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Nadační fond Společná šance 

IČO: 066 97 429, se sídlem: Dlouhá 720, Svítkov, 530 06 Pardubice 

(dále jako „Nadační fond Společná šance“) 

 

Manuál obdarovaného 

Nadační fond Společná šance poskytuje nadační příspěvky v souladu s posláním a účelem nadačního 

fondu, kterými jsou poskytování pomoci zdravotně znevýhodněným osobám, podpora osob a spolků 

v nepříznivých životních situacích, přispívání na akce podporující zdraví, vzdělávání, aktivitu a 

spokojenost občanů. 

O poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu rozhoduje správní rada na základě žádosti či 

vlastního výběru. Neomezuje se okruh osob, které mohou být příjemcem příspěvku. Správní rada si 

může zřídit pomocný orgán či orgány, které ji budou radit s výběrem projektů či osob vhodných pro 

poskytování nadačních příspěvků, popř. si může vyžádat odborný posudek. 

Příspěvkem z majetku se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu se zákonem, zakládací listinou 

a statutem poskytnuto třetí osobě v souladu s účelem nadačního fondu. 

Nadační příspěvek je přidělován žadateli, resp. příjemci na základě řádně vyplněného formuláře 

Žádost o příspěvek pro fyzické osoby nebo Žádost o příspěvek pro právnické osoby (dále jako 

„žádost“), které jsou dostupné na internetových stránkách Nadačního fondu Společná šance 

https://www.spolecnasance.cz/zadost-o-prispevek/. Žadatelem je osoba, která žádost vyplnila a 

podala. Příjemcem nadačního příspěvku je osoba, které je nadační příspěvek určen.   

Nadační fond Společná šance přijímá žádosti po celou dobu jeho existence až do odvolání této 

možnosti. V případě nejednoznačnosti, je určující datum odeslání žádosti.  

Nadační fond Společná šance může dle potřeby vyhlásit veřejnou výzvu k podávání žádostí o 

poskytnutí nadačních příspěvků pro konkrétní specificky zaměřené projekty. 

Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům Nadačního fondu Společná šance budou 

vyřazeny správní radou z dalšího hodnocení a zamítnuty. Pokud správní rada uzná za vhodné, má 

právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o nadační 

příspěvek. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Podklady zaslané společně s žádostí 

se žadatelům nevrací. 

Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou postoupeny k dalšímu hodnocení 

správní radě. Žádosti, které jsou důvodné a kde je tedy možné poskytnout nadační příspěvek, správní 

rada svým rozhodnutím schválí a rozhodne současně o výši poskytnutého nadačního příspěvku (který 

nemusí být v žadatelem požadované výši) či o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek ve 

formě věcného daru. Rozhodnutí správní rady Nadační fond Společná šance o zamítnutí žádosti nebo 

schválení žádosti, výši a způsobu poskytnutí nadačního příspěvku, jsou konečné a nelze se proti nim 

odvolat.  

Rozhodnutí správní rady Nadační fond Společná šance nemusí být odůvodněna. 

Nadační fond Společná šance vede evidenci žádostí o nadační příspěvek a agendu spojenou s jejich 

hodnocením a rozhodnutím. 
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Obecná kritéria, k nimž Nadační fond Společná šance přihlíží při posuzování jednotlivých žádostí: 

- soulad s posláním a účelem nadačního fondu 

- kvalita zpracování žádosti (přesnost, srozumitelnost, přehlednost, návaznost na přiložené 

dokumenty) 

- hospodárnost a přiměřenost financování  

- u jednotlivých projektů: záměr, potřebnost projektu, funkčnost, přínos/garance pozitivní 

změny, originalita a forma řešení, udržitelnost, jasná, transparentní a konkrétní vize 

projektového záměru 

Pravidla pro nakládání s nadačním příspěvkem: 

Příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem nadačního fondu, je osoba, které byl 

poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem a smlouvou, jinak 

je povinna tento příspěvek vrátit nebo zaplatit náhradu v penězích, ve lhůtě stanovené Nadačním 

fondem Společná šance.  

Důvodem pro vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části je i nevyčerpání příspěvku nebo jeho části 

ve stanoveném termínu.  

Lhůta pro vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části je stanovena nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení výzvy, popř. ve lhůtě stanovené Nadačním fondem Společná šance.  

Pokud existují důvody pro vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části, je žadatel, resp. příjemce 

povinen bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, toto oznámit Nadačnímu fondu 

Společná šance. 

Smlouva o nadačním příspěvku uzavřená mezi příjemcem a Nadačním fondem Společná šance 

obsahuje alespoň a)  výši nebo druh nadačního příspěvku a způsob jeho poskytnutí, b) účel, na který 

byl nadační příspěvek poskytnut, c) povinnosti příjemce vyplývající z poskytnutí příspěvku, d) termín, 

do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen nadační příspěvek vyčerpat a doložit veškeré 

dokumenty prokazující způsob použití nadačního příspěvku, e) způsob kontroly využití nadačního 

příspěvku ze strany Nadačního fondu Společná šance.  

Smlouva o nadačním příspěvku musí být ze strany žadatele, resp. příjemce podepsána ve lhůtě 

stanovené Nadačním fondem Společná šance, jinak se k rozhodnutí správní rady o přidělení 

nadačního příspěvku nepřihlíží a tento může být použit k jinému účelu a pro potřeby jiného žadatele. 

Nadační fond Společná šance si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého 

nadačního příspěvku.  

Osoba, které byl příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu, 

popř. dle podmínek smlouvy, a ve lhůtách v této výzvě uvedené prokázat, jakým způsobem a k 

jakému účelu byl užit a pro potřeby kontroly poskytnou Nadačnímu fondu Společná šance plnou 

součinnost. 
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Nadační fond Společná šance má právo přistoupit i k odmítnutí poskytnutí části nebo celého 

přiznaného nadačního příspěvku i v případě, že žadatele již písemně informoval o přiznání nadačního 

příspěvku. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve 

až uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro 

poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě. 

Veškeré náklady a výdaje související s podáním žádosti a jejích příloh, následným jednáním o uzavření 

smlouvy, jakož i plněním povinností příjemce dle smlouvy, si nese žadatel, popř. příjemce výhradně 

sám.  


