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Podmínky grantového řízení Stromy 2017 
 
 

 Zaměření grantového řízení    

Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. 
 
 

 V grantovém řízení bude podporována: 

Výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituelně 
odlišných (kulovité, přeštíhlené, pyramidální) v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti 
větru a prachu.  
Liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích – kombinace 
stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků. 
Výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše). 
Realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách 
obcí nebo v jejich extravilánu.  
Zapojení veřejnosti/zájmových sdružení v obci – např. výběr lokality, účast na sázení či na 
následné údržbě zeleně je vítáno. 

 
 

 V grantovém řízení nebude podporována: 

Jiná než liniová výsadba. Výsadba nepůvodních dřevin (např. thují, cypřišů, stříbrných smrků 
atd.), okrasných stromů a úprava parků. Výsadba domácích původních jehličnanů. 

 
 

 Žadatel  
Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části Prahy. Žadatel splňuje obecně 
prospěšné cíle stanovené zejména usnesením Vlády České republiky č. 334/1999, ve znění 
pozdějších změn, splňuje kritéria dané Podmínkami příslušného grantového řízení a současně 
splňuje níže uvedené předpoklady pro přidělení nadačního příspěvku Nadace ČEZ.  
 
Uvedené předpoklady musí splnit jak žadatel (tj. příjemce nadačního příspěvku), tak i všechny 
osoby, které jsou členy statutárního, dozorčího či kontrolního orgánu Žadatele. Jedná se o tyto 
předpoklady:  

 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu;  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností 
Nadace podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu;  

c) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 
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d) není vůči Nadaci ČEZ v postavení osoby blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 a 2 zák. č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník a není tak u něj dána překážka dle ust. § 353 odst. 1 
zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník1; 

e) není v likvidaci; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky dle zvláštních právních předpisů; 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 
i) nemá žádné splatné a neuhrazené dluhy vůči společnosti ČEZ, a.s., jakož ani vůči 

jakékoli jiné společnosti ve Skupině ČEZ.  
  

  
 Počet žádostí o nadační příspěvek 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost, akceptována bude vždy první řádně podaná 
žádost. 

 
 Výše nadačního příspěvku  

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku je 150.000 Kč. 
 

 Termín vyhlášení 
2. 1. – 31. 1. 2017 pro jarní výsadbu 
1. 7. – 31. 7. 2017 pro podzimní výsadbu  
Všechny řádně vyplněné žádosti, které splňují zde uvedené podmínky a jsou v souladu se 
Statutem a Grantovými pravidly Nadace ČEZ, budou předloženy správní radě nadace 
k posouzení na jejím nejbližším zasedání. 

 
 Způsob podání Žádosti o nadační příspěvek 

Podat žádost lze výhradně vyplněním a odesláním webového formuláře, dostupného  
  na www.nadacecez.cz. Písemné ani jinak zaslané žádosti nelze do grantového  
  řízení zařadit.   
 

 Věnujte pozornost 

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv, který vešel v platnost 1. 
července 2016. Zjistěte, zda jste osobou povinnou a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat 
smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv. 

 
 Další požadavky 

■ Příspěvek bude využit na výsadbu nelesní trvalé zeleně především formou liniové 
výsadby  

■ Výsadba proběhne v zastavěných územích obcí nebo městských částí nebo v jejich 
extravilánu. Cílem je výsadba či obnova alejí a stromořadí, zelených bariér proti 
větru a prachu. 

■ Záměr výsadby respektuje místní podmínky včetně půdních, účel využití, způsob 
založení, druhovou specifikaci vysazovaných dřevin, jejich velikost, způsob 
vypěstování a následnou péči – žadatelé by měli předem konzultovat druhy stromů 
pro danou lokalitu a následnou péči s odborníky.  

                                                
1
 Za osobu blízkou vůči Nadaci ČEZ se považuje právnická osoba – žadatel, jehož člen 

statutárního orgánu, dozorčího či kontrolního orgánu, je současně členem statutárního orgánu, 
dozorčího či kontrolního orgánu Nadace ČEZ, nebo tím, kdo jednání Nadace ČEZ významně 
ovlivňuje, např. jako její zaměstnanec nebo na základě smluvního vztahu. 
 

https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr.html
http://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci/statut-a-grantova-pravidla.html
http://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci/statut-a-grantova-pravidla.html
www.nadacecez.cz
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=340~2F2015&rpp=15#seznam
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■ Doporučujeme zapojení veřejnosti/zájmových sdružení v obci – např. výběr lokality, 
účast na sázení, následná údržba zeleně. 

