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GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO  

Program MOBILITA 

 

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 ukazuje, 

jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování 

mobilních sluţeb. Proto se ŠKODA AUTO a.s. rozhodla věnovat 100 osobních vozidel 

ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují potřebné sluţby, a to zejména terénním 

způsobem.   

Vyhlašovatelem grantového programu je společnost ŠKODA AUTO a.s., IČO: 00177041, se 

sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále 

„Vyhlašovatel“). 

Odborným garantem grantového procesu je Nadace rozvoje občanské společnosti, 

IČO: 49279416, se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 (dále „Nadace“) a Asociace 

veřejně prospěšných organizací ČR, IČO:72074086, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 

Praha 4 – Nusle (dále jen „Asociace”). 

PODMÍNKY ÚČASTI V GRANTOVÉM PROGRAMU 

Cílem grantového programu je rozdělit mezi 100 pomáhajících organizací 100 vozidel značky 

ŠKODA AUTO, a tím přispět ke zvýšení dosahu zdravotnických a sociálních sluţeb. Jedna 

právnická osoba (jedno IČO) můţe získat v grantovém programu jedno vozidlo. Vůz musí být 

určen pro převoz klientů/pacientů nebo pro dopravu pracovníků za klientem/pacientem.  

Podporované projekty budou ve dvou kategoriích, přičemž pro každou kategorii bude 

otevřena vlastní výzva: 

 Kategorie A - zaměřená na poskytování zdravotních sluţeb v terénní formě 

Přihlášení do kategorie A 

 Kategorie B - zaměřená na poskytování sociálních sluţeb pro seniory, zdravotně 

postiţené a další ohroţené skupiny obyvatel 

Přihlášení do kategorie B 

 

Podporované aktivity: 

o poskytování vybraných druhů sociálních sluţeb (např. poskytování krizové pomoci, 

rané péče a dalších terénních sluţeb potřebným) 
o poskytování vybraných druhů zdravotní péče (např. poskytování hospicové a 

paliativní péče a domácí péče potřebným) 

 

https://hook.integromat.com/mr0w855cc95y6c9i6jpa5lsxy734u7oh?id=sA
https://hook.integromat.com/mr0w855cc95y6c9i6jpa5lsxy734u7oh?id=sB
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Podporované regiony: celá ČR, s cílem, aby vozidla slouţila v terénu v regionech, přičemţ 

bodově budou zvýhodněny venkovské oblasti
1
. 

 

Vyhlášení výzev 17. 4. 2020 

Ukončení příjmu ţádostí   30. 4. 2020 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu předčasně uzavřít 

v případě, ţe počet ţádostí přesáhne dvojnásobný počet vozidel 

připravených k rozdělení. 
K rozdělení 100 osobních vozidel značky Škoda 

Zahájení realizace projektu Den převzetí vozidla 

 

OPRÁVNĚNÍ ŢADATELÉ 

Kategorie A - zaměřená na poskytování zdravotních služeb v terénní formě 

 

1) Obchodní společnosti v právní formě a.s. a s.r.o. poskytující zdravotní sluţby podle 

zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jejichţ 

jediným vlastníkem je přímo nebo prostřednictvím další osoby územně samosprávný 

celek/svazek obcí, které prokazatelně provozují terénní sluţby a které jsou akreditovány 

z hlediska kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních sluţeb osobou uznanou jako 

oprávněnou k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních sluţeb Ministerstvem 

zdravotnictví2, např. od Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK), České společnosti pro 

akreditaci ve zdravotnictví.  

 

2) Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem poskytující zdravotní 

sluţby podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů, které prokazatelně provozují terénní sluţby podle zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a které jsou akreditovány z hlediska 

kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních sluţeb osobou uznanou jako oprávněnou 

k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních sluţeb Ministerstvem zdravotnictví3, 

např. od  Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK), České společnosti pro akreditaci ve 

zdravotnictví.  

 

3) Organizace, které poskytují hospicovou a paliativní péči (dle zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů):  

a. nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, 

zřizované církvemi a náboţenskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností, v 

platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  

b. příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem. 

                                                             
1Za venkovské oblasti povaţujeme v souladu s § 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích místa, obce  do 3 000 

obyvatel, zejména pak periferní venkovské oblasti, které jsou řídce obydlené, izolované od spádových měst a 

hlavních dopravních sítí. 
2
Seznam oprávněných akreditujících subjektů na:https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/seznam-o 

3,4 
Seznam oprávněných akreditujících subjektů na:https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/seznam-

opravnenych-osob_3294_29.html 

https://www.sakcr.cz/
http://www.csaz.cz/
http://www.csaz.cz/
http://www.csaz.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://www.sakcr.cz/
http://www.csaz.cz/
http://www.csaz.cz/
http://www.csaz.cz/
https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/seznam-opravnenych-osob_3294_29.html
https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/seznam-opravnenych-osob_3294_29.html
https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/seznam-opravnenych-osob_3294_29.html
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Kategorie B - zaměřená na poskytování sociálních služeb v terénní formě  

