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Úvod
Téma „Využití finančních darů Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku“ jsem si 

vybrala, jelikož jsem se s problematikou tohoto tématu již setkala a to jak v rámci výkonu 

správní praxe, tak v osobním životě. Při správní praxi, kterou jsem vykonávala na Obecním 

úřadě v Dražíči, paní starostka Alena Dědičová obdržela rozhodnutí, které nevyhovělo 

obci   v  Žádosti o příspěvek Nadace ČEZ. Na základě tohoto rozhodnutí jsem se podrobně 

začala zajímat o podmínky, které musí obec splnit, aby jí byl příspěvek přidělen a o celkové 

fungování Nadaci ČEZ. Výhodou psaní této bakalářské práce mi bylo, že během svého života 

jsem se pohybovala v obcích, které tvoří mikroregion Vltavotýnsko, což znamená, že jsem se 

nesčetněkrát účastnila kulturních, společenských a sportovních událostí, na které přispěla 

Nadace ČEZ. 

Práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první teoretické části 

budou definovány obecné pojmy, jako jsou nadace a obce. Čtenář bude podrobně seznámen 

s nadacemi, s tím jak nadace vznikají a zanikají, jakými právními předpisy se řídí a jaké 

právní předpisy je upravují, dále s účelem účel nadace a s jeho rolí při samotném vzniku 

nadace. Dalším popisovaným pojmem, kterým se tato bakalářská bude zabývat, je obec. 

V kapitole pojednávající o obci dojde k  základní charakteristice tohoto pojmu, ke členění 

obcí a ke zkoumání obecního rozpočtu. Praktická část bude věnována konkrétní Nadaci ČEZ, 

kde bude popisováno, jak Nadace ČEZ vznikla, jaký je její účel, jaké jsou právní předpisy, 

kterými se řídí a jaké jsou nadačním programy, které nadace vytvořila. Dále dojde, k  

vymezení mikroregionu Vltavotýnsko, ke stručnému popisu jednotlivých obcí a k uvedení 

konkrétních příkladů, kdy došlo k finanční podpoře, v záležitostech týkajících se obce,  

prostřednictvím společnosti ČEZ, a. s. . Na závěr bude popsán samotný výzkum, jeho 

provedení a výsledky, 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký z  program Nadace ČEZ je nejvíce vyžíván 

obcemi na Vltavotýnsku. Dále seznámit čtenáře s problematikou spojenou s finančními 

příspěvky a dary Nadace ČEZ a s podáváním žádostí o nadační příspěvky. Dalším 

zkoumaným prvkem budou povinnosti, které obcím plynou za poskytnutí finančního 

příspěvku, jejich vymezení a stručný popis.
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TEORETICKÁ ČÁST 
 Tato teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, 

týkající se této práce a jejímu porozumění. Mezi základní pojmy, kterým se v této části budu 

věnovat, jsou nadace, obce, příspěvky a dary.

1. NADACE

Nadace je v právním řádu chápána jako jeden ze základních druhů soukromoprávních 

právnických osob, který upravuje Občanský zákoník. 

Tento právní útvar je definován jako účelové sdružení majetku, jehož základním 

znakem je majetkový základ.1 Sdružení pomocí majetku směřuje k určitému cíli v podobě 

obecné prospěšnosti, plnění obecného blaha a obecného dobra. Samotná činnost nadace se 

váže k účelu, ke kterému byla zřízena. Jelikož nadace není tvořena členy, ale pracovníky 

spadá do kategorie nečlenská organizace. 

Nadace je zařazována do skupiny nevládních neziskových organizací2, jejichž 

obecnými znaky jsou: 

 Dobrovolnost

 Samosprávnost a nezávislost

 Nerozdělování zisku

 Prvek institucionalizace 

 Veřejná či vzájemná prospěšnost

 Soukromá povaha3

O nadaci je tedy možné říct, že se snaží dosáhnout cílů, které jsou ve většině případů 

spojené s pomocí a zlepšování určitých skupin nebo celkové společnosti. Není součástí 

veřejné správy a svou činnost si řídí sama pomocí svých pravidel, orgánů a postupů. O nadaci 

lze dále vypovědět, že obsahuje prvek dobrovolnosti, který se vyskytuje v její činnosti. 

Konkrétně se jedná o poskytování darů, příspěvků, účast dobrovolníků či dobrovolnou práce, 

kterou nadace provádí. Zisk, který nadace svou činností získá, musí být použit pro dosažení 

cílů, které si stanovila. Zisk tedy nesmí být použit pro soukromé účely, což znamená, že 

1SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 

Portál, 2010. ISBN ISBN978-80-7367-681-0. s. 169
2 TETŘEVOVÁ, Liběna. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví: organizovaná 

občanská společnost v České republice. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0285-
3 s.33

3 TETŘEVOVÁ, Liběna. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví: organizovaná 
občanská společnost v České republice. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0285-
3 s.33
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nedojde k přerozdělení zisku mezi zaměstnance či zakladatele, pokud se nejedná o rodinnou 

nadací, kdy podpora konkrétního člena nadace či jeho příbuzného je za určitých podmínek 

přípustná.4

1.1 Účel nadace

Nadace se skládá z majetku, který je určený k nějakému účelu, kterému se musí 

podřídit celá činnost nadace. Tomuto účelu slouží nadace trvale, na rozdíl od nadačních 

fondů, které slouží účelu jen dočasně. Nadace podle NOZ jsou zakládány ke „službě 

společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu“5. Právní úprava připouští vznik veřejně 

prospěšné nadace, která se snaží co nejvíce podporovat, rozvíjet, zlepšovat obecného blaho    

a na druhé straně dobročinnou nadaci, která se soustřeďuje na podporu určitého okruhu osob.6 

Zákon umožňuje vznik jiných nadacích než dobročinných a veřejně prospěšných. Díky 

tomu dochází ke vzniku například rodinných nadací. Možnost zakládat i jiné nadace je však 

omezena, aby nedocházelo k zakládání nadací za jakýmkoli účelem. Zákon zakazuje zakládat 

nadace, jejichž účelem by byla podpora politických stran či jiných hnutí, dále nadace, jejichž 

účel by podporoval porušení jakýchkoliv práv a nadace, sloužící výlučně výdělečným cílům.7 

Dále pak Nejvyšší soud ČR sp. zn. 29 Odo 413/2002 usnesením rozhodl, že účelem nadace 

nemůže být ani správa vlastního majetku. 

Pokud nadace není schopná naplňovat účel, který si stanovila, soud může nahradit účel 

stávající účelem podobným. Pokud je stávající účel nezměnitelný či nadace plní zakázaný 

účel soud ji může i bez návrhu zrušit a nadace tak postupuje k likvidaci.8

1.2 Aktuální právní úprava nadace 

Současnou právní úpravou, která se zabývá nadacemi je Občanský zákoník 89/2012 

Sb. NOZ nabyl účinnost 1. ledna 2014 a nahradil tak speciální zákon, z. č. 227/1997 Sb.,        

o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů. Díky rekodifikaci dochází ke 

vzniku prostoru pro nadace a jejich soukromou iniciativu. Nahrazení ZNNF mělo za důsledek 

spoustu změn týkající se nadačního práva. Mezi tyto změny patří uvolnění právní úpravy, kdy 

podle ZNNF jediným uznaným účelem, kterým nadace disponovaly, byl účel veřejně 

prospěšný. V NOZ jsou však připouštěny jak veřejně prospěšný účel, tak nově i dobročinný 

účel. Další změnami pro nadace jsou vytvoření více příležitostí pro podnikání, rozšíření 

4 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České 
republice. Praha: Portál, 2010 ISBN ISBN978-80-7367-681-0. s. 39

5 §306 odst.1 NOZ 
6 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. 

V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice ISBN 978-80-7400-274-8. s. 465
7 §306 odst.2 NOZ
8 §306 odst.2 NOZ



10

terminologie a možnost snížit či zvýšit nadační kapitál a to za podmínek stanovených NOZ. 

Ke změnám došlo i v případě nadační listiny, kdy pro nadační listinu již neplatí princip 

nezměnitelnosti. Díky NOZ je možná změna nadační listiny, pokud je v ní tato možnost 

uvedena.9 Nově jsou nadace vždy zakládány na základě nadační listiny (zakládací listina) a je 

nutné v nadační listině uvést výši nadačního kapitálu a určit správce vkladů.10 

Nadace, které byly zřízeny dle ZNNF, se pokládají za nadace vzniklé dle NOZ. 

V NOZ jsou nadace zařazeny jako PO do skupiny Fundace, které jsou zákonem popisovány 

jako PO, které tvoří majetek, jež je využíván na splnění předem stanoveného účelu.11 Nadace 

se nacházejí v NOZ v první části (Obecné), v hlavě II (Osoby), v dílu 3 (Právnické osoby), 

v Oddílu 3 (Fundace) v pododdílu (Nadace). O nadacích platí, že jsou upraveny v §303 - §401 

NOZ a na vše, co není upraveno ve zmíněných paragrafech, se použije obecná úprava řešící 

PO (§118 - §209 NOZ).

1.3 Vznik a zánik nadace

Zakládání nadace:

Nadace jsou zakládány z vůle zakladatele. Zakladatelem může být každá FO a PO, 

pokud není stanoveno právní úpravou jinak12. Dále může právní úprava stanovit podmínky 

pro založení nadace, tomu tak je například v případě České republiky jakožto zřizovatele 

nadace. Zákon č.219/2000 Sb, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, stanovuje v §29 podmínku takovou, že pokud chce stát založit nadaci, musí 

se založením vyjádřit souhlas vláda ČR. Na základě souhlasu vlády, vláda jmenuje 

zakladatele, který bude funkci zakladatele vykonávat za stát.13

Existuje několik způsobů založení nadace. V každém případě se však jedná                  

o jednostranné právní jednání. Zakladatel zakládá nadaci nadační listinou a to buď ve formě 

zakládací listiny, nebo ve formě pořízení proti smrti.14  Zakládací listina musí podle §310 

obsahovat:

a) název a sídlo nadace,

9 §317 NOZ
10 §310 e),h) NOZ
11 ADÁMEK, Pavel a Eva KISLINGEROVÁ. Společenská odpovědnost firem, neziskového 

sektoru a veřejné správy: distanční studijní text. 6., přeprac. a dopl. vyd. Karviná: Slezská univerzita, 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-
7510-370-3; §303 NOZ s.114

12 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České 
republice. Praha: Portál, 2010. ISBN ISBN978-80-7367-681-0 s. 170

13 §29 Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích

14 §309 NOZ
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b) jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo,

c) vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,

d) údaj o výši vkladu každého zakladatele,

e) údaj o výši nadačního kapitálu,

f) počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým 

způsobem členové správní rady za nadaci jednají,

g) počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, případně, není-li 

dozorčí rada zřizována, jméno a bydliště prvního revizora,

h) určení správce vkladů a

i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze 

poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat, anebo 

určení, že tyto náležitosti stanoví statut nadace.15

V případě pořízení proti smrti se hovoří o závěti (dovětku, dědické smlouvě) na kterou 

se nahlíží jako na nadační listinu.16 Vyskytuje-li se tedy u pořízení proti smrti nadační listina, 

měly by se v ní vyskytnout dle NOZ prvky uvedené v §311 a to konkrétně prvky v písmenech 

a), b), c), d) a e), aby mohlo dojít k jejímu založení. Poslední možnost, jak založit nadaci je 

založení zákonem, kdy tento způsob je upraven v §304 NOZ.

