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GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU 

 
Správní rada Nadace Jedličkova ústavu (dále jen NJÚ) schválila 13. 12. 2022 následující grantová 
pravidla, účinná od 1. 1. 2023. 

 
1. Nadační granty jsou poskytovány v souladu s účelem, k němuž byla zřízena NJÚ, zejména v 

oblasti podpory sociální a pracovní rehabilitace, integrace tělesně postižených do společnosti 
a za účelem uspokojování specifických potřeb a podpory zájmů uživatelů služeb JÚŠ. 
 

2. Nadační granty jsou finanční prostředky poskytnuté právnickým osobám za stanoveným 
účelem. 

 

3. Nadační granty jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití včetně povinnosti předložit 
vyúčtování přidělených finančních prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem 
nadačního grantu a NJÚ. 

 

4. Pokud příjemce nedodrží termín věcného plnění smlouvy, může na jeho žádost grantová 
komise NJÚ rozhodnout výjimečně o posunutí termínu realizace. 

 

5. Poskytnutý nadační grant je nepřenosný a příjemce, který obdrží grant na realizaci 
konkrétního projektu, nesmí tento nadační grant převádět na jiné právnické či fyzické osoby. 

 

6. Na poskytnutí nadačního grantu není právní nárok. 
 

7. Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci 
dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky, splňuje zákonem 
stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch 
občanů se zdravotním postižením a má podobnou cílovou skupinu jako Nadace – děti a mladé 
lidi s tělesným a kombinovaným postižením do věku 30 let.   
 

8. Nadační granty mohou být poskytovány: 
 

8.1. zapsaným spolkům, 
8.2. obecně prospěšným společnostem, 
8.3. příspěvkovým organizacím. 

 

9. Nadační granty se uchazečům poskytují na výdaje související s realizací předkládaného 
projektu. Grant nelze poskytnout zpětně. 

 

10. NJÚ poskytuje nadační granty na základě žádosti o nadační grant. 
 

11. Rozhodujícím datem pro splnění termínu uzávěrky příjmu grantových žádostí je datum 

doručení žádosti do kanceláře nadace nebo na email: asistent@nadaceju.cz. 
 

12. S příjemci nadačního grantu uzavře NJÚ písemnou smlouvu.  
 

13. Příjemce nadačního grantu odpovídá za dodržení všech podmínek stanovených v grantové 
smlouvě. 

 

14. Příjemce nadačního grantu je povinen oznámit NJÚ písemně všechny změny skutečností 
rozhodných pro přiznání nadačního grantu, a to i po jeho poskytnutí. 

 

15. NJÚ může kdykoliv rozhodnout o snížení či požadovat vrácení již poskytnutého nadačního 
grantu, pokud zjistí, že byl poskytnut na základě nesprávných údajů, byly zamlčeny 
skutečnosti rozhodné pro jeho přiznání nebo při nedodržení podmínek grantové smlouvy.  

 
16. Příjemce grantu je povinen včas předložit závěrečnou zprávu, včetně informaci o všech 

zásadních změnách, ke kterým při realizaci projektu došlo. 
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