
 
 

Nadační fond Josefa Nováka 

IČ  01788833, Vodičkova 699/30, 110 00, Praha 1 

(dále jen „Nadační fond“) 

stanovuje tato 

Pravidla pro žadatele o nadační příspěvek 

(dále jen „Pravidla“) 

Základní ustanovení  

Nadační příspěvek je možné získat podáním žádosti, jehož tiskopis lze nalézt na webových 

stránkách www.nfjosefanovaka.cz.  

Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu se svým účelem a cílem, jímž je podpora: 

 rozvoje paliativní péče v ČR 

 finanční a materiální podporu hospiců a domovů pro seniory v celé ČR  

 pomoc seniorů ve zdravotní, sociální, finanční, vzdělávací oblasti 

 přispění k aktivnímu životu seniorů 

 podpora výzkumu v oblasti stáří 
 

Nadační příspěvek může být poskytnut fyzické i právnické osobě v souladu s výše uvedeným 

účelem, pro který byl Nadační fond zřízen, a v souladu s všeobecnými právními předpisy 

a v souladu s nadační listinou. 

Poskytnutí nadačního příspěvku závisí plně na uvážení správní rady. 

Nadační příspěvek nesmí být poskytnut politické straně nebo politickému hnutí. 

 

Pravidla pro podání žádosti o nadační příspěvek  

Záměr podané žádosti musí být v souladu s účelem a statutem Nadačního fondu.  

O nadační příspěvek mohou žádat fyzické a právnické osoby. 

Nadační příspěvek je žadateli po uvážení správní rady Nadačního fondu poskytnut na základě 

řádně vyplněné „Žádosti o poskytnutí příspěvku“ (dále také jako „žádost“). V žádosti žadatel 

uveden označení a bližší charakteristiku projektu či účelu, na který má být podpora užita, 

požadovanou formu podpory a její výši. Nedílnou součástí žádosti jsou i požadované přílohy.  

Žádosti přezkoumává správní rada, přičemž může požádat žadatele o doplnění žádosti o další 

údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel 

žádost podle předchozího odstavce ve stanovení lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána. 

Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům nadace budou z hodnocení vyřazeny. 

 

http://www.nfjosefanovaka.cz/


 
 
Schvalování nadačních příspěvků  

Správní rada Nadačního fondu rozhoduje o přidělení nadačního příspěvku, její rozhodnutí 

je konečné. 

Na poskytnutí nadačního příspěvku se nevztahuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn žádost 

odmítnout a není povinen žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.  

Žadatelé budou písemně či elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady. Podklady, které 

byly poskytnuté s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku, se žadatelům nevracejí.  

Nadační příspěvek musí být použit výhradně stanoveným způsobem a k účelům, ke kterým byl 

poskytnut. Nadační fond je oprávněn snížit nadační příspěvek oproti požadované částce. 

Při přezkoumání žádosti a rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku Nadační fond zvažuje 

následující kritéria: 

 kvalitu zpracování žádosti (jasné informace, dostatek podpůrných argumentů) 

 popis záměru (přínos žádosti, forma řešení, udržitelnost, jasná vize záměru) 

 přiměřenost rozpočtu (hospodárnost projektu) 

 způsobilost žadatele (odbornost, dosavadní zkušenost)  

Pravidla nakládání s příspěvkem Nadačního fondu 

Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem 

žádosti, stanoveným způsobem a v uvedeném termínu. Termín lze po dohodě posunout 

v rozumné míře a s přihlédnutím k závažným důvodům. 

Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut je povinna na požádání Nadačního fondu prokázat, 

jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.  

Poskytnutý příspěvek musí být použit v souladu s účelem Nadačního fondu, Statutem Nadačního 

fondu a všeobecnými právními předpisy.  

Pokud je s poskytnutým příspěvkem Nadačního fondu nakládáno jinak, než v odsouhlasené 
žádosti, je povinen příjemce vrátit celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud nebude použit 
v souladu s těmito pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití nadačního 
příspěvku nebo pokud nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných 
případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. 
 
Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen 
toto oznámit nadaci neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. 
 
Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadační fond 

k tomuto úkonu žadatele písemně vyzve.  

Nadační fond má právo požadovat po příjemci doložení vyúčtování užití nadačního příspěvku, 

doložení užití nadačního příspěvku a umožnění Nadačnímu fondu přezkoumání užití nadačního 

příspěvku. 



 
 
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  

Nadační fond uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku Smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku.  Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena Nadačním fondem a obsahuje 

zejména:  

 výši přiděleného příspěvku; 

 účel, na který byl příspěvek přidělen; 

 termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen zahájit a ukončit předmětný 

záměr a předložit vyúčtování nadačního příspěvku a doložit využití finančních 

prostředků; 

 povinnost žadatele umožnit Nadačnímu fondu průběžnou kontrolu dokumentace a 

způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku.  

Nadační fond si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého příspěvku. 

Příjemce nadačního příspěvku je povinen dodat Nadačnímu fondu závěrečnou zprávu nejdéle 

do 30 dnů od ukončení projektu.  

Nadační fond si může vyžádat provedení nezávislé kontroly nebo auditu záměru a má právo určit 

auditní osobu.   

Závěrečná ustanovení  

Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Nadačního fondu.  

Nadační fond může obdarované zveřejnit na svých propagačních materiálech a webových 

stránkách. 

Pravidla obsažená v těchto pravidlech nepředstavují závazek Nadačního fondu vůči žadatelům 

ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat.  

Právní nárok na poskytnutí nadačního příspěvku vzniká nejdříve až uzavřením Smlouvy 

o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku 

sjednaných v dané smlouvě.  

Změna pravidel pro poskytnutí nadačního příspěvku podléhá schválení správní rady Nadačního 

fondu.  

Žadatel podáním žádosti o nadační příspěvek stvrzuje, že uděluje Souhlas se zpracováním 

osobních údajů, dostupným na internetových stránkách Nadačního fondu 

www.nfjosefanovaka.cz.  

 

Správní rada Nadačního fondu Josefa Nováka 

 

http://www.nfjosefanovaka.cz/

