
                Pravidla pro žadatele o pomoc a pro příjemce pomoci
 

1.   Žádost o pomoc lze podat výlučně prostřednictvím webu www.nftp.cz  Žádost musí 
obsahovat veškeré údaje, které umožní, aby mohla být posouzena a aby Nadační fond mohl 
kontaktovat osobu, která tuto žádost podala. Důvody pro poskytnutí pomoci musejí 
odpovídat účelu a poslání Nadačního fondu. Podmínkou poskytnutí pomoci ze strany 
Fondu je výběr žádosti a schválení správní radou.

 
2.    V žádosti o pomoc musí být uvedeny osobní a kontaktní údaje osoby, která žádost 
podala. V případě, že příjemcem pomoci má být někdo jiný než osoba podávající žádost, 
musí být v žádosti uvedeny také údaje o osobě příjemce pomoci, v jejíž prospěch je žádost 
podána. Skutečnosti, které by odůvodňovaly poskytnutí pomoci osobě příjemce uvedené v 
žádosti, musí být popsány pravdivě a úplně, jinak může být žádost vyřazena nebo může 
dojít k odepření poskytnutí pomoci. K žádosti je třeba přikládat čestné prohlášení (dostupné 
ke stažení na webu Nadačního fondu Terezy Pergnerové) o pravdivosti uváděných 
skutečností.

 
3.    Nadační fond může požadovat upřesnění skutečností uvedených v žádosti, a za tímto 
účelem může požadovat osobní schůzku 

zástupců Fondu s osobou žadatele, resp. potenciálního příjemce 
pomoci. Nadační fond nemůže garantovat, že obsahově neúplné 
žádosti bude možné věcně posoudit a případné kontaktování 
žadatelů za účelem doplnění žádosti závisí na podmínkách 
časových, materiálních a kapacitních (např. vytíženost s ohledem 
na množství doručených žádostí v daném období). Neúplná žádost 
proto může být odložena bez věcného hodnocení.

 
4.    Doručené žádosti budou vyřizovány ze strany Nadačního fondu 

podle pořadí jejich doručení. Výjimkou jsou žádosti, které dle 
povahy nesnesou odklad vzhledem k závažné situaci, v níž se žadatel ocitl. 
Žádosti jsou posuzovány správní radou, která provádí výběr konkrétních příjemců 
pomoci pro registraci a zveřejnění jejich potřeb na webu www.nftp.cz za 
účelem získání a poskytnutí pomoci pro tyto osoby. 
Výběr osob příjemců pomoci, provádí správní rada na základě doručených žádostí 
podle nejlepšího uvážení a vědomí jejích členů.

 
5.   O vyřízení řádně podané žádosti a o případném výběru příjemce 

pomoci bude osoba žadatele vyrozuměna prostřednictvím kontaktních údajů 
uvedených v žádosti. Podle možností bude žadatel vyrozuměn i v případě, že žádost 
nebyla podána řádně a nemohla být hodnocena.

 
6.   K provedení registrace na webu je nezbytná součinnost ze strany vybraného příjemce 
pomoci, resp. ze strany osoby, která za příjemce nebo v jeho prospěch podala příslušnou 
žádost o pomoc. Opakované neposkytnutí součinnosti může vést k tomu, že požadovaná 
pomoc nebude poskytnuta a žádost může být vyřazena. Nadační fond si vyhrazuje právo v 
případě vyřazení žádosti zařadit na její místo žádost jiného žadatele, jehož žádost nebyla 
dříve vybrána k registraci na webu z kapacitních důvodů na straně Fondu.



 
7.   Schváleným příjemcům pomoci bude poskytnuta pomoc formou finančního nebo 
věcného plnění z majetku Nadačního fondu, která může mít podobu peněžitého nebo 
věcného daru. Konkrétní předmět pomoci musí být nejprve schválen ze strany Nadačního 
fondu jako uskutečnitelný, případně bude dohodnuta jeho změna či nahrazení jinou formou 
pomoci. 

 
8.    Věcný dar může být poskytnut formou bezplatné výpůjčky, kdy věc zůstane nadále v 
majetku Fondu a bude poskytnuta příjemci pomoci k užívání pro stanovený účel s možností 
budoucího převodu do jeho vlastnictví při splnění stanovených podmínek. Podle okolností 
může dojít k darování do vlastnictví příjemce pomoci i bez předchozí výpůjčky.

 
9.    Veškeré peněžité dary vybraným příjemcům jsou poskytovány ze strany Nadačního 
fondu prostřednictvím bankovního účtu Fondu převodem na určený účet, a to na základě 
uzavření Darovací smlouvy mezi NFTP jako Dárcem a Žadatelem o pomoc, jako 
Obdarovaným.V odůvodněných případech může být peněžitý dar poskytnut jiným 
způsobem, přičemž Fond je oprávněn stanovit podmínky takového poskytnutí.

