
 

Nejčastější dotazy (FAQ) 

 

 

 

Jaké jsou základní podmínky pro obdržení nadačního příspěvku? 

- Základní podmínkou je vytvoření nového pracovního místa 

- Za nové pracovní místo se považuje: 

o Zahájení podnikání jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění (nebo 

jiného např. zemědělské či umělecké činnosti) na HLAVNÍ ČINNOST (nesmíte 

být nikde zaměstnán/a na hlavní pracovní poměr) 

o Zaměstnání osoby/osob na HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR  

 

Jak dlouho musím pracovní místo udržet? 

- Pracovní místo je nutné udržet po dobu 2 let od podpisu Smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku 

- Po celou tuto dobu nesmíte být nikde jinde zaměstnán/a na hlavní pracovní poměr, 

můžete však být zaměstnán/a na vedlejší pracovní poměr, podepsat dohodu o provedení 

práce či dohodu o pracovní činnosti 

- V případě zaměstnance se povinnost udržení pracovního místa váže na POZICI, ne na 

osobu (je možné dát zaměstnanci výpověď a přijmout někoho jiného) 

 

Může mít zaměstnanec na hlavní pracovní poměr zkrácený úvazek? 

- Ano, zkrácený úvazek je možný, ale musí se stále jednat o hlavní pracovní poměr 

 

Kdy musím pracovní místo vytvořit? 

- Pracovní místo (podpis smlouvy nebo aktivace živnostenského oprávnění) je možné 

vytvořit nejdříve v den schválení Předběžného informačního dotazníku, nejpozději do 

30 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

Jak mám doložit živnostenské oprávnění, když ještě nepodnikám? 

- Živnostenské oprávnění je nutné si vyřídit a výpis z živnostenského rejstříku nám 

doložit PŘED předložením projektu k definitivnímu schválení.  

- Nicméně, živnostenské oprávnění může být pozastavené, tzn. že Vám z něho 

nevyplývají žádné povinnosti (platby sociálního ani zdravotního pojištění), můžete být 

nadále registrován/a na ÚP.  

- Pozastavené živnostenské oprávnění je potom možné jednoduše aktivovat (nejpozději 

do 30 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku). 

 

 

O jaký nadační příspěvek můžu žádat? 

- O max. 60 000 Kč na každé nově vytvořené pracovní místo 

- Nicméně vzhledem k finančním možnostem nadačního fondu bývá v posledních letech 

schváleno ve většině případů průměrně 50 000 Kč na pracovní místo 

 

Na co mohu nadační příspěvek využít? 

- Nadační příspěvek je možné použít pouze a výhradně na nákup hmotného (i drobného 

majetku), který potřebujete do začátku podnikání (stroje, nářadí, nástroje, nábytek, 

vybavení provozovny mimo stavebních úprav, atd.) 



- Nadační příspěvek není možné použít na úhradu mzdových nákladů, nájemného, 

provozních nákladů, na nákup materiálu, na nákup hardwaru ani softwaru ani na 

pořízení osobních či nákladních automobilů 

 

    Kdy mi bude schválený nadační příspěvek převeden na účet? 

- Nadační příspěvek je převeden na Váš účet ihned po oboustranném podpisu smlouvy o 

poskytnutí nadačního příspěvku – nejpozději do měsíce od definitivního schválení 

příspěvku schvalovacím výborem. 

 

   Odkdy mohu hmotný majetek nakupovat?  

- Hmotný majetek, který bude hrazen z nadačního příspěvku, je možné zakoupit nejdříve 

v den schválení Předběžného informačního dotazníku schvalovacím výborem. Doklady 

s dřívějším datem nemohou být uznány. 

 

    Mohu si z nadačního příspěvku pořídit i starší stroje/nářadí/atd.?   

- Ano, můžete si pořídit i starší věci, necháváme to zcela na Vašem uvážení. Nákup 

starších věcí může být doložen např. i jednoduchou kupní smlouvou mezi 2 fyzickými 

osobami. 

 

   Co mohu uvést do VLASTNÍCH ZDROJŮ? 