Vznik nadace

Zakladatel nebo správní rada podává návrh na zápis nadace do nadačního rejstříku 

krajskému rejstříkovému soudu. Zakladatel je k předkládání návrhů do veřejného rejstříku 

oprávněn podle zákona č.304/2013 Sb., zák. o veř. rejstřících a to podle §11. Návrh podává 

zakladatel budˇ elektronickou, nebo písemnou formou. K návrhu je povinen podle zák. veř. 

rejstřících předložit:

1. „souhlas zapisovaných osob“ (§12)

2. „živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, zapisované jako předmět činnosti či 

podnikání“ (§13),

3. „doklady o právním důvodu využívání prostor, které jsou označeny jako sídlo 

osoby, které se zápis do rejstříku bude týkat“ (§14)

15 §310 NOZ
16 SUCHÁ, Ludmila a Antonín MOKRÝ. Sborník přednášek a článků k novému občanskému 

zákoníku (2013-2014). Praha: Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2014. s.115 ISBN 978-80-
260-7884-5
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4. „listiny o skutečnostech, které mají být do rejstříku zapsány“ (§19)17

Po předložení všech náležitostí nastává registrační princip, kdy registrační orgán 

zkoumá předložené podklady k návrhu a jejich zákonnost. Za vznik nadace se považuje den, 

kdy byla nadace zapsána do veřejného rejstříku.

Statut nadace a známka kvality

Statut nadace slouží k úpravě vnitřních poměrů a je označováno za obligatorní právní 

jednání nadace.18 Řeší podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okruh osob, kterým 

jsou tyto příspěvky poskytovány a samotné jednání orgánů nadace19. Statut nadace je vydáván 

zakladatele nebo správní radou a uveřejňuje se ve sbírce listin.

Známka kvality

Známka kvality znamená jistou záruku kvality, kterou se nadace může vyznačovat. 

Pokud nadace je členem Asociace nadací, má možnost získat tuto známku kvality, během 

hodnotícího procesu. V tomto hodnotícím procesu se zkoumá vedení a správa firemního 

nadačního subjektu, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová 

pravidla, otevřená komunikace a spojení se zřizovatelem. Pokud nadace úspěšně projde 

hodnotícím procesem, obdrží známku kvality, kterou uděluje Fórum dárců. Známka kvality 

by měla nadaci moc s posílení důvěry a zlepší se tak její postavení mezi nadacemi. Známka 

kvality je udělena vždy formou Certifikátu a platí po dobu let.20

Zrušení nadace 

Občanský zákoník rozeznává zrušení nadace s likvidací a zrušení nadace bez 

likvidace. V prvním případě, zrušení nadace s likvidací, rozlišujeme dva typy pro zrušení 

nadace. Prvním typem zrušení nadace je zrušení z důvodu dosažení nadačního účelu, ke 

kterému byla nadace zřízena21. Tento způsob napomáhá skutečnosti, že v nadačních rejstřících 

nejsou zapsané nadace, které již dosáhly svému účelu a již svou činnost nevykonávají, jsou 

tzv. nečinné.  Druhým typem zrušení nadace je zrušení na základě soudního rozhodnutí.22 

17 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7478-370-8. s.821

18 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7478-370-8. s.801

19 BACHMANN, Pavel a Arnošt VÍTEK. Vybrané kapitoly z managementu nejen pro speciální 
pedagogy: organizovaná občanská společnost v České republice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-
80-7435-425-0. s.81

20 Fórum dárců | Známka kvality pro nadace a známka kvality pro nadační 
fond. Fórum dárců | Donors Forum [online]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/sluzby-a-
projekty/znamka-kvality.html

21 §376 NOZ
22 §377 NOZ

https://www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html
https://www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html
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Soud může zrušit nadaci na návrh osoby, která ne dané věci prokáže právní zájem nebo může 

zrušit nadaci bez návrhu. Zrušení nadace soudem bez návrhu se aplikuje v případech 

uvedených v §377 NOZ. Jedná se například o nepředstavitelnost v dlouhodobém hledisku 

naplňovat účel nadace, provozování zakázané činnosti nadace či dojde k situaci, kdy hodnota 

nadační jistiny nebude dosahovat zákonem stanoveného minima a to 500 000 Kč.23 Zrušení 

nadace soudem považuji za sankční prostředek soudů, které takto trestají nadace za prohřešky, 

kterých se dopustily. 

Druhý případ zrušení nadace je zrušení bez likvidace, což je v této oblasti spíše 

výjimkou a dochází k ní pouze zřídka. Zrušení bez likvidace se provádí přeměnou nadace, 

kdy existují 3 druhy přeměny a to změnou právní formy, fúzí sloučení nebo rozdělením. 

Občanský zákoník nepřipouští přeměny formou rozdělení, což znamená, že jsou přípustné 

pouze změny právní formy a fúze sloučení.24Pro fúzi sloučení je typická obecná přípustnost, 

kdežto změna právní formy se provádí pouze na základě zákona.

2. OBCE 

Obce jsou vymezeny v §1 a §2 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecních 

řízení), který obec definuje jako „základní územní samosprávné společenství“, pro které jsou 

charakteristické obyvatelstvo, území, majetek a samosprávné orgány.25 Obec je chápána jako 

veřejnoprávní korporace, která v právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese 

odpovědnost za své činy.26 Obec se svou činností snaží, co nejvíce prospět jak svým občanů, 

tak území obce.

2.1 Dělení obcí

Obec je tvořena orgány, mezi které se řadí zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, 

obecní úřad a zvláštní orgány obce (komise). 27 Obce mohou být rozděleny podle míry 

přenesené působnosti na 3 typy obcí. Prvním typem obce jsou Obce základního typu, pod tuto 

množinu patří každá obec v České republice. Obec spravuje pouze své území a přenesenou 

působnost vykonává pouze v základním rozsahu, který jim byl svěřen. Druhým 

představitelem jsou Obce vyššího typu, které disponují pověřeným obecním úřadem. Obce 

23 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář 1. § 1-654. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-370-8. s.890-891

24 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář 1. § 1-654. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-370-8. s.892-893

25 KLÍMA, Karel. Státověda. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. Právnické 
učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-868-9898-9. s.228

26 §1 - §2. z.č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
27 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR: praktický 

průvodce a rádce úředníka. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Právnické 
učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-263-9. s.107
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mají na starost výkon správy jak pro sebe, tak pro své okolí. V rámci přenesené působnosti 

obce vyššího typu mohou zřizovat matriční úřady, úřady životního prostředí nebo stavební 

úřady a vykonávat jejich činnost. Posledním druhem obcí jsou Obce s rozšířenou 

působností28. Pro tyto obce je charakteristický výkon činnosti pro více správních obvodů 

s pověřeným obecním úřadem. Přenesená působnost, již není nijak omezena a jsou zřizovány 

například živnostenské úřady a dopravní úřady.

Dalším dělením obcí je dělení založené na počtu obyvatel, velikosti, ekonomické 

situací a infrastruktuře obce. Na základě těchto faktorů se rozlišují obce na: obce, městyse      

a města29. Za městys je označovaná obec, kterou za městys prohlásil předseda Poslanecké 

sněmovny a to na návrh samotné obce. Dále požádat o udělení označení městys má pravomoc 

obec, která před 17. květem 1954 nesla toto označení.30 Tato stejná situace spojená se          

17. květnem 1954 platí i pro města, akorát místo označení městys se dosadí označení město. 

Dalším způsobem vzniku města je prohlášení předsedou Poslanecké sněmovny obce za město, 

pokud splnila podmínku minimálního počtu obyvatel, který činí 3000 obyvatel.

2.2 Rozpočet obce

Obec v rámci své samostatné činnosti hospodaří s majetkem obce podle svého 

rozpočtu. Rozpočet je chápán jako dokument, který schvaluje zastupitelstvo obce31 a rada 

obce následně zajišťuje hospodaření obce s majetkem, v mezích schváleného rozpočtu. 

Rozpočet se skládá se z příjmů, výdajů a ostatních peněžitých operací, které obec provádí 

během jednoho roku32. 

Mezi příjmy obce, které jsou zapisovány do obecního rozpočtu patří podle                 

§7 z. č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů patří:

Příjmy z vlastní správní činnosti33, kdy obci putují příjmy ze správních poplatků, které 

může v rámci svého území vybírat. Ukázkou správních poplatku v obci jsou například 

poplatky spojené s ověřování listin a jiných dokumentů nebo poplatky za povolení 

k myslivosti.

28 GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky: praktický 
průvodce a rádce úředníka. 5. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. Právnické učebnice 
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-423-7. s.248

29 KOPECKÝ, Martin, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Právní postavení obcí a krajů - základy 
komunálního práva: praktický průvodce a rádce úředníka. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 
Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-561-8. s.109

30 §3 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
31 §84 odst. 2 písm. b) z.č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 
32 VOJTÍŠKOVÁ, Miroslava. Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání: praktický průvodce a 

rádce úředníka. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. Právnické učebnice (Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7616-052-1. s.23

33 §7 odst. 1 písm. d) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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Příjmy z daní34. Obec má nárok na výnos z daní fyzických osob, z nemovitostí            

a z ostatních daní. Daňové příjmy příslušící obci a jejich výše je upravena v zákoně                

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. U daňových příjmů jsou uplatňovány principy 

zásluhovosti, solidarity a princip zdaňovací pravomoci (viz podkapitola principy rozpočtu).

Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje.35 

Příjmy z přijatých peněžitých darů a příspěvků36. Do této kategorie se řadí přijímání 

finanční pomoci od Nadace ČEZ, o které tato bakalářská práce pojednává.

Výnosy z místních poplatků37. Obec je zmocněna v rámci svého území vybírat 

poplatky spojené s životem občanů v obci. Podle zákona č. 565/1990 Sb., Zákona České 

národní rady o místních poplatcích, je obec zmocněna prostřednictvím obecně závazné 

vyhlášky vybírat poplatek za psa. Dalšími poplatky, které může obec vybírat, jsou například 

poplatek z lázeňského pobytu, ubytovací poplatek, poplatek za odpad a poplatek                    

ze vstupného.

Příjmy z vlastní hospodářské činnosti.38 Obec může podnikat a tím dosáhnou značného 

zisku. Tento způsob získávání příjmu je však pro některé obce až moc velké riziko, kvůli 

možnému neúspěchu v podnikání. Proto se obce podnikatelské činnosti moc nevěnují.  

Příjmy z  hospodářské činnosti právnických osob založených obcí39. Jak už z názvu 

příjmu plyne, obce mohou na základě své právní způsobilosti zakládat PO. Nejčastěji 

zakládané PO obce jsou mateřské a základní školy, poskytující vzdělání dětem a mládeži. 

Z jejich činnosti obec získává výtěžek, jehož část se použije na správu dané instituce a část 

jde do obecní kasy.

Příjmy z plodů a užitku z vlastního majetku a majetkových práv.40 Pokud je obec 

vlastníkem nějakého pozemku, například lesa, je oprávněna s ním nakládat dle vlastního 

uvážení, ale zároveň jednání musí bát schválené a musí být prospěšné pro obec. Vzniklý zisk 

(prodej dřeva) se počítá jako příjem a putuje do obecního rozpočtu. Vedle lesa, může obec 

vlastnit například louky, rybníky, pastviny či sady. 

34 §7 odst. 1 písm. f) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
35 §7 odst. 1 písm. g) a h) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
36 §7 odst. 1 písm.  j) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
37 §7 odst. 1 písm. e)  z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
38 §7 odst. 1 písm. b) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
39 §7 odst. 1 písm. c) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
40 §7 odst. 1 písm. a) z.č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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2.3 Principy 

U daňových příjmů dochází k aplikaci několika principů. Mezi tyto principy patří 

princip zdaňovací pravomoci, princip solidarity, princip zásluhovosti, princip stability            

a princip finanční autonomie. Na základě těchto principů, dochází k odvozování příjmové 

stránky obecního rozpočtu.41

Princip zdaňovací pravomoci spočívá v pravomoci obce upravit výši daně v závislosti 

na místních podmínkách. Místní podmínky obce mohou být v některých oblastech rizikové, 

proto obec může snížit daň a tím tak občanovi ulehčit. Jedná se například o snížení daně 

z nemovitosti v záplavových oblastech. 

Princip zásluhovosti znamená, že příjmy, které obci náleží na základě povinnosti 

občana obce odvádět daně, zůstanou obci a již nikam nepoputují. Na příklad bude použita daň 

z příjmu fyzických osob, kdy podíl ze záloh této daně zůstává v obci a to díky občanovi, který 

jako plátce daně má trvalí pobyt v té dané obci. 

Princip solidarity je považován za přesný opak principu zásluhovosti. To znamená,    

že příjmy vybrané na celém území České republiky jsou následně přerozdělovány podle počtu 

obyvatel mezi kraje a obce. Jedná se tedy o podíl obce na celostátním výnosu z některých 

daní. Příkladem těchto daní jsou tzv. sdílené daně, mezi které patří daně z příjmů fyzických      

a právnických osob a daně z přidané hodnoty42. 

U principu stability se klade velký důraz na stabilitu při tvorbě právních předpisů, 

které se zabývají úpravou rozpočtu. Mělo by tedy docházek k vytváření takových předpisů, 

které budou stabilní a nebudou v průběhu let vykazovat nějaké zásadní odchylky.

Posledním užívaným principem je princip finanční autonomie. Tento princip přikazuje 

při tvorbě obecního rozpočtu oddělovat rozpočet obecní a rozpočet státní. Obecně zde platí 

pravidlo, že při tvorbě obecního rozpočtu nesmí dojít k závislosti na státním rozpočtu ani na 

žádném jiném. Tím, že obecní rozpočet není nijak vázán na jiné rozpočty, z něj dělá rozpočet 

zcela nezávislý. Díky tomu nemohou do správy rozpočtu zasahovat státní orgány a tím 

rozpočet regulovat a upravovat podle vlastních potřeb.

41 MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. V Praze: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta: ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová - IFEC, 2008. ISBN 978-80-87146-
08-8. s.51

42  Ing. Miroslav Matej, Ph.D, ředitel odboru územních rozpočtů MF ČR. Co přinese rok 2019 v 
rozpočtovém hospodaření obcí? Deník věřejné správy [online]. 19. 3. 2019 [cit. 2021/12/03]. Dostupné z: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6770365
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PRAKTICKÁ ČÁST 
V této části bakalářské práci, se věnuji samotné Nadaci ČEZ. O pomoc při vyhledání 

informací a pochopení některých procesů Nadace ČEZ, jsem se obrátila vedoucího Útvaru 

jaderné komunikace, kterým je Mgr. Petr Šuleř, PhD. Pan doktor mi ochotně zodpověděl 

otázky, které jsem mu položila, a poslal mi poklady, ve kterých jsem našla potřebné 

informace týkající se dané problematiky.

 Další oblastní, kterou jsem se v této části zabývala, byl mikroregion Vltavotýnsko      

a obce, které ho tvoří. U jednotlivých obcí jsem uvedla jejich krátkou charakteristiku              

a programy jak Nadace ČEZ, tak i Skupiny ČEZ, k nimž v rámci spolupráce s Nadací             

a Skupinou ČEZ došlo. Informace byly čerpány z oficiálních internetových stránek 

jednotlivých obcí a ze stránek ČEZ, a. s. . V závěru této části jsem se věnovala výzkumu, jeho 

provedení a výsledkům, které z výzkumu vzešly.

3. NADACE ČEZ
Společnost ČEZ založila Nadaci Duhová energie prostřednictvím nadační 

listiny k   25. 7. 2002. Den vzniku Nadace Duhová energie, je označován jako den, kdy byla 

zapsána do nadačního rejstříku, což připadá na 28. 8. 2002. V roce 2005 dochází ke změně 

názvu, kdy se z Nadace Duhová energie stává Nadace ČEZ (dále jen „Nadace“) a pod tímto 

názvem Nadace vystupuje již doposud.43

Nadace byla zařazena do žebříčku „Top 10 nadací a fondů 2019“44, který každý rok 

vytváří Fórum dárců45. Žebříček je sestavován z firemních i nefiremních nadací a hledí se na 

výši darované částky za rok. Nadace se umístila na druhém místě s darovanou částkou 

170 443 890 Kč. Od Fóra dárců dále Nadace obdržela známku kvality pro firemní nadace, 

pod které Nadace řazena. Účelem této známky je, zvýšení důvěry nadace a zlepšení postavení 

mezi ostatními nadacemi. Při hodnotícím procesu, nadace musí splnit normy, stanovené 

Fórem dárců. Pro úspěšné absolvování musela Nadace dosáhnout určitých výsledků v oblasti 

43 STATUT NADACE ČEZ ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020. NADACE ČEZ: Statut 
a Grantová pravidla [online]. Nadace ČEZ, Copyright 2021 [cit. 2021/25/02]. Dostupné 
z: https://www.nadacecez.cz/edee/content/file other/nadace/o nadaci/statut nadace cez_26_05_2020.pdf

44 Fórum dárců | Mapa dárcovství 2020 v České republice:. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 
Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2020.html

45 Pozn. autora :Fórum dárců se snaží spojit nadace z celé České republiky, snaží se propagovat smysl a 
zvýšit účast na veřejně prospěšných aktivitách, snaží se zlepšit podmínky pro nadační příspěvky a dary a má na 
starosti proces hodnocení nadací a nadačních fondů spojené s následným předáváním známky kvality. 

https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2020.html
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„hospodaření, v etickém chování a odpovědnosti, v otevřené komunikaci, ve spojení se 

zřizovatelem a ve vedení a správě firemního nadačního subjektu.“46

3.1 Právní úprava Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ upravuje hned několik zákonů, kterými se musí řídit a vedle zákonů 

existují pravidla, která si Nadace vytvořila a je povinná je dodržovat. Prvním ze zákonů je 

Občanský zákoník, který upravuje obecné záležitosti spojené s nadacemi, jako jsou vznik        

a zánik nadací, podnikání nadace či název a sídlo. S Občanským zákoníkem dále souvisí         

i například Zákon o veř. rejstřících, který upravuje funkci zakladatele, zapisování do 

veřejného rejstříku a náležitosti k tomu potřebné. Dalšími právními dokumenty jsou Nadační 

listina Nadace ČEZ, bez které by nemohlo dojít k založení Nadace a Rozhodnutí zřizovatele.47 

Dokument, který upravuje fungování nadace je Statut Nadace ČEZ a dokument, jež upravuje 

proces dárcovství a podmínky s tím související se nazývá Grantová pravidla Nadace ČEZ.

Statut Nadace ČEZ

Schválení Statutu Nadace ČEZ (dále jen „Statut“) správní radou nabývá Statut 

účinnosti a to k 26. 5. 2020. Statut se skládá ze 3 částí a 18 článků, které se zabývají úpravou 

vnitřních poměrů Nadace. Ve Statutu vyskytuje úprava názvu, účelu sídla a vzniku nadace, 

dále vymezuje orgány nadace a jejich funkce, určuje, jak nakládat s majetkem nadace i jeho 

získávání a v neposlední řadě definuje zánik a likvidaci nadace.  

Grantová pravidla Nadace ČEZ

Grantová pravidla schvaluje stejně, jak tomu bylo u Statutu správní rada Nadace. 