 
11.  Dalšími důvody pro odepření poskytnutí daru může být nepoctivé jednání příjemce 
pomoci při podání žádosti o pomoc nebo při jeho registraci (např. uvedení nepravdivých 
nebo neúplných skutečností v žádosti), případně protiprávní jednání registrovaného 
příjemce, které by způsobilo jakoukoli újmu na straně Fondu nebo jiné osoby.

 
12.  Příjemce pomoci v případě poskytnutí daru je povinen poskytovat Nadačnímu fondu 
součinnost potřebnou k realizaci poskytnutí daru a následné kontroly (vytvoření fotek, 
videozáznamu) jeho využití v souladu s účelem, na který dar bude poskytnut a souhlasí s 
uveřejněním na webu Nadačního fondu.

 
13.   Nadační fond je oprávněn požadovat na příjemci vrácení předmětu daru v případě, že 
příjemce pomoci použije poskytnutý dar v rozporu s účelem, na který mu byl poskytnut, 
nebo poruší stanovené podmínky poskytnutí pomoci a dále v případě, kdy vyjde najevo, že 
zde byly dány důvody pro odepření poskytnutí daru. Příjemce je povinen v těchto případech 
vrátit předmět daru Nadačnímu fondu, který může na příjemci dále požadovat vydání 
bezdůvodného obohacení a také náhradu škody, která by z toho Nadačnímu fondu vznikla.

 

14.  V zájmu prezentace naplňování svého účelu a poslání bude Nadační fond pořizovat 
audiovizuální záznamy vybraných žadatelů  o poskytnutí pomoci či příjemců daru ve 
prospěch příjemce pomoci, jakož i následného využívání předmětu daru ze strany příjemce 
pomoci, které je oprávněn použít na svém webu za účelem získání pomoci, či poskytnutí 
informací dárcům o dopadu jejich pomoci. Nadační fond je oprávněn požadovat setkání s 
příjemcem pomoci a také prohlídku předmětu daru nebo věci pořízené z poskytnuté 
pomoci.  

15.   Žadatel odesláním své žádosti za účelem pomoci čestně prohlašuje, že nebyla za 
stejným účelem pomoci založena jiná veřejná sbírka a že nečerpá finanční či jinou pomoc 
od jiné neziskové organizace za účelem pro který o pomoc NFTP oslovil.



    
   16.  Správní rada NFTP je také oprávněna ukončit konkrétní sbírku  před dosažením  
   konečné částky, pokud se tato konečná částka jeví jako   neuskutečnitelná. V takovém  
   případě bude žadateli vyplacena částka získaná do chvíle ukončení konání sbírky ponížena 
   o náklady vynaložené s konáním sbírky.

Osobní údaje
 

1.   Nadační fond bude zpracovávat osobní údaje žadatelů, příjemců Pomoci případně i 
dalších dotčených osob v souvislosti s doručenými žádostmi o pomoc, s registrací 
vybraných příjemců pomoci, v souvislosti s přijímáním darů od dárců a poskytováním darů 
ve prospěch příjemců pomoci.

 
2.    Nadační fond bude zpracovávat příslušné osobní údaje v souladu se svými povinnostmi 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) za 
účelem vedení komunikace s dotyčnými osobami, registrace na webu, vedení účetnictví, 
přípravy souvisejících smluv a jiné právní dokumentace, a dále k plnění právních 
povinností uložených Nadačnímu fondu právními předpisy a také k prezentaci své činnosti 
a poslání.

 
3.   Nadační fond bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k plnění 
příslušného účelu jejich zpracování. Zpravidla se bude jednat o jméno a příjmení, datumy 
narození, rodná čísla, údaje o adrese trvalého či přechodného pobytu, případně další 
kontaktní údaje. Nadační fond se bude obracet na žadatele, příjemce pomoci a dárce pouze 
prostřednictvím kontaktů, které tyto osoby Fondu sdělí v písemné nebo elektronické formě.

 
4    Nadační fond garantuje dotčeným osobám ve vztahu k dotčeným osobním údajům 
veškerá jejich práva, která jim vyplývají podle GDPR (právo přístupu k osobním údajům, 
právo na jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, odstranění chybného stavu osobních 
údajů zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci).

 
  Závěrečná ustanovení
 

1.   Tyto Podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách  www.nftp.cz  dne 
10.12.2020 a nabyly platnosti a účinnosti dnem 25.6.2019V právním vztahu mezi 
Nadačním fondem a konkrétní třetí osobou nabývají tyto podmínky účinnosti v okamžiku 
odeslání souhlasu dotyčné osoby prostřednictvím formuláře na uvedeném webu nebo 
podpisem jejich znění, a to v případě žádosti podané zejména před spuštěním webu 
www.nftp.cz Nadačního fondu.

 
2    Správní rada Nadačního fondu je oprávněna podle svého uvážení tyto Podmínky 
změnit, přičemž taková změna Podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění 
nového úplného znění Podmínek na webu.

 


