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PŘÍSPĚVKOVÁ PRAVIDLA NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU 

 
Správní rada Nadace Jedličkova ústavu (dále jen NJÚ) schválila 29. 12. 2022 následující příspěvková 
pravidla, účinná od 1. 1. 2023. 
 
1. Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ) poskytuje nadační příspěvky v souladu s účelem, k němuž byla 

zřízena, 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. Nadačním příspěvkem je vše, co je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění a se statutem NJÚ poskytnuto ze strany NJÚ třetí osobě k účelu, pro který byla 
NJÚ zřízena. 

 
3. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být fyzické osoby – současní a bývalí žáci, studenti, a 

klienti JÚŠ do 30 let věku. V případech hodných zvláštního zřetele může správní rada NJÚ udělit 
výjimku z tohoto pravidla. 

 
4. NJÚ nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je 

zaměstnancem NJÚ, ani osobě jim blízké. 
 

5. Nejsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, vyvolané na straně zakladatele změnou 
okolností, nesmí NJÚ poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, 
rozhodne správní rada po projednání s dozorčí radou. To platí i pro případ poskytnutí nadačního 
příspěvku osobě zakladateli blízké. 
 

6. NJÚ poskytuje nadační příspěvky na základě žádosti o nadační příspěvek nebo v případech 
hodných zvláštního zřetele na základě návrhu člena správní rady NJÚ.    

 
7. Povinnosti žadatele 

7.1. Žadatel o nadační příspěvek musí úplně a pravdivě vyplnit „Žádost o nadační příspěvek“ a 
doručit ji do NJÚ, včetně příslušných příloh.  

7.2. NJÚ je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné k posouzení oprávněnosti žádosti o 
nadační příspěvek.  

 
8. Rozhodujícím datem pro splnění termínu uzávěrky příjmu žádostí o nadační příspěvek je  
    datum doručení žádosti do kanceláře nadace nebo na email: asistent@nadaceju.cz. 
 
9. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Příspěvky nelze poskytovat zpětně. 
 
10. Rozhodnutí o udělení či zamítnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
11. Podklady poskytnuté spolu s žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí. 
 
12. S příjemci nadačního příspěvku uzavře NJÚ písemnou smlouvu.  
 
13. NJÚ je oprávněna provádět kontrolu použití nadačního příspěvku. 
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14. Nadační příspěvky se poskytují na: 
      14.1. Rehabilitační a kompenzační pomůcky 

a) elektrické vozíky: příspěvek lze poskytnout, vyžaduje-li to zdravotní stav žadatele,  
b) mechanické vozíky: příspěvek lze poskytnout, vyžaduje-li to zdravotní stav žadatele, 

dále i v případech, kdy z důvodu poskytnutí elektrického vozíku není zdravotní 
pojišťovnou akceptována úhrada mechanického vozíku ve lhůtě 5 let (vychází se z 
předpokladu, že mechanický vozík je pouze doplňkem k vozíku elektrickému), 

c) ostatní rehabilitační a kompenzační pomůcky: příspěvek lze poskytnout jednorázově 
nebo opakovaně, maximálně do výše 25.000 Kč za kalendářní rok, 

d) léčebné terapie: příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do 
výše 25.000 Kč za kalendářní rok. 

 
      14.2. Vybavení domácnosti 

  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 25.000 Kč  
  za kalendářní rok. 
 

14.3. Pořízení techniky (počítače apod.) na podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí   
         Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 25.000 Kč  
         za kalendářní rok.  

 
14.4. Bezbariérovost 

  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 25.000 Kč  
  za kalendářní rok. 
 

14.5. Školné na další rozšiřující studium a vzdělávací kurzy 
  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, do maximální výše 25.000 Kč  
  za kalendářní rok žadatelům, u nichž je předpoklad dokončení započatého studia.  
  V případě nedokončení studia je příjemce příspěvku povinen příspěvek NJÚ vrátit. 
 

14.6. Osobní asistence 
  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 40.000 Kč  
  za kalendářní rok.  
 

14.7. Doprava 
  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 40.000 Kč  
  za kalendářní rok.  
 

14.8. Tábory, školní a volnočasové pobyty 
  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 15.000 Kč  
  za kalendářní rok.   
 

14.9. Sportovní závody, soutěže a soustředění 
  Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo opakovaně, maximálně do výše 30.000 Kč  
  za kalendářní rok.   
 

15. Nadační studentská stipendia 
Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za školní rok na základě žádosti o studentské stipendium a 
doporučení stipendijní komise.  
 
V případech hodných zvláštního zřetele lze výjimečně poskytnout vyšší příspěvek než je 
maximální částka, o kterou lze žádat, nebo příspěvek na jiný účel. V takovém případě o 
poskytnutí příspěvku rozhodne správní rada NJÚ. 

 
 