Aktuální podoba Grantových pravidel je schválena ke dni 26.5.2020, tento den je i dnem 

nabytí účinnosti těchto pravidel. Grantová pravidla tvoří pouze 6 článků, ve kterých je 

upraveno podávání žádosti o nadační příspěvek, posouzení žádosti, smlouva o nadačním 

příspěvku, vyhlašování grantového řízení a kontrola nadačních příspěvků.48

3.2 Účel Nadace ČEZ

Statut Nadace ČEZ uvádí, za jakým účelem byla Nadace ČEZ vytvořena. Konkrétně 

tomu tak je ve čl.5 Statutu Nadace ČEZ, ve kterém jsou uvedené oblasti, v rámci kterých 

46 Známka kvality firemní nadace a firemní nadační fond: Na jaké oblasti se 
hodnocení zaměřuje? Fórum Dárců [online]. [cit.2021/26/02]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/nadace-
a-fondy/firemni-znamka-kvality.html

47O nadaci. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ, Copyright 2021 [cit.2021/01/03]. Dostupné z: 
https://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci.html

48 STATUT NADACE ČEZ ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020. NADACE ČEZ: Statut 
a Grantová pravidla [online]. Nadace ČEZ, Copyright 2021 [cit. 2021/04/03]. Dostupné 
z: https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/o-nadaci/statut-nadace-cez_26_05_2020.pdf
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může Nadace ČEZ poskytovat finanční příspěvky. Mezi zmíněné oblasti uvedené v čl. 5 patří 

oblasti zajišťující podporu dětí, zdraví, výzkumu a vývoje, životního prostředí, kultury, 

regionu, potřebných a boje proti drogám. Ve výše zmíněných oblastech je Nadace ČEZ 

oprávněna poskytovat příspěvky a svou činností tak pomáhá ke zlepšení společnosti.

3.3 Orgány Nadace ČEZ

Podle čl. 10 Statutu Nadace ČEZ orgány Nadace tvoří dozorčí rada, správní rada, 

ředitel nadace a manažerem nadace. Tyto orgány jsou zodpovědné za správné fungování        

a kontrolu Nadace.

Správní rada

Správní rada je upravena čl. 11 Statutu Nadace ČEZ. Správní radu tvoří 9 členů 

volených na 2 roky. Členství vzniká na základě volby, kterou provádějí členové správní rady. 

Aby se osoba stala členem správní rady, musí splnit podmínky stanovené v Občanském 

zákoníku, konkrétně v §152, §153 a §363. V §363NOZ se nachází důvody, které vylučují 

členství ve správní radě a to například vyloučení členství osobám, které spáchaly úmyslně 

trestný čin a byly za něj odsouzeny, nebo osobám, které jsou v pracovněprávním vztahu 

k nadaci a jim osoby blízké. Třetím důvodem vylučující členství jsou osoby, jež jsou členy 

dozorčí rady. Tyto dvě funkce jsou neslučitelné a není tak možné, aby jeden člověk zastával 

funkci člena dozorčí rady a zároveň člena správní rady. Statut k těmto třem důvodům 

vylučuje ještě osoby, které dostávají nadační příspěvek od Nadace a totéž platí pro osoby jím 

blízké. Členství ve správní radě může zaniknout, uplynutím funkčního období, dále smrtí, 

odstoupením, dohodou o ukončení funkce nebo odvoláním. K odvolání člena dochází 

v případech poručení zákona, nebo pokud člen již nesplňuje podmínky, které platí pro členství 

ve správní radě. 

Aby správní rada byla schopná se usnášet, je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů       

a pokud není stanoveno jinak, hlasování je veřejné.

 Správní rada má na starosti volbu nových členů jak do správní rady, tak do rady 

dozorčí. Schvaluje rozpočet, roční uzávěrku, výroční správu a program činnosti nadace. 

Vydává grantová pravidla, statut nadace a volí předsedu a místopředsedu správní rady. 

Rozhoduje o sloučení nadace s jinou nadací a o poskytnutí nadačního příspěvku                       

a v neposlední řadě stanovuje auditora49. Všechny tyto funkce a další, obsažené v čl. 11, 

zastřešuje a má na starosti správní rada.

49 STATUT NADACE ČEZ ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020. NADACE ČEZ: Statut 
a Grantová pravidla [online].  čl.11
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Dozorčí rada

Jak už vypovídá z názvu orgánu, dozorčí rada se zabývá kontrolou fungování nadace. 

Tvoří ji 3 členové, kteří jsou volení správní radou na 2 roky. Pro členství v dozorčí radě platí 

stejné podmínky a pravidla, která platí pro správní radu. Ať už se jedná o osoby, které se 

mohou stát členy, tak o zánik členství. 

Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán, je nadána pravomocemi vázajícími se k výkonu 

kontrolní činnosti. Mezi ukázkovou pravomoc, kterou je nadána dozorčí rada, je oprávnění 

nahlížet do účetních knih a jiných dokumentů, které mají co dočinění s nadací a oprávnění 

svolávat mimořádné jednání, neučiní-li tak předseda správní rady a vyžaduje-li to situace.50 

Dozorčí rada podle čl. 13 odst.3 Statutu kontroluje kompletně celé účetnictví, 

dodržování právních předpisů a dodržování podmínek pro poskytování nadačních příspěvků. 

Dozorčí rada má také na starosti podávání návrhů na nápravu zjištěných nedostatků                

a minimálně jednou do roka vydává správu o své kontrolní činnosti, kterou je povinna zasílat 

správní radě. 

Správní a dozorčí rada jsou chápany jako orgány kolektivní, proto se u nich při 

rozhodování používá rozhodování ve sboru. Tento způsob rozhodování se používá při 

rozhodování o náležitostech, týkající se nadace. Je možné neaplikovat rozhodování ve sboru   

a to v případech, kterými správní rada pověří některého ze svých členů.

Ředitel nadace

Funkce ředitele nadace, je zakotvena ve čl. 14 Statutu, který hovoří o řediteli nadace 

jako o místopředsedovi správní rady. Řediteli nadace náleží za výkon své funkce odměna, 

která je udělována správní radou. Pravomoc správní rady udělovat a určovat výši odměny 

vyplývá z čl. 11 odst. 2 písm. j) Statutu. 

„Jako hlava nadace“, dohlíží ředitel na správný chod nadace, což znamená kontrolu    

a řízení nadace. Ředitel má na starosti vydávání předpisů, upravující vnitřní poměry nadace. 

Je zodpovědný za vydávání výroční zprávy, účetní uzávěrky a za zpracování rozpočtu 

nadace.51 V neposlední řadě spadá do funkce ředitele kontrola manažera nadace, jehož 

úkolem je zajišťování běžného fungování nadace. 

50 STATUT NADACE ČEZ ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020. NADACE ČEZ: Statut 
a Grantová pravidla [onlinečl.11 odst. 6 písm. a)-b)

51 STATUT NADACE ČEZ ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020. NADACE ČEZ: Statut 
a Grantová pravidla [online]. -čl.13 odst. 4
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Manažer nadace

Manažer nadace je přímo podřízen řediteli nadace a vykonává úkoly, které mu ředitel 

zadá. Instrukce k provedení nějaké činnosti může manažerovi zadat i správní rada, je-li to 

potřeba. 

Manažer nadace je podle čl. 14 Statutu odpovědný za běžné fungování nadace             

a podává správu o tomto fungování řediteli nadace. Dále pro ředitele vypracovává podklady 

potřebné k vyhotovení výroční zprávy a rozpočtu nadace. Je mu udělen přístup na jednání 

dozorčí a správní rady, kde hlas manažera je brát pouze jako hlas poradní. Ředitel nadace je 

oprávněn pověřit manažera pravomocemi, které ho zmocňují k tomu jednat za nadaci 

navenek. Manažer tedy může zastupovat nadaci navenek, ale pouze v míře, kterou mu 

vymezil ředitel. Z uvedených činností, které manažer vykonává, plyne, že za své činy se 

nezodpovídá nikomu jinému než manažerovi.

3.4 Grantové programy

Nadace vytvořila na základě potřebnosti a naplnění účelu, pro nějž byla založena, řadu 

nadačních grantových programů. Tyto programy mají za cíl pomoci tam, kde je nejvíce 

potřeba. Pomoc se vztahuje jak na jednotlivce, tak na větší skupiny (obce, školy, sportovní 

týmy, ..). Nadace založila 10 programů, které za cíl pomáhat potřebným. Bohužel ne všechny 

programy vydržely a byly zrušeny. Kvůli pandemické situaci byl nově aktivován doposud 

spící program Krizová pomoc. Další změnou v návaznosti na onemocnění Covid-19 je 

vytvoření nového programu s názvem Neziskovky 2021.

Oranžové hřiště

Tento program vznikl v roce 2003 a jeho cílem je vytváření nových hřišť                     

a rekonstrukce těch starých. Dochází k výstavbě dětských hřišť, která jsou určena převážně 

mladším uživatelům. Tyto hřiště tvoří klasické prolézačky, klouzačky, pískoviště, lezecké 

stěny a houpačky. Při výstavbě sportovních hřišť vznikají tenisové kurty, nohejbalová,  

basketbalová a multifunkční hřiště, která jsou určena všem věkovým kategoriím. Dopravní 

hřiště se skládají z klikatých cest, po jejichž délce jsou rozmístěné dopravní značky, sloužící 

k procvičování pravidel silničního provozu. Díky vzdělávacímu prvku, který dopravní hřiště 

nabízejí, jsou nejvíce navštěvována zařízeními (školy a školky) a rodiči s dětmi. V poslední 

době začíná docházet k velké oblibě cvičení v posilovnách, což dalo impuls ke vzniku 

venkovních posiloven tzv. workoutových hřišť52. Venkovní posilovny obsahují cvičící 

52 Oranžová hřiště. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit. 2021/08/03]. Dostupné 
z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html
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konstrukce (bradla, šikmá lavice, ručkovadlo, žebřiny, hrazdy, šlapadla, jezdecká zařízení 

apod.) a tabule s instrukcemi o používání strojů a s instrukce o provedení ukázkových cviků. 

Venkovní hřiště jsou určená dětem od 12 let, mládeži, dospělým i seniorům.  

Všechna hřiště jsou zaměřena na zlepšování motoriky, podporu kreativity a zvyšování 

aktivity jejich uživatelů. O příspěvek na výstavbu či rekonstrukci hřiště může žádat obec         

a město, prostřednictvím podání žádosti v grantovém řízení. 

Oranžová učebna

V rámci programu Oranžová učebna mohou školy zažádat o příspěvek na vylepšení 

přírodních a technických předmětů. O příspěvek však mohou žádat pouze školy, jejichž žáci 

se zúčastní některé ze vzdělávacích aktivit Skupiny ČEZ. 53Jedná se hlavně o fyzikální 

soutěže, matematicko-chemické olympiády a soutěže, které vyhlásí Skupina ČEZ. Vítězové 

soutěží obdrží finanční příspěvek, který se použije na nákup potřebných zařízení. Mezi tyto 

zařízení patří například notebooky, tablety, televize, dataprojektory, digitální mikroskopy, 

laboratorní pomůcky, diagnostické projekty a další. Žádost o příspěvek lze podat pouze 

jednou za rok, opět formou žádosti. 

