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SRDCOVKA 
miniGranty Nadace OKD 

 
Mezi zaměstnanci našich dárců je mnoho aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase věnují 
nejrůznějším veřejně prospěšným aktivitám, ať už se jedná o sbory dobrovolných hasičů, psí útulky, 
přípravu kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, děti nebo kolektivy zdravotně či sociálně 
znevýhodněných osob nebo zájmové kroužky v různých oblastech činnosti. Díky programu Nadace 
OKD s názvem Srdcovka mohou požádat zaměstnanci společnosti OKD/OKD HBZS/NWR a Green Gas 
DPB o finanční podporu organizacím na jejich činnost, tzv. miniGrant. 
 
Výše finančního příspěvku se pohybuje od 5 000 do 30 000 Kč. Příjemcem nemůže být fyzická osoba. 
Jinými slovy, zaměstnanec požádá o příspěvek prostřednictvím organizace, v níž sám aktivně působí. 
Tím se stává patronem daného projektu. Bližší podrobnosti, kdo a na co může o podporu žádat, 
naleznete v tomto dokumentu níže, v Podmínkách pro žádost o Srdcovku Nadace OKD. 
 
Záleží nám na tom, aby byli zaměstnanci nejen motivováni ke své práci, ale aby se i mimo ni aktivně 
podíleli na rozvoji občanské společnosti. Proto neváhejte využít této příležitosti získat peníze pro 
činnost organizace, ve které působíte. Žádosti se přijímají od 4. 12. 2015 do 15. 1. 2016 a musí mít 
buď písemnou, nebo elektronickou formu (nascanovaná žádost s podpisem statutárního zástupce 
organizace). 
 

Podmínky žádosti o Srdcovku Nadace OKD 
 
Pokud není dále uvedeno jinak, vztahují se k poskytování nadačních příspěvků v rámci Srdcovky 
Grantová pravidla Nadace OKD, která jsou nedílnou součástí Statutu Nadace OKD. 
 
Kdo může žádat? 
Žádat o Srdcovku Nadace OKD mohou všichni zaměstnanci OKD/OKD HBZS/NWR a Green Gas DPB, 
prostřednictvím neziskové organizace, ve které zaměstnanec aktivně působí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak postupovat při žádosti o Srdcovku? 
 

1. KROK – ZÍSKAT INFORMACE O MINIGRANTECH 
1. Důkladně si pročíst tento dokument. 

2. V případě dotazů, nejasností či potřeby konzultovat záměr projektu kontaktujte telefonicky 
nebo emailem Zuzanu Balickou na tel. č.: 725 389 852 nebo emailem na 
balicka@nadaceokd.cz.  

 
 

2. KROK – PODAT OFICIÁLNÍ ŽÁDOST S PODPISEM OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE 
1. Na www.nadaceokd.cz – ke stažení – pro žadatele - Srdcovka si stáhnout „Žádost o Srdcovku 

pro rok 2016“. Tuto žádost společně s oprávněným zástupcem organizace, pro kterou je 
příspěvek požadován, vyplnit a poslat poštou, mailem nebo podat osobně. V případě, že 
žadatel vyžaduje konzultaci, je nutné, aby o ni požádal.  

2. Kompletní žádost zaslat v termínu na výše uvedený email v elektronické podobě (nascanovaná 
žádost s podpisem statutárního zástupce organizace), písemně na adresu Nadace OKD (Nadace 
OKD, Zuzana Balická, Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát), nebo přinést osobně do 
sídla nadace (Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát). 

3. Počkat na vyrozumění Nadace OKD o podpoře či nepodpoře projektu. 
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Pro koho je Srdcovka určena? 
Srdcovka je určena pro  

• spolky, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• ústavy, 

• církevní organizace,  

• příspěvkové organizace,  

• obce, sdružení a spolky obcí.  
 

Jinými slovy: sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd. (dále jen „organizace“). 
Podmínkou poskytnutí Srdcovky je minimálně roční prokazatelně doložitelná existence 
organizace.  Fyzické osoby jako takové (např. pan Karel Novák) bohužel žádat nemohou. 

