PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS
NF Umbilicus poskytuje nadační příspěvky k naplnění cíle NF, které jsou uvedeny v následujícím odkazu.
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Nadační příspěvek lze poskytnout právnickým osobám, které naplňují výše uvedené cíle a fyzickým
osobám, kterým může nadační příspěvek pomoci v nelehké sociální situaci mající přímou souvislost s cíli
nadačního fondu. Příspěvky fyzickým osobám v této situaci mají přednost před ostatními nadačními
příspěvky právnickým osobám.
Nadační fond Umbilicus poskytuje nadační příspěvky na základě přihlášky žadatele, a to jen v souladu se
statutem NF.
K přijetí žádosti jsou oprávněni všichni členové správní rady (jednají podle statutu samostatně) a jsou
povinni s žadatelem jeho žádost
• projednat
• připravit ji k projednání ve správní radě
• následně informovat žadatele o výsledku jednání, a to průkaznou formou.
Žádost lze podat kdykoli po konzultaci s členem správní rady.
Správní rada
• projedná uvedenou žádost (je povoleno elektronické schválení) v nejbližším možném termínu;
nejpozději do měsíce pro podání žádosti;
• archivuje průběh hlasování (i elektronické),
• při hodnocení je žádost posouzena v návaznosti na poslání a cíle nadačního fondu a v souladu
s prioritami NF včetně požadavků na hospodárnost a přiměřenost nákladů.
• správní rada nadace může v souladu s projednáváním žádosti o příspěvek postupovat takto:
o schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši
o schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši
o schválit poskytnutí nadačního příspěvku s podmínkou
o zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku
o vrátit žádost k přepracování
• člen rady, který předložil žádost, vyhotoví záznam a obratem do týdne po projednání správní radou
informuje žadatele o výsledku jednání.
• Ve výroku správní rada zásadně nesděluje důvody, proč byl příspěvek přiznán či nepřiznán ani
jakékoli jiné komentáře k průběhu jednání.
• Rozhodnutí správní rady je konečné.
• Předseda správní rady následně připraví darovací smlouvy, ve které budou stanoveny podmínky
přijetí daru včetně povinnosti darované prostředky vyúčtovat a předložit krátkou zprávu o jejich
využití v určeném termínu.
Prostředky poskytnuté NF Umbilicus lze použít výhradně k účelu stanovenému v dané písemné smlouvě.
Žadatel je povinen průkazně doložit plnění smlouvy, jinak je NF Umbilicus oprávněn požadovat vrácení
nadačního příspěvku včetně příslušenství.
Nadační fond Umbilicus eviduje jednotlivá rozhodnutí včetně důvodů, pro které byl příspěvek schválen
či neschválen. O příspěvcích vede nadační fond účetní evidenci, jejíž součástí je právě takový záznam.
Žadatel bere na vědomí pravidla o ochraně osobních údajů, která jsou zveřejněna na www.umbilicus.cz

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 1.12.2021. Schváleno elektronicky v měsíci listopadu.
Za správnost: Milan Hausner, člen správní rady