Stromy

Projekt stromy spočívá v získání finančního příspěvku na výstavbu liniových stromů, 

na kterých se ve většině případů podílejí samotní obyvatelé obcí. Zasazování stromů má 

sloužit na některých místech jako lapač prachu, větrolam či jako stěna tlumící hluk (např. od 

vozidel). Program Stromy reaguje na situaci spojenou se změnou klimatu a sázením se snaží, 

alespoň trochu pomoci přírodě, na kterou útočí kůrovec, požáry a v neposlední řadě samotný 

člověk. Grantové řízení je vyhlašováno dvakrát do roka, aby sázení mohlo proběhnout na jaře 

i na podzim. 

 Oranžové přechody

Oranžový přechod je projekt, který vznikl v roce 2013 na základě ankety, které se 

účastnila laická veřejnosti i odborníci.54 Respondenti vyjádřili nespokojenost se situací 

týkající se bezpečnosti na silnici. Díky čemuž vznik tento projekt, který dává možnost obcím 

osvětlit neosvětlené přechody a tím tak zmírňovat riziko nehody. Obec na základě žádosti 

získá finanční příspěvek na výstavbu osvětlení neosvětleného rizikového přechodu. Grantové 

řízení je vyhlašováno na tento program jednou ročně.  

53Stromy. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit.2021/08/03]. Dostupné z: https://
www.nadacecez.cz/cs/projekty/stromy.html

54 Oranžový přechod. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit.2021/08/03]. 
Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzovy-prechod.html
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Oranžové schody

Projekt Oranžové schody měl za cíl zjednodušit začleňování studentů se zdravotním 

omezením do klasické výuky. Pomoc spočívala ve vytvoření bezbariérového přístupu do škol, 

pomocí mobilní plošiny, výtahu či asistenčního systému.55 O pomoc mohla zažádat, každá 

škola, pojímající studenty s tímto postižením. V roce 2019 již tento projekt nevyhlásil 

grantové řízení a nebyl doposud otevřen. Žádosti na bezbariérový přístup do škol, jsou však 

možné podávat v rámci projektu Podpora regionů. 

Podpora regionů

Program Podpora regionů je nejstarším programem Nadace, který vznikl na počátku 

Nadace a to v roce 2002. Program je určen pro všechny PO, které projeví zájem a vyplní 

žádost, kterou leze podat během celého roku. Vymezení cíle programu je poněkud náročné, 

jelikož do toho programu spadá nespočet oblastí, o které se Podpora regionů zajímá                

a podporuje je. Obecně by sem spadala podpora humanitárních, sociálních, kulturních, 

vzdělávacích, sportovních a zdravotních projektů, dále podpora životního prostředí a podpora 

volnočasových aktivit. Mezi lety 2018 a 2019 Nadace pomohla následujícím projektům. 

Došlo k rekonstrukci rybníka, čistění studánek, vytváření turistických odpočívadel, nákupu 

krmiva a k opravě kotců v psím domově, nákupu stanů pro skautský oddíl, finanční podpoře 

vzdělávacího semináře, financování vzniku muzea maškar, renovaci koupelen v sociálním 

zařízení, ke vzniku zahradní terapie, ke stavbě bezbariérového chodníku s bezpečnostními 

prvky pro vozíčkáře a nevidomé a k nainstalování výtahu v domově pro tělesně postižené. 

Vyjmenované projekty jsou uvedené, aby bylo poukázáno na širokou škálu možností, které 

tento program nabízí. 

Pomáhej pohybem 

Pomáhej pohybem je mobilní aplikace Nadace vytvořená za účelem zapojení lidí do 

rozhodování o podpoře projektů z programů Podpora regionu a Oranžové hřiště. Vedlejším 

cílem je rozhýbat celou republiku. Celý koncept je založený na pohybu, kdy za určitou 

vyvinutou energii jsou účastníkovi přidělovány body. Přidělování bodu za spálenou energii je 

u každého jiné, záleží na mnoha faktorech jako pohlaví, výška, hmotnost, věk, km/h a zdolaná 

vzdálenost. Aplikace na základě těchto faktorů přiděluje body za vyvinutý pohyb. Za získané 

body může uživatel podpořit některý z běžících projektů programů Podpora regionů               

a   Oranžové hřiště.56 Každý běžící projekt je vyjádřen počtem bodů, které je potřeba získat 

55 Oranžové schody. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit.2021/10/03]. Dostupné 
z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody.htm
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k udělení příspěvku. Lidé si tak mohou vybrat, jaký projekt podpoří a mohou tak svou 

činností přispět na pomoc ostatním. 

Oranžové kolo 

Oranžová kola fungují, jako jeden z prostředků k uskutečňování projektů z programu 

Pomáhej pohybem. Nadace se svými speciálně upravenými koly objíždí různé kulturní akce 

po celé České republice a vytváří tím lidem možnost zapojit se do pomoci neziskovým 

organizacím prostřednictvím svého vlastního fyzického úsilí. Stačí nasednout na kolo a ujet 

vzdálenost, podle svých sil, možností a uvážení. Podmínkou je ujet na kole minimálně 60s, 

což je doba, kterou na kole ujede jak senior, tak i malé dítě. Vzdálenost, kterou účastník ujede 

na kole, se na konci převede na peníze a rozdělí se mezi projekty. Mezi nejvíce podporované 

projekty patří ty, které se zabývají pomocí lidem s nějakým hendikepem.57

Zaměstnanecké granty 

Zaměstnanecké granty slouží na podporu jakýchkoliv veřejně prospěšných organizací. 

Podmínkou přidělení příspěvku je aktivní podílení se zaměstnance Skupiny ČEZ na činnosti 

organizace, která o příspěvek žádá.58 Podílení se na činností organizace je v tomto případě 

chápáno jako členství v organizaci, kdy zaměstnanec Skupiny ČEZ věnuje pravidelně svůj čas 

této organizaci. Může se jednat o organizace sportovní, zájmové, nebo o organizace, které 

poskytují pomoc dětem, seniorům, hendikepovaným či sociálně slabším osobám. Organizace 

splňující výše uvedenou podmínku je oprávněna podat žádost o příspěvek v grantovém řízení, 

musí však vedle žádosti ještě zaslat doporučení o poskytnutí příspěvku od zaměstnance 

Skupiny ČEZ, který je členem žádající organizace. V tomto programu je dále stanovena 

omezující podmínka pro maximální výše příspěvku, o kterou je možné zažádat. Nejvyšší 

částku, o kterou lze zažádat je 30 000 Kč, kterou mohou zaměstnanci Skupiny ČEZ pořídit 

své organizaci. 

Plníme přání 

Dalším programem Nadace je charitativní projekt Plníme přání, na kterém se společně 

podílejí Skupina ČEZ, její zaměstnanci a Nadace ČEZ. Na projekt přispívají zaměstnanci 

Skupiny ČEZ z vlastních prostředků a i sami vybírají, kam vybraná částka poputuje.59 

56 EPP- Pomáhej pohybem. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021[cit. 2021/11/03]. 
Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/pomahej-pohybem.html

57 Pomáhej pohybem – charitativní akce Nadace ČEZ. NADACE ČEZ [online]. 
Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit.2021/11/03]. Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/pomahej-
pohybem/charitativni-akce-nadace-cez.html

58 Zaměstnanecké granty. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit.202/11/03]. 
Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/zamestnanecke-granty.htmlhtml
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Vybraná suma od zaměstnanců Skupiny ČEZ z celé republiky, podpořená finančním 

příspěvkem od Nadace je předávána v období radosti, štědrosti a lásky tedy o Vánocích. 

Zaměstnanci začali v roce 2007 podporovat děti v dětských domovech a to prostřednictvím 

programu Plníme přání. Postupem let se pomoc rozšířila na ústavy sociální péče, 

hendikepované, chráněné dílny, výcviky psů a v neposlední řadě na seniory.

Krizová pomoc

Reakcí na onemocnění Covid-19 vznikl program Krizová pomoc 2020, který se snažil 

zmírnit negativní důsledky, dopadající na společnost. Žadatelé moli žádat o finanční 

příspěvek v maximální výši 50 000 Kč. O příspěvek mohly zažádat pouze PO, které splňují 

podmínky pro žadatele podle Grantových pravidel Nadace ČEZ. Za poskytnutý příspěvek se 

pořizovali například ochranné pomůcky a desinfekce. Samotný program Krizová pomoc je 

zřízen za účelem rychlé pomoci při živelných pohromách, pandemií, havárií a jiných 

katastrof.60 Program tedy poskytne finanční podporu pro výše uvedené situace a poté je 

uzavřen. Program je otevřen v případě, že dojde k situaci, jako je aktuální pandemická situace 

spojená s onemocněním Covid-19. Program Krizová pomoc 2020, jak už sám název 

napovídá, byl otevřen po celý rok 2020 a poté byl uzavřen. V tuto chvíli tedy není možné 

žádat o finanční podporu v rámci programu Krizová pomoc.

Neziskovky 2021

 Nově došlo v roce 2021 k založení programu Neziskovky 2021. Tento program má za 

cíl zvednutí úrovně neziskových organizací. Konkrétně se jedná o neziskové organizace 

vykonávající služby v oblasti přímě sociální péče.61 Žadatelem o finanční příspěvek může být 

pouze PO, se sídlem v České republice, která je minimálně po dobu jednoho roku 

registrovaná jako služba schopná poskytovat sociální péči na základě §81 zákona č. 108/2006 

Sb., Zákon o sociálních službách. Finanční příspěvek nesmí přesáhnout stanovené maximum 

a to 200 000 Kč a měl by se použít například v oblastech týkajících se proškolení 

zaměstnanců, nákupu potřebného vybavení nebo výdajů v rámci získávání známky kvality. 

Jedná se tedy o oblasti, které se snaží vylepšit neziskovou organizace jako celek. 

