
 
 

 

  

Česká maltézská mládež, z.s., IČO: 06519555, se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, Malá 

Strana, 118 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod sp. zn. L 69268 (dále jen „ČMM“),  

 

 

tímto vypisuje následující: 

 

pravidla udělování grantů 

(dále jen „Pravidla“) 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. ČMM je v souladu s těmito Pravidly oprávněna udělovat finanční granty (dále jen 

„Granty“), a to zejména na podporu své činnosti a činnosti související a dále i na 

jinou podporu osob s jakýmkoliv postižením, jejich rodin a příbuzných, osob 

sociálně vyloučených, osob chudých či jiným způsobem ekonomicky 

znevýhodněných a dalších osob trpících hmotných, duchovním či jiným 

nedostatkem a jejich rodinám (dále jen „Obdarovaní“). 

 

1.2. Grant bude ČMM Obdarovaným poskytnut na základě darovací smlouvy, jejíž 

návrh vyhotoví ČMM.  

 

1.3. Účelem Grantu je pomoci Obdarovaným a jejich rodinám a ulehčit jim ve složité 

životní, sociální, zdravotní či ekonomické situaci. Cílem Grantu je stabilizovat, 

podpořit či jinak naplnit potřeby Obdarovaných a jejich rodin, motivovat je 

k vlastní snaze a v duchu hodnot ČMM pomoci potřebným. 

 

 

2. Výše Grantu 

 

2.1. Výbor ČMM každoročně stanoví částku, která v určitém kalendářním roce může 

být rozdělena jako Grant. Tato částka může být během kalendářního roku navýšena 

až o 50 % (padesát procent) své původní výše, a to na základě rozhodnutí výboru 

ČMM. 

 

2.2. Výše jednotlivého Grantu může být v rozmezí 500,- Kč až 30.000,- Kč. 

 

 

3. Žádost o Grant 

 

3.1. Žádost o Grant jsou oprávněny podat pouze fyzické osoby, které splňují definici 

Obdarovaných dle odst. 1.1. těchto Podmínek. 

 



3.2.  Žádost o Grant se podává výhradně prostřednictvím internetových stránek ČMM 

(www.cmm.maltezskyrad.cz). 

 

3.3. Osoba ucházející se o Grant uvede zejména své jméno, příjmení, adresu, telefon, 

email, důvody, proč by ji měl být Grant poskytnut a účel, za jakým má být Grant 

poskytnut (například úhrada léčení, nákup kompenzační pomůcky apod.). 

 

3.4. ČMM je oprávněna vyžádat si od osoby ucházející se o přidělení Grantu jakékoliv 

další informace, a to zcela dle svého uvážení, a to včetně osobních údajů a zvláštní 

kategorie osobních údajů (například lékařské zprávy apod.). ČMM je rovněž 

oprávněna žádost o grant a poskytnuté dokumenty konzultovat s dalšími osobami, 

a to dle svého uvážení (například s lékaři, odborníky na technický stav 

kompenzačních pomůcek apod.). ČMM je dále oprávněna žádat žadatele o Grant o 

poskytnutí kontaktu na svého ošetřujícího lékaře apod. 

 

3.5. Žádost o Grant bude zpracována zpravidla ve lhůtě 30 dnů, tato lhůta však může 

být ze strany ČMM libovolně prodloužena. Žádost o Grant se považuje za řádně 

podanou až po doplnění všech vyžádaných informací.  

 

3.6. Za osobu, která toho není z jakýchkoliv důvodů schopna, smí o Grant žádat její 

zástupce či opatrovník. Svoje zastoupení / opatrovnictví je povinen ČMM prokázat.  

 

3.7. ČMM je oprávněna vyzvat žadatele k doplnění žádosti či doložení tvrzení 

uvedených v žádosti. 

 

4. Rozhodnutí o Grantové žádosti 

 

4.1. Udělení Grantu není nárokovatelné. 

 

4.2. O Grantové žádosti rozhoduje pětičlenná (5) komise, která je vždy pro účely 

každého kalendářního roku jmenována výborem ČMM (dále jen „Komise“).  

 

4.3. Člen Komise může být členem i jiného orgánu ČMM. Člen Komise nemusí být 

členem ČMM. 

 

4.4. Komise může žádosti o Grant, vyhovět, částečně vyhovět, nevyhovět. Komise 

rovněž může vyzvat žadatele k doložení tvrzení či skutečností uvedených v žádosti 

a o žádosti rozhodnout až posléze.  

 

4.5. Jednání Komise je tajné. O jednání Komise bude vyhotoven zápis, který je 

přístupný pouze členům Komise a členům výboru ČMM.  

 

4.6. Pro vyhovění nebo částečné vyhovění žádosti o Grant musí „pro“ hlasovat nejméně 

čtyři (4) členové Komise. 

 

4.7. Své rozhodnutí nemusí Komise zdůvodňovat, v zápise se však vždy uvede, jak 

hlasoval jaký člen Komise. 

 

4.8. Uchazeč o Grant bude o rozhodnutí Komise informován zpravidla emailem, 

popřípadě telefonicky nebo dopisem.  

http://www.cmm.maltezskyrad.cz/


 

4.9. Pokud Komise žádosti o Grant vyhoví či částečně vyhoví, je uchazeč o Grant 

vyzván k uzavření darovací smlouvy. Pokud uchazeč darovací smlouvu s ČMM 

neuzavře do třiceti (30) dnů od oznámení o výsledku Komise, jeho právo na 

uzavření darovací smlouvy zaniká. 

 

4.10. ČMM je oprávněna kdykoliv až do výplaty Grantu Obdarovanému odstoupit od 

výplaty Grantu, a to bez udání důvodu. 

 

5.  Čerpání Grantu 

 

5.1. Grant bude Obdarovaným poskytnut způsobem vhodným dle Komise, a to 

například slevou na akci pořádané ČMM, bezhotovostně žadateli o Grant, třetí 

osobě apod. 

 

5.2. Grant musí být Obdarovaným využit k účelu, ke kterému byl ze strany ČMM 

poskytnut. 

 

5.3. ČMM je oprávněna požadovat doklady o využití Grantu (například doklad o 

zakoupení kompenzační pomůcky, fakturu za ozdravný pobyt apod.). V případě 

nepředložení daného dokladu na výzvu ČMM je ČMM oprávněna od darovací 

smlouvy o poskytnutí Grantu odstoupit a žádat zpět vrácení daru (Grantu). 

 

5.4. Každá osoba je oprávněna získat i více Grantů v jednom kalendářním roce. Součet 

vyplacených částek jedné osobě však nikdy nepřesáhne v jednom kalendářním roce 

částku 30.000,- Kč. 

 

5.5. Každý obdarovaný výslovně souhlasí s tím, že udělení Grantu smí být využito pro 

PR účely a propagaci ČMM. Za tímto účelem je ČMM oprávněna požadovat po 

Obdarovaném například fotografii apod. Pokud Obdarovaný v tomto směru 

neposkytne potřebnou součinnost, je ČMM oprávněna od smlouvy o poskytnutí 

Grantu odstoupit.  

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

6.1. Tyto Podmínky mohou být kdykoliv měněny rozhodnutím výboru ČMM. 

 

6.2. Tyto Podmínky jsou závazné pro žadatele o Grant, Obdarované a další osoby, 

kterých se tyto Podmínky týkají. 

 

6.3. Tyto Podmínky platí ode dne 30.11.2019. 

 

 

 

  

 


