se považuje žádost po kontrole nadace, potvrzená statutárním 
zástupcem organizace. 
Podmínkou p ijetí do grantového ízení je odeslání doporu ení i podání žádosti nejpozd ji 
v den ukon ení grantového ízení. 
 
Povinné p ílohy  
Žadatel k žádosti p ipojí níže uvedené dokumenty v elektronické podob , které dokládají 
skute nosti uvedené žadatelem v žádosti: 
 

1. 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). Dokument 
musí obsahovat podpis a razítko banky, v p ípad  elektronického dokumentu platný 
elektronický certifikát od banky. 
 

2. Fotografie (max.3) zobrazující innost žadatele (tato fotografie bude zve ejn na na 
Intranetu Skupiny EZ)2. 
 

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 žadatel 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 

ijmout nada ní p ísp vek do majetku organizace.  
 

Nepovinné p ílohy: Výro ní zpráva 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 

O p id lení nada ního p ísp vku rozhodne správní rada Nadace EZ, p emž zohlední 
výsledky zam stnanecké ankety. 
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. 
 

 Zam stnanecká anketa 

 
2 Nadace EZ si vyhrazuje právo odstranit fotografii ze žádosti o nada ní p ísp vek pokud by byla žadatelem nahrána 
v rozporu s platnou právní úpravou, dobrými mravy, nebo by její nahrání do žádosti o nada ní p ísp vek bylo nadbyte né.  
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Pro jednotlivé žádosti hlasují zam stnanci SK  v zam stnanecké anket . Pokud bude 
doporu itel, i žadatel oslovovat kv li hlasování zam stnance, m že init pouze  individuáln , 
nikoli hromadn  (nap . hromadné e-maily s prosbou o hlasování pro projekt). 
 

  Uzav ení smlouvy o poskytnutí nada ního p ísp vku 
V p ípad  schválení žádosti o nada ní p ísp vek žadatel obdrží v evidenci smlouvu a tu 
opat í 2x podpisy osob oprávn ných k podpisu smlouvy. Jeden výtisk smlouvy opat í ú edn  
ov enými podpisy a ob  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 nadace. 

 
 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 31. 12. 2023. 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. 
Nada ní p ísp vek nelze erpat na splátky bankovních úv  a úrok  z úv , úhradu p ek, 
leasingy, operativní leasingy a další podobné náklady. 
 

 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 

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 p 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 prost ednictvím 
evidence. Záv re nou zprávu je p íjemce povinen doložit v termínu do 31. 12. 2023, 
stanoveném ve Smlouv  o poskytnutí nada ního p ísp vku.  

 
 íklady: 

Zam stnanec je oprávn n doporu it organizaci nap . v uvedených p ípadech: 
 sportovní oddíl, v n mž zam stnanec aktivn  p sobí, pot ebuje opravit ást h išt  nebo 

za ízení a chybí mu na to peníze. Pro tento ú el bude uspo ádána brigáda, které se 
pracovník osobn  zú astní; 

 hasi ský oddíl, v n mž aktivn  zam stnanec p sobí, pot ebuje nové helmy, hadice 
 zam stnanec se podílí na organizaci kulturní akce neziskového charakteru a cht l by 

zorganizovat program i sout ž pro d ti, seniory i jinou ekonomicky neaktivní skupinu; 
 ve svém volném ase zam stnanec zdarma trénuje juniorský oddíl fotbalist , který 

pot ebuje nové dresy; 
 handicapovaný len rodiny zam stnance provozuje sport i jinou zájmovou innost a jeho 

oddíl pot ebuje získat prost edky na nové vybavení. Zam stnanec oddíl aktivn  a 
dobrovoln  podporuje, syna doprovází za závody apod. 

 
Zam stnanec není oprávn n doporu it organizaci nap . v uvedených p ípadech: 
 zam stnanec je lenem sdružení, které plánuje výro ní oslavu a pot ebuje peníze na 

zajišt ní ob erstvení; 
 organizace, v níž je zam stnanec aktivní, po ádá koncert. Kv li slabé návšt vnosti lidí, 

kte í jsou ochotni zaplatit vstupné, je akce ztrátová a nada ní p ísp vek by byl použit na 
náhradu náklad  akce; 

 dcera zam stnance hraje volejbal za tým, který pot ebuje nové dresy. Na innosti klubu 
se zam stnanec nijak aktivn  nepodílí krom  toho, že fandí a vozí dceru na tréninky; 
len rodiny zam stnance zpívá v p veckém sboru, který koncertuje v cizin . Na cestovné 

chybí peníze. Ve sboru sám pracovník nijak aktivn  nep sobí; 
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 zam stnanec je lenem sportovního klubu a nada ní p ísp vek bude použit na nákup 
jeho vlastního sportovního vybavení (pro celý tým je možné pro podporu požádat) nebo 
na krytí lenského p ísp vku; 

 zam stnanci se narodilo dít  se zdravotním i mentálním postižením. Od narození se o 
j pe liv  stará a chybí mu prost edky na jeho lé bu.  

Pokud není možné na základ  výše uvedených p íklad  získat nada ní p ísp vek v rámci 
uvedeného grantového ízení, m že se zam stnanec obrátil na Nadaci EZ a informovat se 
o organizacích, které se na uvedený typ podpory specializují. 
 

O stavu vyú tování/prokázání ádného erpání nada ního p ísp vku budou p íjemci nada ního 
ísp vku informováni prost ednictvím evidence bezprost edn  po kontrole všech požadovaných 

doklad  k erpání nada ního p ísp vku. 
 
Kontakt:     
marie.chocholata@cez.cz, tel.: 211042604 
koresponden ní adresa: Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4 
adresa kancelá e: Baarova 309/18, 140 00 Praha  4 
 

 

mailto:marie.chocholata@nadacecez.cz