59 Plníme přání, myslíme na druhé. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: 
Copyright, 2021 [cit.2021/11/03]. Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/plnime-prani.html

60 Podmínky veřejného grantového řízení Krizová pomoc 2020. NADACE ČEZ [online]. 
Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit. 2021/11/03]. Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-
other/nadace/granty/krizova-pomoc-2020/podminky_krizova-pomoc.pdf

61 Podmínky veřejného grantového řízení Neziskovky. NADACE ČEZ [online]. 
Nadace ČEZ: Copyright, 2021 [cit. 2021/11/03]. Dostupné z https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-
other/nadace/granty/podpora-regionu-2021/podminky-podpora-regionu.pdf

https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2021/podminky-podpora-regionu.pdf
https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2021/podminky-podpora-regionu.pdf
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3.5 Žádost o nadační příspěvek 

Veškeré záležitosti týkající se Žádosti o nadační příspěvek upravují Grantová pravidla 

Nadace. 

Žadatel

Grantová pravidla stanovují možnost právnickým a fyzickým osobám žádat o finanční 

příspěvek Nadace, pokud mají sídlo v České republice a splňují podmínky stanovené 

v příslušných grantových řízení. Z tohoto výroku plyne, že se podmínky mohou 

v jednotlivých grantových řízení lišit. Příkladem bude proveden na žadateli, kdy každá PO je 

oprávněna, na základě pravidel stanovených v grantových řízení, žádat o příspěvek 

v programech Stromy, Krizová pomoc, Oranžové hřiště a Podpora regionu. Kdežto v případě 

programu Neziskovky 2021, mohou žádat o příspěvek pouze neziskové organizace, což 

vylučuje ostatní PO. Mezi další podmínky, které se vyskytují u některých projektů: žadatel 

nesmí být v likvidaci, nesmí být proti jeho majetku probíhat insolvenční řízení minimálně       

3 roky nazpět od podání žádosti o příspěvek, nesmí mezi ním a nadací vzniknout překážka dle 

§353 odst. Občanského zákoníku (osoba blízká), nesmí u žadatele existovat nedoplatek či 

penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a nesmí mít vůči. Nadaci 

nesplacené pohledávky62. Mezi další podmínky, které se u žadatele řeší, patří například 

odsouzení žadatele za spáchané trestné činy.

Podání žádosti

Žadatel podává žádost v termínu vyhlášeném veřejným grantovým řízením určeným 

pro podání žádosti. Žádost lze podat pouze pomocí online systému na webových stránkách 

Nadace63, jiný způsob podání žádosti (datová schránka, e-mail, dopis) není považován za 

platný. Žádost musí obsahovat:

a) identifikace žadatele, 

b) výše požadovaného nadačního příspěvku 

c) účel, k němuž má být nadační příspěvek použit, včetně položkového rozpočtu. 

d) povinné dokumenty v elektronické podobě stanovené podmínkami vyhlášeného 

grantového řízení64

62 Podmínky veřejného grantového řízení Podpora regionů. NADACE ČEZ [online]. Nadace ČEZ: 
Copyright, 2021 [cit.2021/11/03]. Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/edee/content/fileother/nadace/granty/p
odpora-regionu-2021/podminky-podpora-regionu.pdf - a)-i)

63 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. NADACE ČEZ [online].  čl.2 odst.2
64 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. NADACE ČEZ [online]. čl.2 odst.4 písm. a)-d
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Nadace může v rámci jednotlivých grantových řízení požadovat další povinné 

náležitosti a údaje, které je žadatel povinen doložit. 

Rozhodování o žádosti

Podle čl. 11 odst. 2 písm. l, Statutu nadace, rozhoduje o přidělení příspěvku správní 

rada, která si může v průběhu rozhodování vyžádat další dokumenty, které uzná za podstatné. 

Správní rada nejen že rozhoduje o přidělení příspěvku, ale má i pravomoc snížit výši 

požadovaného finančního příspěvku. Po snížení výše příspěvku, je žadatel povinen upravit 

celou žádost, tak aby se částka, o kterou žádá, rovnala snížené částce. „Na poskytnutí 

nadačního příspěvku není právní nárok.“65, z čehož pro žadatele plyne, že nemá právo na 

příspěvek a nemůže se ho ani nijak domáhat. Správní rada rozhoduje buďto ve prospěch 

žadatele, nebo v jeho neprospěch. Žadatel se opět stává bezmocný a to v případě, kdy správní 

rada rozhodne v jeho neprospěch. Žadatel se totiž nemůže proti rozhodnutí správní rady ani 

odvolat a to na základě čl.3 odst. 5 Grantových pravidel nadace. Správní rada své rozhodnutí 

zašle žadateli, další informace mu však již nejsou zpřístupněny. Takže nejen, že žadatel nemá 

právo na příspěvek, nemůže se proti rozhodnutí odvolat, ale on se ani nedozví důvody 

zamítnutí žádosti. Myslím si, že Nadace si pěkně vyřešila své záležitosti a předešla tím tak 

spoustě problémům. Žadateli tak nezbývá nic jiného než smíření se s faktem, že má svázané 

ruce.

Rozhodovací proces

Snažila jsem se zjistit na jakém principu či podle jakých faktorů jsou nadační 

příspěvky přidělovány. Zda hraje nějakou roli vzdálenost obcí od sídla Nadace, počet 

obyvatel v obci či potřebnost příspěvku. Bohužel jde o neveřejné informace, takže mi pan 

Mgr. Petr Šuleř, PhD. mohl sdělit pouze pár obecných informací. Mezi faktory, které pan 

doktor jmenoval, patří charakter žadatele, výše příspěvku, o který žadatel žádá a o celkový 

přínos společnosti. Celkový přínos pro společnost je pro Nadaci velice důležitý, proto se snaží 

přispívat na projekty, kde dochází k co možná největší podpoře obecného blaha. 

Dalším dotazem směřovaným na pana doktora, jsem měla v úmyslu vytrasovat 

nejčastější chyby, kterých se žadatelé dopouští při podávání žádosti. Ukázalo se, že podat 

žádost o příspěvek, nečiní žadatelům, téměř žádný problém, až na ojedinělé výjimky. V těchto 

ojedinělých případech dochází například k zaslání žádosti emailem nebo datovou schránkou, 

což je automaticky chápáno jako neplatné podání žádosti. S čím se Nadace při své činnosti 

setkala, jsou nedorozumění, která vznikají na straně žadatelů, kvůli nerespektování či 

65 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. NADACE ČEZ [online]. čl.3 odst. 4. 
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nedostatečném dodržování usnesení vlády ČR č. 334/1999, k poskytování sponzorských darů 

podniky s většinovou majetkovou účastí státu. 

3.6 Nadační příspěvek a dar 

V neposlední řadě je potřeba vymezit samotný příspěvek a dar, který Nadace svým 

žadatelům poskytuje. 

Nadační příspěvek 

Nadační příspěvek slouží jako prostředek k naplnění účelu nadace, pro který byla 

nadace vytvořena. Obecně se jedná o finanční obnos, který je poskytnutý fyzickým                 

a právnickým osobám. Občanský zákoník ponechává téměř celou úpravu týkající se 

poskytování nadačních příspěvků v rukou nadace. Existuje však výjimka, kdy v §355 

Občanského zákoníku, je zakázáno poskytování příspěvků na úkor majetkové vyrovnanosti 

nadace.66 Ostatní záležitosti jsou upravovány grantovými pravidly a statutem nadace. Při 

poskytování nadačního příspěvku je uzavírána Smlouva o nadačním příspěvku. Nadace 

používá tento druh smluv, jelikož je v nich vytvořen větší prostor pro vytvoření podmínek 

týkajících se využití finančního příspěvku, popřípadě jeho vrácení. Nadace je na základě 

podmínek uvedených ve smlouvě oprávněna kontrolovat využití poskytnutého příspěvku. 

Pokud by příspěvek nebyl využitý na domluvené záležitosti, žadatel by byl povinen příspěvek 

vrátit. Žadatel je, na základě smlouvy o nadační příspěvek, povinen vrátit i nevyužitou část 

příspěvku zpět Nadaci.

Dar

Proces darování probíhá tak, že dárce poskytne dar potřebnému. Na rozdíl od 

příspěvků, na které jsou vypisována grantová řízení, dary mohou být náhodné a nemusí u nich 

vždy probíhat u nich výběrové řízení. Při splnění požadavku mezi sebou strany uzavírají 

Smlouvu o dar. 

Dary se dělí podle frekvence opakování na dary jednorázové a dary, poskytované 

opakovaně. U darů, které jsou poskytovány opakovaně, dárce přispívá dary podle svých 

možností například ročně, půlročně či měsíčně. 

V oblasti poskytování darů společnosti ČEZ, jsem mylně předpokládala, že dary jsou 

poskytovány převážně Nadací ČEZ. Pan Mgr. Petr Šuleř, PhD mi však vysvětlil, že tyto dary 

poskytuje Skupina ČEZ, Nadace pouze skrz nadační příspěvky. 

66 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní 
úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-
7380-413-8. s.107
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Dary Skupina ČEZ

Hlavním dárcem společnosti ČEZ je Skupina ČEZ, která se angažuje ve finančním 

dárcovství a v reklamním partnerství. Poskytnuté dary mají sloužit na rozvoj kultury, 

vzdělání, regionu a sportu.67 Stejně jako u příspěvků i zde existují podmínky, které musí být 

naplněny, aby mohlo dojít k poskytnutí daru. Při poskytnutí finančního daru se Skupina ČEZ 

musí řídit §2055 Občanského zákoníku, pojednávajícím o darování a dále musí být v souladu 

s uvedenými rozhodnutími:

„Usnesením vlády České republiky č. 334/1999, k poskytování sponzorských darů 

státními podniky a podniky s většinovou majetkovou účastí státu“68, k tomuto usnesení se 

vztahují další 4 usnesení vlády, které pojednávají o změně tohoto usnesení a to: 

usnesením vlády České republiky č. 534/2000

usnesením vlády České republiky č. 1187/2001

usnesením vlády České republiky č. 903/2003

usnesením vlády České republiky č. 174/200969

Na základě výše zmíněných ustanovení plynou pro žadatele o dar podmínky, které 

musí splnit. Žadatel musí nést jedno z označení. Mezi schválená označení žadatelů o dar jsou 

nadace, spolek, příspěvková organizace, ústav, účelové zařízení církve, nadační fond nebo 

obec. Pokud je žadatel nositelem některého z vyjmenovaných označení může požádat             

o poskytnutí daru například v oblasti školství, kultury, zdravotnictví, zemědělství a v oblasti 

zaměřené na charitu a pomoc druhým.70 Pokud dojde k splnění druhé podmínky a to žádosti 

týkající se nabízených oblastní podpory, je žadatel podat elektronickou žádost o poskytnutí 

finančního daru. Po odeslání žádosti postupuje žádost před rozhodovací proces. Během tohoto 

procesu se klade důraz na účel daru, návaznost daru na energetiku a na území, kam by dar 

putoval. O rozhodnutí se žadatel dozví formou e-mailu. Jestliže došlo k schválení daru, 

uzavírá se mezi stranami darovací smlouva a dárci tak vzniká povinnost uhradit sjednanou 

67 DARY. SKUPINA ČEZ [online]. Copyright 2021 ČEZ [cit. 2021/13/03]. Dostupné z: 
https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-budoucnost/byt-dobrym-partnerem/podporujeme-darcovske-
partnerstvi/dary

68 PRO ŽADATELE: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ. SKUPINA 
ČEZ [online]. Copyright 2021 ČEZ [cit. 2021/12/03]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-
budoucnost/byt-dobrym-partnerem/podporujeme-darcovske-partnerstvi/dary/pro-zadatele

69PRO ŽADATELE: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ. SKUPINA 
ČEZ [online]. Copyright 2021 ČEZ [cit. 2021/12/03]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-
budoucnost/byt-dobrym-partnerem/podporujeme-darcovske-partnerstvi/dary/pro-zadatele

70 PRO ŽADATELE: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ. SKUPINA 
ČEZ [online]. Copyright 2021 ČEZ [cit. 2021/12/03]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-
budoucnost/byt-dobrym-partnerem/podporujeme-darcovske-partnerstvi/dary/pro-zadatele
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výši daru. Pokud obdarovaný nevyčerpá celou částku poskytnutého daru je povinen tuto část 

vrátit.