- Do vlastních zdrojů můžete uvést vše, co jste již do podnikání investovali nebo co 

budete ještě během prvního roku do podnikání z vlastních zdrojů (či z půjček od vlastní 

rodiny) investovat. 

- Může to být např. investice do nemovitosti, stavební úpravy nemovitosti, vybavení 

základním nábytkem/nářadím (i starším), atd. 

- Doložení faktur není u vlastních zdrojů vyžadováno 

 

Pokud budu podnikat BEZ PROVOZOVNY, musím to nějak dokládat? 

- Záleží na typu Vašeho podnikání. Pokud se jedná o poskytování služeb u zákazníků 

(např. instalatéři, plynaři, malíři, zedníci, mobilní pedikúra, atd.), nemusíte k místu 

podnikání nic dokládat. 

- Pokud se jedná o „domácí výrobu bez provozovny“ (např. šití, modelování, atd.), je 

nutné doložit Potvrzení ze stavebního úřadu, že danou činnost můžete vykonávat např. 

v obývacím/dětském pokoji Vašeho domu/bytu bez nutnosti změny v užívání stavby 

 

Budu podnikat S PROVOZOVNOU, co všechno musím doložit? 

- Nájemní smlouvu, pokud jste v nájmu nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud 

provozovnu vlastníte 

- Dále je nutné doložit kolaudaci provozovny nebo změnu v užívání provozovny (může 

být i na jméno pronajímatele) 

- V případě nutnosti vypracování provozního řádu, požadujeme zaslání i provozního řádu 

 

Chci si pronajmout provozovnu, která není kolaudovaná za účelem mého podnikání / 

Vlastním provozovnu/garáž/stodolu, ve které chci začít podnikat, co dělat? 

- Je nutné zařídit ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY – zajistit si souhlas hasičů, hygieny a 

následně stavebního úřadu 

 

 

 



Nerozumím bodu 7 v PROJEKTU: Popis vlivu podnikání z pohledu Politiky 

udržitelného rozvoje Veolie Energie ČR v oblastech 

- Tento bod je zařazen z důvodu certifikace, kdy jsme se jako Nadační fond zavázali 

sledovat, zda naši příjemci dodržují základní legislativní ustanovení v oblasti životního 

prostředí 

- Pokud podnikáte bez provozovny, týká se Vás pouze bod d) BOZP a PO 

o Nadační fond Veolia se zavázal, že všichni příjemci se nechají jednorázově 

proškolit ze základů Bezpečnosti práce a z Požární ochrany. Obě tato školení je 

možné absolvovat online (např. www.skolitel.net), předložením projektu se 

zároveň zavazujete doložit nám doklad o absolvování školení nejpozději do 6-ti 

měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

- Pokud podnikáte s provozovnou, týkají se Vás navíc i ostatní body  

o Vliv na ovzduší a na vody a půdy (jen v určitých typech podnikání např. 

autoservis)  

o Nakládání s odpady: jako podnikatelé máte povinnost přihlásit se do systému 

sběru komunálního odpadu (ke sběru komunálního odpadu nesmíte používat 

domovní popelnici). Toto můžete ošetřit nejlépe přímo v nájemní smlouvě 

(doplnit bod „součástí nájemného je svoz komunálního odpadu). Případně si 

můžete zajistit vlastní podnikatelskou popelnici a její svoz. 

 

Jak doložit doklad o běžném účtu? 

- Nadační příspěvek můžeme převést pouze na účet příjemce, proto potřebujeme ověřit, 

že daný účet příjemci patří. Je proto nutné doložit jakýkoliv doklad, na kterém je vidět 

majitel účtu a zároveň číslo účtu (potvrzení o vedení účtu/smlouva o zřízení účtu/výpis 

z účtu/hlavička z elektronického bankovnictví) 

 

 

Jaké fotografie mám doložit? 

- Prosíme o zaslání fotografií, které co nejlépe vystihují Vaše podnikání (ideálně Vás při 

práci/Vašich výrobků/atd.) 

- Zasláním těchto fotografií nám tím zároveň dáváte souhlas s jejich využitím pro účely 

nadačního fondu (tisková zpráva/web/výroční zpráva/atd.) 

 

 

http://www.skolitel.net/

