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Podmínky grantové řízení „Stromy“ pro rok 2016 
 
 

 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.  
  

 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 

4. 1. – 12. 2. 2016         pro jarní výsadbu 
1. 7. – 31. 7. 2016  pro podzimní výsadbu 
 

 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.   
 

 Další požadavky 

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

http://www.nadacecez.cz/


Stromy – Podmínky Grantového řízení  2/4 

■ 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.  

■ Doporučujeme zapojení veřejnosti/zájmových sdružení v obci – např. výběr lokality, 
účast na sázení, následná údržba zeleně. 

■ Součástí projektu je kromě výsadby i závazek péče o vysazenou zeleň po dobu 
prvních nejméně 5 let. 

■ Součástí projektu je dodání fotodokumentace z realizace výsadby společně se 
zasláním Závěrečné hodnotící zprávy (tj. fotodokumentace na CD před začátkem 
výsadby, v průběhu realizace výsadby a hned po výsadbě).  

■ 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 a přímé náklady na služby, tj. jejich výsadbu vzniklé po datu podání žádosti  

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

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

■ Tzn., že nákup pomocného materiálu – 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  

■ 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  
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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). 
 

 Období čerpání nadačního příspěvku do 31. 12. 2016 

 
 Vyúčtování nadačního příspěvku 

Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zaslání Závěrečné hodnotící zprávy a 
Tabulky evidence čerpání (formuláře a návody najdete na stránkách 
http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce.html) 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. 2016. 
 

O stavu vyúčtování/prokázání řádného čerpání nadačního příspěvku budou příjemci 
nadačního příspěvku informováni e-mailem bezprostředně po kontrole doručených 
podkladů. 
 

 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. 

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

3. Doklad o jmenování/volbě statutárního zástupce (zápis z valné hromady, zápis 

z členské schůze apod. – úředně ověřená kopie nebo originál 
4. Doklad o registraci (zřizovací listina, stanovy, statut, společenská smlouva apod., obec 

nedokládá) – kopie 
5. 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 

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

7. 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 

  
Pokud jste již vedeni ve veřejném rejstříku s kompletními údaji o organizaci včetně 
uvedení statutárního orgánu, dokládáte místo bodů 3 – 5 pouze: 
 

http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce.html
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
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Právoplatný výpis z veřejného rejstříku (klikněte na odkaz) podle zákona č. 304/2014 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. 
 

8. Dodatek k žádosti o nadační příspěvek s úpravou položkového rozpočtu. Tzn. položky 

zůstanou zachovány, úprava se týká pouze částek (platí pouze v případech, kdy správní 
rada schválí příspěvek nižší než požadovaný). Formulář tohoto dokumentu je k dispozici 
na webových stránkách nadace: http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-
prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html.  

 
Nepovinné přílohy: 

1) Výroční zpráva, závěrka za minulé období či jiný dokument o činnosti 
 
Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku 
 
 
 
Povinnosti příjemce 
 

Vysázené stromořadí bude po domluvě označeno tabulkou Nadace ČEZ, kterou Vám poskytne 
koordinátor projektu Nadace ČEZ. 
 
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.  
 
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).  
 
 
 
 
 
Kontakt: 
info@nadacecez.cz 
tel.: 211046723 

 

 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene
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