Dalším druhem získávání podpory je reklamní partnerství, které se uzavírá opět se 

Skupinou ČEZ. Reklamní partnerství spočívá v poskytování „finančního příspěvku na 

propagační, reklamní služby od Skupiny ČEZ“71

Projekt Oranžový rok 

Vedle nadačních programů, udělujících finanční příspěvky obcím, existuje projekt 

Oranžový rok. Projekt Oranžový rok obcím poskytuje finanční podporu v oblastech týkajících 

se kulturních, společenských a sportovních událostí. Tento projekt vznikl v roce 2006 za 

účelem prohloubení a udržení dobrých vztahů mezi Jadernou elektrárnou Temelín, skupiny 

ČEZ, a. s. (dále jen Skupina ČEZ) a obcemi, které se nacházejí v jejím okolí. Podpora, kterou 

Skupina ČEZ poskytuje, spočívá v přidělování finančních prostředků na výše zmíněné 

události. Cílem finanční podpory vedle dobrých vztahů je rozvoj společenského života v obci 

a utužování komunity, kterou v obcích tvoří její občané.

Projekt Oranžový rok byl oceněn cenou „Česká cena PR“72, která mu byla udělena 

Asociací public relations a to v kategorii Community Realions. Obliba tohoto projektu je 

vyjádřena zájmem okolních obcí. Zájem obce projevují prostřednictvím pravidelného 

podávání žádostí o finanční podporu a kladnou zpětnou vazbou, kterou obce pociťují na 

základě jejich spolupráce se Společností ČEZ.

Dary Nadace ČEZ

V případě Nadace ČEZ dary, které Nadace poskytuje druhým, nejsou vázány na 

případná reklamní plnění. Nadace má k dispozici určité propagační předměty, které může 

darovat, ty však nejsou chápány jako dary ve smyslu legislativy a účetnictví v ČR. To 

znamená, že poskytnutí těchto darů není vázáno na smlouvu o reklamě podle obchodní 

legislativy.

4. OBCE NA VLTAVOTÝNSKU 

V roce 1998 se rozhodly obce Bečice, Hartmanice, Hosty a Chrášťany spojit svoje síly 

a vytvořily tak sdružení za účelem řešení společných problémů. V roce 1999 se ke sdružení 

přidaly obce Dobšice, Horní Kněžeklady, Týn nad Vltavou (město) a Žimutice. V roce 2000 

71 Být dobrým partnerem: Co je reklamní partnerství? SKUPINA ČEZ [online]. Copyright 2021 ČEZ 
[cit. 2021/12/03]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-budoucnost/byt-dobrym-
partnerem/podporujeme-darcovske-partnerstvi/reklamni-partnerstvi

72 Česká cena za public relations |. Česká cena za public relations | [online]. Copyright © APRA [cit. 
30.03.2021]. Dostupné z: http://www.cenapr.cz/

http://www.cenapr.cz/
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přistoupily Modrá Hůrka a Dolní Bukovsko (městys). Členství ve sdružení uzavřely obce 

Čenkov u Bechyně a Dražíč, které přistoupily až v roce 2003, jako poslední. Sdružení obcí je 

označováno jako mikroregion, který se nalézá ve středu Jižních Čech, v povodí řeky Vltavy    

a Lužnice. Mikroregion se nachází v Jižních Čechách a tvoří ho 14 obcí (viz obr. č.1), které 

jsou součástí správního území Týna nad Vltavou (SO OPR)73. Téměř všechny obce, které jsou 

součástí tohoto mikroregionu, pravidelně žádají o finanční podporu jak Nadaci ČEZ, tak 

Skupinu ČEZ. Finance obce využívají na rozvoj obce a ke snaze dosáhnout, co největší 

spokojenosti svých občanů.

Obec Bečice

Obec Bečice se nalézá nedaleko Týna nad Vltavou v Jihočeském kraji. Obec sčítá 107 

obyvatel a je tvořena pouze jednou částí obce. 

Obec pravidelně žádá o finanční podporu jak Nadaci ČEZ, tak Skupinu ČEZ. 

V minulosti byl obci poskytnut příspěvek, v rámci programu Pomáhej pohybem, kdy lidé 

z celé České republiky svou aktivitou sbírali body, potřebné pro udělení nadačního příspěvku 

obci. Přidělený příspěvek byl využit na opravu krytiny místní kapličky. V rámci Podpory 

regionů došlo k udělení příspěvku na nákup traktůrku, na pokrytí nákladů spojených 

s vytvořením symbolu obce a na vyměnění systému osvětlení, kdy obec přešla na úsporný 

LED systém74. Mezi další příspěvky poskytnuté obci Nadací byly využity na výstavbu hřiště    

a sportovního zázemí.

73 Sdružení měst a obcí Vltava - Ostatní - Vltavotýnsko. Vltavotýnsko - 
Vltavotýnsko [online];[cit.2021/12/03]. Dostupné z: https://www.vltavotynsko.cz/ostatni/sdruzeni-
mest-a-obci-vltava/

74Nadace ČEZ. Obec Bečice [online]. [cit.2021/14/03]. Dostupné z: https://www.obecbecice.
cz/nadace-cez/

https://www.vltavotynsko.cz/ostatni/sdruzeni-mest-a-obci-vltava/
https://www.vltavotynsko.cz/ostatni/sdruzeni-mest-a-obci-vltava/
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Obec Hartmanice

Obec Hartmanice se nachází přibližně 11 km od Týna nad Vltavou a má 186 obyvatel. 

Obec stejně jako tomu bylo i u obce Bečice, se skládá pouze z jedné části. Obec na svých 

oficiálních stánkách neuvádí, spolupráci s Nadací ČEZ a ani se Skupinou ČEZ. Jedinou 

uvedenou finanční podporou je žádost o dotaci v rámci Programu na obnovu venkova 

Jihočeského kraje. Žádosti bylo vyhověno a dotace tak byla udělena. Jedná se tak o jedinou 

obcí uváděnou dotaci v rámci jejího působení. 

Obec Hosty

Obec Hosty obývá 163 obyvatel a sousedí s obcemi Koloměřice, Doubrava, 

Doubravka, Pašovice, Hladná a Koloděje nad Lužnicí. V minulosti byly obci poskytnuty dva 

Obr. č. 1 – Mapa vymezující Mikroregion Vltavotýnsko 
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nadační příspěvky od Nadace.75 První příspěvek spadal pod nadační program Stromy, kdy 

obec Hosty za poskytnutý příspěvek vysadila zeleň podél zemědělského areálu, který se na 

území obce nachází. Druhý příspěvek putoval obci z programu Rozvoj regionů, díky kterému 

mohla obec zrekonstruovat místní kapličku. 

Obec Chrášťany

V obci Chrášťany žije 710 obyvatel. Obec se skládá z 5 místních částí, které tvoří obce 

Koloměřice, Doubrava, Doubravka, Pašovice a Chrášťany. 

Obec Chrášťany pravidelné čerpá finanční příspěvky Nadace. Poskytnuté příspěvky již 

obci Chrášťany zajistily úpravu parku pod kostelem, úpravu pietního místa, vznik fotbalového 

hřiště, vybudování nového sociálního zařízení v mateřské škole a koupi sekacího traktůrku.76 

Obci byly dále poskytnuty příspěvky na bodové osvětlení jak v samotné obci Chrášťany, tak 

v jejích dvou částí a to v obci Pašovice a v obci Doubravka. Finanční podpora, kterou Nadace 

poskytla, putovala z nadačního programu na Rozvoj regionů a ze Zaměstnaneckých grantů, 

kdy Chrášťanský spolek Sluníčko obdržel finanční obnos, na doporučení zaměstnance 

Skupiny ČEZ. Za příspěvek byla pořízená nová zvuková aparatura, kterou spolek využívá při 

vzdělávání dětí, kulturních událostech a při vykonávání zájmových činností. 

Díky projektu Oranžový rok, který pořádá Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ, 

došlo k přispění na mnoho kulturních a společenských akcí. Proběhl například Maškarní ples, 

Hasičská soutěž PLAMEN, Den dětí v Doubravce a Chrášťanech, exkurze do infocentra 

JETE, Slet čarodějnic, Setkání důchodců, Sraz sokolníků, nohejbalový turnaj a Loučení 

létem.77 Loučení s létem patří k velmi oblíbeným akcím, které obec pořádá Na konci léta, 

chvíli před setmění se scházejí občané vesnice na návsi, rozsvěcují své lampiony a společně 

průvodem procházejí celou vesnici, tímto způsobem se loučí s létem a zároveň tak vítají 

přicházející podzim. 

Stejně jako i v jiných obcích sousedících s Jadernou elektrárnou Temelín, pomáhá 

Skupina ČEZ i v obci Chrášťany s rozsvěcováním vánočního stromečku. Tímto způsobem si 

JETE snaží udržet dobré vztahy se svými sousedy. 