 

Poskytovatelé sociálních sluţeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních sluţeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou: 

a. nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, 

zřizované církvemi a náboţenskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností, v 

platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, 

b. příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem, 

 

a kteří jsou drţitelem některého z níţe uvedených ocenění4/certifikace
5
/nebo jsou členem 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR: 
o Neziskovka roku– uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti 
o Značka spolehlivosti – spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
o Značka kvality – uděluje Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 
o Váţka – uděluje Česká alzheimerovská společnost 
o Garance kvality – uděluje Asociace rané péče ČR 
o Jsou ke dni podání ţádosti prověřenými členy Asociace veřejně prospěšných 

organizací ČR 

 

O grant se mohou ucházet výše uvedení poskytovatelé sociálních sluţeb, kteří poskytují 

například následující sociální sluţby: odlehčovací sluţby, domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reţimem, raná péče, pečovatelská 

sluţba nebo osobní asistence, zaměřené na poskytování sociálních sluţeb pro seniory a 

zdravotně postiţené a další ohroţené skupiny obyvatel. 

 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ 

Ţádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacího systému NROS a jsou 

přijímány v termínu od spuštění grantového řízení aţ do termínu uzávěrky.  

K ţádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy: 

● rozšířené informace o projektu (Excel), 

● naskenovaný originál platné certifikace/ocenění/akreditace,  

● čestné prohlášení o poskytování terénních sluţeb – pouze v případě zdravotních sluţeb 

 

Všechny dokumenty potřebné pro podání ţádosti najdete 

na:https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-auto-mobilita/ 

 

 

 

 

                                                             
4
 Ne starší 2 let od obdrţení certifikace/ocenění . 

5
 Platné v době podání ţádosti 

https://www.neziskovkaroku.cz/
https://www.znackaspolehlivosti.cz/
http://www.znackakvality.info/
http://www.alzheimer.cz/certifikace-vazka/
https://www.avpo.cz/
https://www.avpo.cz/
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PROCES HODNOCENÍ ŢÁDOSTÍ  

A) FORMÁLNÍ POSOUZENÍ ŢÁDOSTI  

Ţádosti projdou prvotním posouzením ze strany Nadace, která kontroluje formální správnost 

ţádostí, ověří pravdivost uvedených informací a zkontroluje povinné přílohy. Ţádosti, které 

projdou formální kontrolou, postupují k  věcnému hodnocení. Neúplné ţádosti a ţádosti 

neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny. V případě nedoloţení 

povinných příloh nebudou organizace vyzvány k opravě/doplnění a budou z grantového řízení 

vyřazeny. 

 

B) VĚCNÉ POSOUZENÍ ŢÁDOSTI 

O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise sloţená ze zástupců 

Vyhlašovatele, Nadace a Asociace. Grantová komise posoudí jednotlivé ţádosti a doporučí 

projekty k podpoře. Na poskytnutí vozidla není právní nárok.  

 

C) Závěrečné schválení ze strany ŠKODA AUTO. 

 

O výsledcích grantového řízení budou ţadatelé informováni průběţně, nejpozději však  

15. 05. 2020. S úspěšnými ţadateli následně uzavře společnost ŠKODA AUTO a.s. darovací 

smlouvu. 

 

REPORTING A DALŠÍ POVINNOSTI 

Příjemce grantu bude dodrţovat veškeré právní předpisy, které s provozem vozidla souvisí 

(zejména daňové a týkající se provozu vozidla na pozemních komunikacích), porušení můţe 

být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

Při zajišťování činnosti, ke které bylo partnerovi vozidlo darováno, se příjemce grantu 

zavazuje učinit maximum pro prevenci a zajištění ochrany zdraví veřejnosti a svých 

zaměstnanců zejména v souvislosti s šířením nakaţlivé nemoci, zejm. zohlednit poţadavky 

a doporučení veřejných institucí. 

Příjemce se zavazuje vozidlo vyuţívat po dobu min. 3 let od jeho převzetí ke stanovenému 

účelu dle uzavřené smlouvy. 

Příjemce grantu se dále zavazuje zaslat společnosti ŠKODA AUTO a.s. popis vyuţití vozidel 

do 6 měsíců od převzetí vozu dle pokynů ve smlouvě. 

Zasláním ţádosti souhlasíte s poskytnutím informací zpracovateli pro účely grantového řízení.  

 

KONTAKTY 

Nadace rozvoje občanské společnosti  

Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00 

www.nros.cz 

Tel: 227 217 211 

Kontaktní osoba: Alena Šváchová 

E-mail: alena.svachova@nros.cz 

(na e-maily odpovídáme obratem) 

mailto:alena.svachova@nros.cz