■ Do položkového rozpočtu nepatří náklady z kategorie Osobní náklady (tj DPP/DPČ a 
pracovní smlouvy) a náklady z kategorie Ostatní provozní a finanční náklady 
(poplatky, finanční dary) 

■ Nadační příspěvek zahrnuje pouze úhradu materiálových nákladů na pořízení 
stromů, pomocného materiálu a přímé náklady na služby, tj. jejich výsadbu, uplatnit 
lze náklady vzniklé po datu podání žádosti  

■ Nákup rostlinného materiálu (tj. stromů či keřů) musí tvořit nejméně 70% 
celkových materiálových nákladů 

■ Tzn., že nákup pomocného materiálu (tj. kůlů, hnojiva, úvazků apod.) nesmí tvořit 
více než 30% celkových materiálových nákladů  

■ Náklady na služby (např. faktickou výsadbu stromů a keřů) nesmí přesáhnout 25% 
sumy celkových materiálových nákladů  

■ Z příspěvku nemohou být hrazeny: konzultace, vedení projektu, facilitace, 
medializace, návrhy projektu, kácení stromů, terénní úpravy…).  

■ Žadatel je povinen do žádosti uvést počty a druhy vysazené zeleně podle 
následujících kategorií: 

1. Keře pro volnou liniovou výsadbu, doprovodnou zeleň a do podrostu, keře 
sazenice pro živé ploty, sazenice ovocných stromů 

2. Vysokokmeny a pyramidy pro parkové úpravy do velikosti* 18-20 
3. Vysokokmeny a alejové stromy pro výsadbu stromořadí do vel. 20-25 

*( Velikost tj. obvod kmínku ve výšce 1m nad zemí – čl.1.1 ČSN 464902)  

 Celkový nadační příspěvek může být poskytnut maximálně ve výši: 

kategorie 1 

max. 90 Kč/ks bez 
připočtení 
pomocného 
materiálu  

kategorie 2 

max. 4 000 Kč/ks 
bez připočtení 
pomocného 
materiálu 

kategorie 3 

max. 20 000 Kč/ks 
bez připočtení 
pomocného 
materiálu 

 
■ Pozn. Výsadba musí být v souladu s dlouhodobým plánem využití pozemku 

 
 Příloha  

Povinnou součástí Žádosti o nadační příspěvek je příloha - situace návrhu realizace 
(zakreslení výsadby stromů do mapy či fotografie) ve formátu pdf nebo jpg (max. velikost 
přílohy 2 MB). 

 
 Výsledek grantového řízení 

Všichni žadatelé budou o stavu vyřízení své žádosti informováni: 
 

a) Odeslání žádosti do systému Nadace ČEZ bude potvrzeno e-mailem. 
 

b)  Aktuální stav vyřízení žádosti může žadatel sledovat přímo ve formuláři Žádost o 
nadační příspěvek. K opakovanému přihlášení do žádosti slouží klíč, který žadatel získal 
při prvním vstupu do webového formuláře žádosti. 
 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
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c) O rozhodnutí správní rady bude žadatel informován e-mailem nejpozději 30 dnů po jejím 
zasedání. 

 
Úspěšní žadatelé (schválené žádosti) budou v příslušném e-mailu vyzváni k doručení 

uvedených aktuálních dokumentů, které jsou shodné s údaji uvedenými v Žádosti o nadační 
příspěvek v listinné podobě: 

 

1.  Žádost o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce  (výtisk vámi 

odeslané el.  žádosti, kterou znovu otevřete pomocí uloženého bezpečnostního klíče na  
www.nadacecez.cz) 

 
2. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele (smlouva s uvedením čísla 

účtu nebo potvrzení z banky k účtu, který je uveden v žádosti) – originál nebo úředně 
ověřená kopie  

 

3. Originál výpisu z veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. - na tento výpis je 

aplikován mechanismus autorizované konverze podle zákona 300/2008Sb., kterou 
poskytují kontaktní místa veřejné správy Czech POINT nebo příslušné rejstříkové soudy) 
- originál nebo úředně ověřená kopie; ve výpise musí být uvedeno aktuální složení 
statutárního orgánu.  
 

nebo 
 
z jiného veřejného rejstříku (evidovaných právnických osob, školských právnických osob); 
ve výpise musí být uvedeno aktuální složení statutárního orgánu.  
 