 
POZOR: dle nového občanského zákoníku  (NOZ) došlo od 1. 1. 2014 k transformaci občanských 
sdružení na spolky. Pokud má váš spolek v názvu  ještě ,,občanské sdružení“ je nutno název upravit 
do 1. 1. 2016, v opačném případě NOKD nemusíme s organizací podepsat smlouvu. Nové stanovy je 
nutno přizpůsobit nové právní úpravě do 1. 1. 2017. Zkontrolujte prosím, zda jsou vaše stanovy 
v souladu s NOZ.  
 
 
Na co lze žádat? 
Žádat lze na všechny prospěšné aktivity organizace („projekt“), na nichž se zaměstnanec aktivně sám 
podílí (nikoli člen jeho rodiny). Srdcovka nesmí být použita pro vlastní potřebu zaměstnance nebo 
jeho rodinných příslušníků, ani na krytí částek, které by byl pracovník povinen zaplatit organizaci 
(členské příspěvky apod.). Příklady podpořených projektů můžete najít na našich webových 
stránkách.  
 
Mohou žádat i zaměstnanci dodavatelských firem? 
O Srdcovku mohou žádat pouze kmenoví zaměstnanci OKD/OKD HBZS/NWR a Green Gas DPB. 
 
Kolik můžu získat na svůj projekt? 
5 000 – 30 000 Kč 
 
Jak často lze žádat o Srdcovku? 
Grantové kolo se vypisuje jednou ročně. Žádosti pro rok 2016 se přijímají od 4. 12. 2015 do 15. 1. 
2016. Termínem odevzdání se rozumí osobní doručení kompletní a orazítkované žádosti nebo termín 
odeslání poštou či emailem! Nenechte vše na poslední dny! 
 
Je složité požádat o Srdcovku? 
Požádat o Srdcovku lze na základě formuláře „Žádost o Srdcovku pro rok 2016“, který je výrazně 
jednodušší než žádost o standardní grant Nadace OKD. K dispozici jsou osobní konzultace a celý 
proces je pro žadatele nastaven velmi přívětivě. Přesto nelze podcenit přípravu ani následné 
vyúčtování projektu. Doporučujeme proto využít možnosti konzultací. 
 
Kdy bude jasné, zda získá organizace příspěvek? 
Výsledky budou zveřejněny 10. 2. 2016 na www.nadaceokd.cz/srdcovka. S vybranými organizacemi 
bude sepsána smlouva. Projekt může být zahájen nejdříve 10. 2. 2016 a ukončen nejpozději 
9. 2. 2017. Před podpisem smlouvy může již být projekt zahájen, ale žádný z daňových dokladů 
nesmí mít datum zdanitelného plnění před 10. 2. 2016 nebo naopak po 9. 2. 2017. 
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Může jeden zaměstnanec požádat o příspěvek na více projektů? 
Každý zaměstnanec může v jednom grantovém kole požádat o finanční příspěvek pouze jednou a na 
jeden projekt. Organizace, ve kterých působí více zaměstnanců, mohou jejich prostřednictvím 
přihlásit do grantového řízení více projektů. Z jedné organizace sice může být patronů více, komise 
ale bude zohledňovat také to, aby se dostalo i na ostatní.  
 
Organizace, které již o Srdcovku žádaly nebo příspěvek získaly, mohou žádat i v aktuální výzvě pro 
rok 2016.  
 
Organizacím, které Srdcovku již získaly v roce 2015 a doposud nemají svůj projekt uzavřený, 
doporučujeme projekt uzavřít nejpozději do 15. 1. 2016, pokud to charakter projektu umožňuje.  
 
Jaká jsou kritéria hodnocení při výběru nejlepších projektů? Aneb na co se zaměřit, aby 
zaměstnanec pro konkrétní organizaci Srdcovku získal? 

1) Žadatel musí konkrétně uvést, jak je do činnosti organizace zapojen, kolik jí věnuje času a zda 
za tuto činnost pobírá nějakou odměnu 

2) Aktivní podíl zaměstnance na realizaci projektu  
3) Osobní motivace zaměstnance – Proč to celé vlastně dělá? Jaká je jeho motivace? 
4) Dopad na cílovou skupinu – Kdo a v jakém smyslu bude mít z realizace projektu užitek? 

