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 Zaměření grantového řízení    
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní 
rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je 
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních 
zařízení.  
 

 
V grantovém řízení Oranžové hřiště nepodávejte žádost o: 
Drobné nákupy/výměny, opravy, práce na montáži herních prvků na hřišti nebo 
obdobné náklady nezásadního charakteru – pro tyto žádosti je určeno grantové řízení 
Podpora regionů.  

 
 Žadatel 

Grantové řízení je určeno pro všechny právnické osoby. 
 

 Výše nadačního příspěvku 
Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena. 
 
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) 
  

 Termín vyhlášení  
Příjem žádostí je průběžný. 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.  

 
 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. 
 

Úspěšní žadatelé (schválené žádosti) budou v příslušném e-mailu vyzváni k doručení 
uvedených dokumentů, které jsou shodné s aktuálními údaji uvedenými v Žádosti o nadační 
příspěvek v listinné podobě: 

http://www.nadacecez.cz/
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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 – originál  

2. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele (smlouva o vedení účtu 
s uvedením čísla účtu, potvrzení z banky k účtu s uvedením názvu organizace a IČ 
organizace, který je uveden v žádosti, výpis z účtu, z kterého je zřejmý název 
organizace, IČ v souladu se žádostí) – originál nebo úředně ověřená kopie  

 
Pokud jste již vedeni ve veřejném rejstříku s kompletními údaji o organizaci 
včetně uvedení statutárního orgánu, dokládáte místo bodů 3 - 5 pouze: 
 
Právoplatný výpis z veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2014 Sb.  - na 

tento výpis je aplikován mechanismus autorizované konverze podle zákona 
300/2008Sb., kterou poskytují kontaktní místa veřejné správy CZECHPOINT nebo 
příslušné rejstříkové soudy) - 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. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku, včetně výslovného uvedení, zda 
jde majetek do vlastnictví organizace nebo zřizovatele nebo doložit, že organizace je 
oprávněna přijmout nadační příspěvek bez souhlasu zřizovatele – kopie (platí POUZE 
pro příspěvkové organizace) 

7. Výpis z katastru nemovitostí (lokalita pro výstavbu hřiště) – kopie;  
8. V případě vlastnictví pozemku jiným vlastníkem  - zaslání kopie písemné dohody/ 

s vlastníkem pozemku o využívání pozemku  pro hřiště po dobu nejméně 10 let - kopie 
 

9. Dodatek k žádosti o nadační příspěvek s úpravou položkového rozpočtu (platí 
pouze v případech, kdy správní rada schválí příspěvek nižší než požadovaný). Tzn. 
položky se nemění, úprava se týká pouze částek. Formulář tohoto dokumentu je k 
dispozici na webových stránkách nadace: http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-
prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html – originál  
 

10. Plná moc - 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 
  

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

 
 O rozhodnutí správní rady bude žadatel informován e-mailem nejpozději 30 dnů po 
jejím zasedání.  
 

 Využití nadačního příspěvku a období čerpání 
Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů vzniklých po podání žádosti, nejdéle 
365 dní od data podání žádosti. 

 
Nepovinné přílohy  

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/
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
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Výroční zpráva / Závěrka za minulé období či jiný dokument o činnosti 
 
 

Oranžové hřiště – povinnosti příjemce  
 
Každé hřiště bude označeno tabulí s označením „Oranžové hřiště“, kterou vám poskytne 
Nadace ČEZ. 
 
Příjemce nadačního příspěvku zodpovídá za údržbu a bezpečnost hřiště po dobu nejméně 
10 let. 
 
Příjemce se zavazuje dodržovat ustanovení, vyplývající z realizace projektu pod značkou  
Oranžové hřiště (dále jen „hřiště“). Z tohoto titulu je příjemce zejména povinen:  
 
a) realizovat projekt v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a platnými 
technickými, hygienickými a bezpečnostními požadavky na výstavbu sportovních/dětských 
hřišť;  
 
b) použít nadační příspěvek výlučně na krytí nákladů bezprostředně souvisejících s 
vybudováním hřiště či kompletní rekonstrukcí;  
 
c) hřiště uvést do provozu nejpozději do 365 dní od podání žádosti, případně v termínu 
upraveném smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku;  
 
 
d) umístit na hřiště provozní řád hřiště v podobě odolné vůči meteorologickým vlivům;  
 
e) umístit na vhodném místě v prostoru hřiště logo Nadace ČEZ a informaci o tom, že 
vybudování Oranžového hřiště bylo podpořeno nadací. Logo nadace v podobě odolné vůči 
meteorologickým vlivům poskytne Nadace ČEZ;  
 
f) zajistit slavnostní otevření hřiště; příjemce bude s dostatečným předstihem (alespoň 20 dní 
předem) informovat nadaci o termínu otevření hřiště (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; 
 
 
g) zajišťovat provoz a pravidelnou údržbu hřiště na své náklady, a to po dobu nejméně 10 let. 
Příjemce zodpovídá za dodržování provozního řádu hřiště a za dodržování technických 
norem, hygienických a bezpečnostních požadavků na provoz sportovních/dětských hřišť;  
 
h) provádět 1 x ročně komplexní Roční kontrolu hřiště podle platných norem;  
 
i) každoročně doručit nadaci Čestné prohlášení o kontrole stavu a využívání hřiště na 
formuláři přístupném na webové stránce nadace včetně fotodokumentace;  
 
j) při celkovém poškození hřiště (živelná katastrofa, vandalismus a jiné) informovat nadaci 
ohledně projednání řešení vzniklé situace. Se souhlasem nadace je možné v odůvodněných 
případech provoz hřiště ukončit;  
 
k) kdykoli bezplatně poskytnout nadaci hřiště pro účely prezentační a komunikační, včetně 
možnosti pořádání akcí na hřišti, a to po dobu 10 let od zprovoznění hřiště;  
 
l) umožnit nadaci ověření využívání hřiště, a to po dobu 10 let od jeho zprovoznění;  
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m) používat ve všech tiskových materiálech a při veřejných prohlášeních týkajících se hřiště 
označení „Oranžové hřiště“;  
 
n) zpřístupnit hřiště bezplatně veřejnosti s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol, 
sociálních a zdravotních institucí,  
 
o) hřiště bude sloužit k veřejnému využití, nikoli k výdělečné činnosti; 
 
p) nově vznikajícímu či rekonstruovanému hřišti nesmí předcházet kácení stromů.   
 

 
 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. 
 
Náklady na projektovou dokumentaci Oranžové hřiště nesmí přesáhnout 15% 
z celkové výše nadačního příspěvku. 
 
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.: 211046723 
 

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