- Právnické osoby nezapsané ve veřejném rejstříku doloží: 

 
3. 1 Doklad o jmenování/volbě statutárního zástupce (zápis z valné hromady, zápis 
z členské schůze apod. – úředně ověřená kopie nebo originál 

 
3.2 Doklad o registraci (zřizovací listina, stanovy, statut, společenská smlouva apod., 
obec nedokládá) – kopie 

 
3. 3 Doklad o přidělení IČ (dokument vydaný ČSÚ, výpis z registru osob, výpis 
z veřejného rejstříku, který získáte na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT 
nebo na příslušném rejstříkovém soudu) – kopie 
 

4. Registr smluv - Vyjádření o povinnosti zveřejňovat smlouvy - v případě, že je 
schválený nadační příspěvek vyšší než 50 tisíc korun, dodá žadatel Vyjádření o 

povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. Formulář tohoto dokumentu 
je ke stažení na webových stránkách nadace - originál. 
 

5. Čestné prohlášení o splnění podmínek pro přidělení nadačního příspěvku – 
vyplněný a statutárním orgánem podepsaný dokument, (Žadatel bere na vědomí, že toto 
čestné prohlášení je součástí dokumentace sloužící k posouzení jeho žádosti Nadací a je 
jeho povinností uvést v tomto prohlášení pravdivé a úplné informace. Nepravdivost, či 
neúplnost informací obsažených v tomto prohlášení bude mít za následek odmítnutí 
žádosti Žadatele o nadační příspěvek, popř. zakládá právo Nadace požadovat vrácení již 
vyplaceného nadačního příspěvku kdykoli v budoucnu zpět v celé jeho výši).    
 

6. Je-li kontaktní osobou právnická osoba odlišná od žadatele nebo fyzická osoba, 
která není zaměstnancem nebo členem orgánu žadatele, předloží žadatel plnou 
moc, na jejímž základě podle § 441 č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, je taková 

osoba oprávněna za žadatele ve věci projektu jednat – kopie 

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
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7. Je-li správní radou schválena nižší částka - Dodatek k žádosti o nadační příspěvek 

s úpravou položkového rozpočtu. (tzn. položky zůstanou zachovány, úprava se týká 
pouze částek. Formulář tohoto dokumentu je ke stažení na webových stránkách nadace  
 

8. Výpis z katastru nemovitostí (lokalita pro výsadbu stromů) - kopie  

 
9. Zobrazení výsadby stromů do mapy či fotografie 

 
10. V případě vlastnictví pozemku jiným vlastníkem - zaslání kopie písemné dohody/ 

souhlasu s vlastníkem pozemku o umožnění výsadby a udržování vysazené zeleně po 
dobu minimálně 5 let - kopie  
 

Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku. 
 
Nepovinné přílohy: 

Výroční zpráva, závěrka za minulé období či jiný dokument o činnosti 
 
 

 Povinnosti příjemce nadačního příspěvku 

■ Vysázené stromořadí bude po domluvě označeno tabulkou (či jiným označením) 
Nadace ČEZ, kterou Vám poskytne koordinátor projektu nadace.  

■ Příjemce bude s dostatečným předstihem informovat nadaci o termínu výsadby 
(zašle e-mailem pozvánku) tak, aby se tato oficiální/veřejná část realizovaného 
projektu mohla uskutečnit za účasti zástupců nadace. Fotodokumentaci z 
oficiální/veřejné prezentace projektu zajišťuje příjemce sám a v případě vyžádání 
nadací ji obratem do nadace zašle; 

■ Příjemce se zavazuje k péči o vysazenou zeleň po dobu nejméně 5 let od výsadby 
■ Příjemce se zavazuje zaslat nadaci fotodokumentaci (před začátkem výsadby, 

z průběhu výsadby a po uplynutí 6 měsíců po odeslání Závěrečné hodnotící zprávy 

zašle fotodokumentaci z péče o vysázenou zeleň).   

 Využití/čerpání nadačního příspěvku 

Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti, nejdéle 
do 31. 12. 2017. 

 
 Vyúčtování nadačního příspěvku 

Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zaslání Závěrečné hodnotící zprávy a Tabulky 
evidence čerpání spolu s povinnými přílohami (tj. kopiemi daňových dokladů (včetně příloh 
zejména dodavatelského položkového rozpočtu, dokladů o platbě a fotografiemi…) na adresu 
nadace nejpozději do 31. 12. 2017. 
 
Náklady na zpracování žádosti – Nadace neakceptuje náklady na vypracování a podání 

žádosti o nadační příspěvek externími firmami 
 
O stavu vyúčtování/prokázání řádného čerpání nadačního příspěvku budou příjemci nadačního 
příspěvku informováni e-mailem bezprostředně po kontrole doručených podkladů. 
 
 
Kontakt: 
info@nadacecez.cz 
tel.: 211046726 

http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
mailto:info@nadacecez.cz