 
Projekt uspěl, co bude dál? 
Úspěšný příjemce obdrží email od Nadace OKD, ve kterém mu bude sdělen termín pro dodání 
podkladů potřebných k uzavření smlouvy, jako jsou např. stanovy organizace, doklad ustanovující 
statutárního zástupce, smlouva o bankovním účtu organizace a čestné prohlášení o bezdlužnosti.  
 
Kdy dostane organizace peníze?  
Finanční prostředky dostane organizace na svůj bankovní účet po podpisu smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku, a to do 14 pracovních dnů. V případě, že nebude organizace posléze schopna 
doložit vyúčtování, celý příspěvek, nebo jeho část, kterou nevyúčtuje, bude muset vrátit! Aby 
k těmto situacím nedocházelo, můžete projekt konzultovat předem s kompetentními osobami 
v Nadaci OKD. Není se čeho bát, stačí poctivost, pečlivost a důslednost.  

 
Dostanu vždy celou částku, o kterou žádám? 
Ne, nadace si vyhrazuje právo „pokrátit“ požadované částky vzhledem k přiměřenosti rozpočtu a 
konkurenčním projektům. 
 
Příklady projektů, na jejichž podporu LZE žádat o Srdcovku 
- Zaměstnanec je členem sboru dobrovolných hasičů, který potřebuje zakoupit ceny a vybavení 

pro „den záchranných složek“, který pořádá ve své obci.  
- Sportovní oddíl, v němž zaměstnanec aktivně působí, potřebuje opravit část hřiště nebo zařízení 

a chybí mu na to finance. Pro tento účel bude uspořádána brigáda, které se pracovník osobně 
zúčastní. 

- Zaměstnanec se podílí na organizaci kulturní akce neziskového charakteru a chtěl by 
zorganizovat program pro děti, seniory či jinou ekonomicky neaktivní skupinu. 

- Ve svém volném čase zaměstnanec zdarma trénuje juniorský oddíl volejbalistek, který potřebuje 
nové míče. 

 
Příklady projektů, na jejichž podporu NELZE žádat o Srdcovku 
- Zaměstnanec je členem sdružení, které plánuje výroční oslavu a potřebuje finance na zajištění 

občerstvení. 
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- Organizace, v níž je zaměstnanec aktivní, pořádá koncert. Kvůli slabé návštěvnosti lidí, kteří jsou 
ochotni zaplatit vstupné, je akce ztrátová. 

- Syn hraje fotbal za oddíl XY, který potřebuje nové dresy. Na činnosti klubu se zaměstnanec nijak 
aktivně nepodílí kromě toho, že fandí a vozí syna na tréninky. 

- Dcera zaměstnance zpívá v pěveckém sboru, který postoupil do finále v Berlíně. Na cestovné jí 
chybí peníze. Ve sboru sám pracovník nijak aktivně nepůsobí. 

- Zaměstnanec je členem sportovního klubu a dotace bude použita na nákup jeho vlastního 
sportovního vybavení (pro celý tým je možné pro podporu požádat) nebo na krytí členského 
příspěvku. 

- Zaměstnanci se narodilo dítě se zdravotním či mentálním postižením. Od narození se o něj 
pečlivě stará a chybí mu prostředky na jeho léčbu. Bohužel ani v této těžké situaci není možné 
v rámci Srdcovky získat podporu.  

 
Celkový finanční rámec pro miniGranty  
 

Finanční rámec Srdcovky pro rok 2016 je: 1 000 000 Kč 

 
 

Na koho je možné se obrátit s dotazy k Srdcovce? 
Potřebujete-li zkonzultovat svůj záměr projektu, nejprve si pozorně přečtěte tento dokument! Poté 
nás kontaktujte buď telefonicky, nebo e-mailem (neposílejte, prosím, dopisy – zůstanou bez reakce) 
na níže uvedených kontaktech: 
 
 
Kontaktní osobou a administrátorkou Srdcovky je Zuzana Balická 
Mobil: 725 389 852 
Email: balicka@nadaceokd.cz 
 
 
 
 


