
 
 

Podmínky veřejného grantového řízení Krizová pomoc 2020 
 
 

 Zaměření grantového řízení    
Grantové řízení Krizová pomoc je zaměřeno na rychlou finanční podporu v případě 
živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií, nebo jiných podobných mimořádných 
událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění, či k odstranění negativních 
následků.  
 

 Žadatel 
Příjemci nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České 
republice, které splňují kritéria daná těmito podmínkami.  
 
Kritéria pro podání žádosti:  
Žadatel (tj. příjemce nadačního příspěvku), ani osoba, která vykonává funkci člena 
statutárního, dozorčího nebo kontrolního orgánu žadatele:  
 

a) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu;  

b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
činností Nadace ČEZ podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu;  

c) vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů; 

d) není vůči Nadaci ČEZ v postavení osoby blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 a 2 zák. č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník a není tak u něj dána překážka dle ust. § 353 odst. 1 
zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník1; 

e) není v likvidaci; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky dle zvláštních právních předpisů; 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 
i) nemá žádné splatné a neuhrazené dluhy vůči jakékoli společnosti patřící do Skupiny 

ČEZ. 
 
Žadatel bere na vědomí, že prohlášení o splnění těchto podmínek je součástí žádosti 
o nadační příspěvek a Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a je jeho povinností 
Nadaci ČEZ v této souvislosti nic nezamlčet a uvést pravdivé a úplné informace. 
Nepravdivost, či neúplnost informací obsažených v tomto prohlášení bude mít za 
následek neschválení žádosti žadatele o nadační příspěvek, případně povinnost 
k vrácení již přiděleného nadačního příspěvku.  
 

                                                 
1 Za osobu blízkou vůči Nadaci ČEZ se považuje právnická osoba – žadatel, jehož člen statutárního orgánu, dozorčího či 
kontrolního orgánu, je současně členem statutárního orgánu, dozorčího či kontrolního orgánu Nadace ČEZ, nebo tím, kdo 
jednání Nadace ČEZ významně ovlivňuje, např. jako její zaměstnanec nebo na základě smluvního vztahu. 



 
 
 

 Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku je 50 000 Kč. 

 
 Termín vyhlášení 

Příjem žádostí je od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.  
 

 Podání Žádosti o nadační příspěvek     
Žádost žadatel vyplní výhradně odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na 
webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“).  
 
Žadatel vyplní žádost vč. povinných příloh. Nadace ČEZ následně žádost překontroluje 
a v případě, že je vyplněná v souladu s těmito podmínkami, včetně povinných příloh, 
považuje se za podanou. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti informován 
prostřednictvím evidence. V případě schválení nižší částky nadačního příspěvku 
žadatel zohlední tyto změny v žádosti. 
 

Povinné přílohy  
Žadatel k žádosti připojí níže uvedené dokumenty v elektronické podobě, které 
dokládají skutečnosti uvedené žadatelem v žádosti: 
 

1. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele (smlouva o vedení účtu 
s uvedením čísla účtu, nebo potvrzení z banky k účtu, který je uveden v žádosti). 

 
2. Jsou-li statutární orgány v žádosti (údaje načtené prostřednictvím aplikace Cribis, 

která zprostředkovává náhled do veřejných rejstříků a evidencí) odlišné od 
skutečnosti, je žadatel povinen doložit doklad o jmenování statutárního orgánu, 
nebo dokument prokazující volbu statutárního orgánu (např. zápis z valné 
hromady, zápis z členské schůze, zápis z jednání zastupitelstva apod.), či jiný 
dokument prokazující rozdíl oproti údajům uvedeným ve veřejném rejstříku, případně 
jejich doplnění. 
 

3. Jsou–li údaje o organizaci – např. změna sídla (načtené prostřednictvím aplikace 
Cribis, která zprostředkovává náhled do veřejných rejstříků a evidencí) odlišné od 
skutečnosti, je žadatel povinen doložit doklad prokazující rozdíl oproti údajům 
uvedeným ve veřejném rejstříku, případně jejich doplnění. 
 
Nadace je oprávněna si kdykoli vyžádat výše uvedené podklady v originálu, případně 
je oprávněna si vyžádat další dokumenty prokazující splnění těchto podmínek 
žadatelem.  

 
 Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

V případě schválení žádosti o nadační příspěvek žadatel prostřednictvím evidence 
obdrží Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Po vytištění opatří smlouvu podpisy 
osob oprávněných k podpisu smlouvy a řádně nahraje scan podepsané smlouvy do 
evidence. Za řádně nahranou smlouvu se považuje smlouva nahraná do evidence 
v čitelném formátu a podepsaná osobami oprávněnými k podpisu smlouvy 
(statutárními zástupci příjemce).   
 

 Využití/čerpání nadačního příspěvku 
Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů vzniklých po podání žádosti. 
Příjemce nadačního příspěvku je povinen čerpat rozpočet v souladu s účelem projektu 
uvedenými v žádosti. 

 
 Úpravy/změny čerpání nadačního příspěvku 

V případě, že ode dne podání žádosti dojde ke změnám v organizaci nebo v projektu, 
je příjemce nadačního příspěvku povinen bezprostředně informovat Nadaci ČEZ o této 
změně prostřednictvím Žádosti o změnu v evidenci. Změny mohou být příjemcem 



realizovány pouze v případě, pokud s nimi Nadace ČEZ vysloví souhlas, o čemž bude 
příjemce informován rovněž prostřednictvím evidence.  

 
 Vyúčtování nadačního příspěvku   

Příjemce je povinen nadační příspěvek vyúčtovat doložením Čestného prohlášení na 
formuláři, který je k dispozici v evidenci. Čestné prohlášení je příjemce povinen doložit 
nejpozději do 31. 12. 2020. Příjemce je povinen na základě žádosti nadace kdykoli 
průkazně doložit použití nadačního příspěvku nebo jeho části. 

 
 Náklady na zpracování žádosti – Nadace ČEZ neakceptuje náklady na vypracování a 

podání žádosti o nadační příspěvek externími firmami. 
 
 
Kontakt:    info@nadacecez.cz  

tel.: 211046726 
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