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Pravidla nominace interní sbírky pro osobu se 
zdravotním znevýhodněním 
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Kdo a jak může nominovat? 
Nominaci může podat pouze zaměstnanec nebo externí pracovník společnosti O2 Czech Republic a.s.  

Prostřednictvím formuláře. 

 

Po schválení nominace se pro konkrétní osobu otevře sbírkový účet na intranetu. 

 

Koho můžete nominovat? 

Nominací můžete podpořit kteréhokoliv občana České republiky (osobu s trvalým pobytem v ČR) bez 

rozdílu věku, který má průkaz ZTP nebo ZTP/P.  
 

O jakou částku je možné žádat? 
Finální hodnota požadovaného předmětu je cílová částka, kterou potřebuje hendikepovaný člověk na 

pořízení konkrétní potřebné pomůcky či služby.  

 

Na co se dá příspěvek využít? 
Nákup a pořízení kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek nezbytných pro 

každodenní život nominovaného. 

Rehabilitační, zdravotní a asistentské služby nezbytné pro rehabilitaci nebo každodenní život 

nominovaného, které 100% neplatí zdravotní pojišťovna nebo na ně osoba s hendikepem nezíská 

sociální příspěvky v plné výši. 

Pozor: podmínky sbírky neumožňují využít příspěvky na rekonstrukci bytu. 

Sbírka zůstává otevřená tři měsíce. Po vybrání požadované částky nedojde k jejímu automatickému uzavření, 

takže je možné vybrat i víc, než nominující na začátku stanovil jako "cílovou částku".  Podmínkou je, že i peníze 

vybrané nad limit se použijí na úhradu potřeb souvisejících se zdravotním hendikepem potřebného. Např. na 

nákup další zdravotnické pomůcky, která mu usnadní život a pojišťovna ji neplatí nebo na rozšíření hodin osobní 

asistence, pečovatelské služby atd. Čerpání peněz ze sbírky ošetříme Smlouvou o nadačním příspěvku tak, aby 

postiženému vyhovovala. 
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Jak přispívá Nadace O2 (fungování tzv. matchingu)? 

Nadace O2 vybranou částku zdvojnásobí do maximální výše 25 000 Kč. Tzn. pokud zaměstnanci 

vyberou celkem 11 000 Kč, nadace částku zdvojnásobí na konečných 22 000 Kč. Pokud se vybere 53 

000 Kč, nadace k vybrané částce přidá 25 000 Kč. 

 

Jak probíhá výběr nominací, které Nadace O2 podpoří? 
Zaměstnanci Nadace O2 všechny nominace zkontrolují. Pokud splňují potřebné podmínky, zařadí je do 

sbírky. 

 

Důležitá kritéria výběru:  

• potřebnost 

• dlouhodobý efekt pomoci 

• aktivní přístup k hledání možností pro financování potřebné pomůcky 

• výrazné a prokazatelné zlepšení kvality života v případě pomoci 

 

Program realizuje Nadace O2, a proto i dohlíží na čerpání poskytnutých finančních příspěvků.  

Na zařazení do interní sbírky není právní nárok a o výběru podpořených osob rozhodují zástupci 

Nadace O2. 

 

Jak probíhá spolupráce zaměstnance s Nadací O2 po potvrzení nominace? 
• Stanete se garantem nominace. 

• Pomůžete Nadaci O2 připravit informační texty ke sbírce v průběhu i v návazné komunikaci. 

• Informujete kolegy o sbírce a o možnosti podpory (na poradách, e-mailem, jiným způsobem 

podle vašich možností). 

• Sbírku můžete podpořit i další vlastní aktivitou. 

 

Co je potřeba doložit při podpisu smlouvy? 
• Kopii průkazu ZTP, ZTP/P, 

• oboustrannou kopii občanského průkazu obdarovaného. Pokud je obdarovanému míň než 18 

let, přidává se i kopie OP jeho zákonného zástupce, 

• identifikační údaje společnosti, která poskytuje dané zboží nebo službu, 

• kopii smlouvy o vedení bankovního účtu (v případě, že nadace bude částku posílat na účet 

obdarovaného).  

 

Nadace O2 předá příspěvek dodavateli zboží nebo služby, na které se sbírka otevřela. Příspěvek je 

možné poslat ve výjimečných případech i na účet obdarovaného nebo jeho zákonného zástupce. Pak 

je ale potřeba, aby obdarovaný doložil Nadaci O2 kopii účetního dokladu o nákupu dané pomůcky 

nebo služby do termínu stanoveného ve smlouvě. 

 

 

Jak můžu motivovat kolegy, aby přispěli? 

Připravili jsme pro vás pár tipů, jak pomoci šířit informace o sbírce mezi kolegy.  

Určitě ale vymyslíte i další. Kreativitě se meze nekladou :) 

 

• Mluvte o tom. Na poradách, na obědě, při čekání na výtah, na kafíčkách... 

• Pište o tom. Nemusí to být romány. Stačí stručný e-mail kolegům. Třeba i s odkazem na 

sbírku.   

• Propagujte to. Co třeba využít týmovou nástěnku?  

• Ukažte lidem příběh. Tak, aby si ho dokázali vztáhnout k vlastní situaci.  

• Udělejte něco sami. Napečte doma něco dobrého, a za příspěvek do sbírky nabídněte 

kolegům. 

• Buďte kreativní. Vyberte za každé sprosté slovo/plastový obal/pozdní příchod drobné do 

sbírky.  

 

https://intranet.o2.cz/152325#Jak%20budou%20vyb%C3%ADr%C3%A1ny%20nominace?
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Jaký je harmonogram sbírky S rukou na srdci pro lidský příběh? 
• Nominace probíhají celý rok. 

• Sbírka zůstává otevřená do vybrání cílové částky nebo tři měsíce. 

• Vybranou částku posíláme na účet dodavatele nebo nominované osobě do 30 dnů po dodání 

uvedených dokladů a podpisu smlouvy. 

 

Jak můžu já osobně finančně přispět? 

• Zaměstnanci O2 Czech Republic můžou přispět jednoduše přes interní portál. Stačí si 

nastavit stržení vybrané částky přímo z výplaty. Nic nikam neposíláte.  

• Externí zaměstnanci můžou poslat peníze přímo na účet Nadace O2: 4091215004/2700.    

V tom případě prosím do textu pro příjemce napište jméno toho, koho chcete podpořit. 

 
 

Zaměstnanci, kteří přispěli srážkou ze mzdy, dostanou v únoru dalšího roku od Nadace O2 potvrzení o 

daru pro daňové účely. Potvrzení se vystavuje vždycky za příspěvky poskytnuté do listopadu 

předchozího roku. Prosincové přijdou do daní až v následujícím roce. 

 

Externí zaměstnanci, kteří poslali příspěvek na účet Nadace O2 (s uvedením jména člověka, na 

kterého přispívají, do zprávy pro příjemce) můžou o potvrzení o daru požádat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