75 Hostecký zpravodaj - Obec - Obec Hosty. [online]  [cit.2021/14/03]. Dostupné 
z: https://www.hosty.cz/obec/hostecky-zpravodaj/

76 Nadace ČEZ - dotace - ČEZ - JETE - Obec - Obec Chrášťany ( u Týna nad Vltavou ). [online]. 
[cit.2021/14/03]Dostupné z: https://www.chrastany.eu/obec/cez-jete/nadace-cez-dotace/

77 Oranžový rok 2019 - ČEZ - JETE - Obec - Obec Chrášťany ( u Týna nad Vltavou ). [online]. 
[cit.2021/14/03]Dostupné z: https://www.chrastany.eu/obec/cez-jete/oranzovy-rok-2019/

https://www.hosty.cz/obec/hostecky-zpravodaj/
https://www.chrastany.eu/obec/cez-jete/nadace-cez-dotace/
https://www.chrastany.eu/obec/cez-jete/oranzovy-rok-2019/
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Obec Horní Kněžeklady

Obec Horní Kněžeklady se nachází 8km od Týna nad Vltavou směrem na Dolní 

Bukovsko. Obec sčítá 110 obyvatel a tvoří ji 3 místní části Dolní Kněžeklady, Horní 

Kněžeklady a Štipoklasy78. 

Nadace poskytla obci finanční obnos na pořízení nezbytných prostředků, které měly 

usnadnit obci úpravu veřejného prostranství. Z příspěvku byla pořízena košová sekačka           

a příslušenství k sekacímu traktůrku. Na základě těchto prostředků došlo k úpravě prostředí 

kolem kapličky a k celkovému zvelebení obce. Další příspěvek Nadace pomohl obci vystavět 

chodník před autobusovou zastávkou a tím tak došlo ke zvýšení bezpečnosti, při nastupování 

občanů do autobusu. 

Projekt Oranžový rok Skupiny ČEZ, pravidelně využívá i obec Horní Kněžeklady, kdy 

na základě úspěšných žádostí o nadační příspěvek mohlo dojít ke Dni dětí, k Jubilejnímu 

setkání občan pod lipami a k Mysliveckému dni79. Stejně jako tomu bylo u obce Chrášťany,     

i v Horních Kněžekladech pomáhá Skupina ČEZ se slavnostním rozsvěcováním stromečku.

Město Týn nad Vltavou 

Týn nad Vltavou je z hlediska samosprávné působnosti obcí s rozšířenou působností, 

jejíž správní obvod je tvořen všemi obcemi mikroregionu Vltavotýnsko. Město Týn nad 

Vltavou se skládá z 8 částí a to z obcí Koloděje nad Lužnicí, Netěchovice, Týn nad Vltavou, 

Nuzice, Předčice, Vesce, dále z místní části Hněvkovice a Malá Strana80. 

V Týně nad Vltavou bylo využito hned několika programů Nadace ČEZ. V souladu 

s programem Oranžový přechod, bylo přidáno osvětlení na rizikový nedostatečně osvětlený 

přechod, který se nalézá v blízkosti základní školy. Ve městě dále došlo ve 2 základních 

školách k vytvoření zcela nových učeben a to jedné fyzikální učebny a druhé multifunkční 

učebny. Do učeben bylo pořízeno interaktivní vybavení, počítače a další potřebné pomůcky 

k výuce a to vše jen díky programu Oranžová učebna. Za vznik 2 víceúčelových dětských 

hřišť vděčí město příspěvkům z programu Oranžové hřiště, kdy došlo k vytvoření nových 

hracích ploch pro děti.81 Hřiště tvoří lezecké stěny, lanové dráhy, klouzačky, houpaček, 

78 Obec Horní Kněžeklady. Obec Horní Kněžeklady [online]. Copyright © 2011  
[cit. 2021/14/03]. Dostupné z: https://www.horniknezeklady.cz/index.html

79 Oranžový rok. Obec Horní Kněžeklady [online]. Copyright © 2011 [cit. 2021/14/03]. Dostupné 
z: https://www.horniknezeklady.cz/or_rok.html

80 O městě Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou - základní informace: Týn nad Vltavou. Týn nad 
Vltavou: Titulní stránka [online]. Copyright ©Copyright Shocart [cit. 2021/14/03]. Dostupné 
z: https://www.tnv.cz/tyn-nad-vltavou-zakladni-informace/ds-1048/p1=19475

https://www.horniknezeklady.cz/index.html
https://www.horniknezeklady.cz/or_rok.html
https://www.tnv.cz/tyn-nad-vltavou-zakladni-informace/ds-1048/p1=19475
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prolézaček a další obdobné konstrukce. Program Zaměstnanecké granty v Týně využily 

některé spolky. Mezi spolky, které zažádaly o finanční podporu své organizace, se řadí FK 

Olympie, která nakoupila tréninkové pomůcky. Kanoistický klub Týn nad Vltavou získal 

příspěvek na dětský přípravný kemp, tenisový klub provedl renovaci šaten a pořídil nové 

skříňky a florbalový tým z příspěvku uhradil jak pro hráče, tak pro trenéry autobusovou 

dopravu na turnaje, konající se po celé České republice. 

Program Oranžový rok dopomohl městu k realizaci mnoha kulturních, společenských 

a sportovních akcí. Mezi ty nejvýznamnější akce města patří Slavnosti Týna nad Vltavou,  

Týnfest, Dětský maškarní ples Nuzice, Dětský den, Memoriál T. Maška, Oslava dne matek, 

Vorařská 50, Mariánská pouť a Závody městysů a obcí na dračích lodí. Sportovní událost 

dračí lodě, je vytvořena za účelem zábavy a stmelení občanů v obci. Každá obec si zvolí 

posádku 10 lidí, kteří ji budou v závodě reprezentovat. Posádku musí tvořit alespoň 2 ženy      

a všichni musí být občany obce, kterou budou v závodě reprezentovat. Závodí se na dračích 

lodích, kde je důležitá komunikace a koordinace všech členů posádky. Obce závodí mezi 

sebou a snaží se dosáhnout vítězství. V Dračích závodech na každém místě obdrží závodníci 

pohár. Poháry se pak liší velikostí, podle dosaženého místa. 

Obec Žimutice

Obec Žimutice se skládá z 8 částí: Žimutice, Hrušov, Třitim, Krakovčice, Pořežany, 

Smilovice, Sobětice a Tuchonice.82 Počet obyvatel dosahuje počtu 637 obyvatel. 

V obci došlo k vybudování multifunkčního sportovního hřiště, na kterém mohou 

občané hrát fotbal, nohejbal, florbal, basketbal i tenis. Příspěvek na hřiště obdržel obce na 

základě podané žádosti o příspěvek v programu Oranžové hřiště. K hřišti byl později vystavěn 

bezbariérový vstup, též za pomoci příspěvku od Nadace. Nadace dále svými příspěvky 

vybavila šatny a učebny místní mateřské a základní školy, poskytla příspěvek na akci 

Bezdrátový rozhlas a nakoupila sportovní vybavení do volnočasového areálu. Všechna 

zmíněná finanční pomoc byla poskytnuta z programu Podpora regionů. SDH Žimutice se 

podařilo získat z programu Zaměstnanecké granty příspěvek, za který byl pořízen přetlakový 

ventil, který zvyšuje bezpečnosti pro požární akci.

Díky Oranžovému roku mohla obec Žimutice uspořádat Žimutické slavnosti, Výstavu 

hub v Pořežanech, Rozloučení s létem a Memoriál Josefa Mikšovského. V případě Memoriálu 

81 Oranžové hřiště | Oranžové hřiště | Nadace ČEZ. 301 Moved Permanently [online]. 
Copyright © 2021, ČEZ, [cit. 2021/14/03]. Dostupné z: https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzova-
hriste/vsechna-hriste/172.html

82 Obec Žimutice. Obec Žimutice [online]. Copyright © 2021 Žimutice, [cit. 2021/14/03]. Dostupné 
z: https://www.zimutice.cz/

https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzova-hriste/vsechna-hriste/172.html
https://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzova-hriste/vsechna-hriste/172.html
https://www.zimutice.cz/
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Josefa Mikšovského se jedná o turnaj v malé kopané, který je pořádán SDH Krakovčice. 

V turnaji se utkávají hráči z obcí Hartmanice, Žimutice, Pořežany, Krakovčice a z Vitína.

Obec Modrá Hůrka

Obec Modrá Hůrka je tvořena pouhými 86 obyvateli a je rozdělena na 2 části. Na část 

s názvem Modrá Hůrka a na část Pořežánky.83 

Nadace podpořila v rámci programu Podpora regionů projekty, díky kterým obec 

mohla zřídit v obci dětskou hernu, položit ve sportovním areálu umělý trávník, ohraničit 

sportovní areál a zřídit mobiliář. Zřízení mobiliáře, znamená vystavění odpadkových košů, 

laviček, pítek a stojáků na kola. Obec tak reaguje na velkou frekvenci cyklistů, projíždějících 

obcí Modrá Hůrka, snaží se tímto způsobem návštěvníkům zpříjemnit chvíle strávené v obci   

a zároveň udržet čistotu a pořádek v obci. 

Skupina ČEZ podpořila prostřednictvím programu Oranžový rok společenský, aktivní 

a kulturní život v obci. Podpora se vztahovala na finanční pomoc při pořádání Hasičského 

plesu, Pouťové zábavy, Druhého ročníku turnaje v nohejbalu či Setkání rodáků obce Modrá 

Hůrka.84 Skupina ČEZ stejně jako u některých výše uvedených obcí pomáhá i v obci Modrá 

Hůrka s rozsvěcováním vánočního stromu.

Městys Dolní Bukovsko

Městys Dolní Bukovsko obývá 1620 obyvatel. Městys tvoří 8 částí, konkrétně Horní 

Bukovsko, Dolní Bukovsko, Bzí, Radonice, Popovice, Hvozdno, Pelejovice a Sedlíkovice.85

Dolní Bukovsko využilo možnosti zažádat o příspěvek v grantovém řízení nadačního 

programu Stomy a získalo tak finance na výstavbu aleje, kterou tvořilo 22 stromků. 

V místním kině došlo ke koupi nového projektoru, na který Nadace přispěla a kino se tak 

zařadilo mezi ostatní digitalizovaná kina, která užívají projekci E-Cinema.86 Spolku 

Tělojednotná výchova bylo vyhověno v žádosti o příspěvek na závlahový systém fotbalového 

hřiště, který po instalaci byl systém předveden všem účastníkům nejbližšího utkání.

83 Povinně zveřejňované informace - Povinně zveřejňované informace - Obec Modrá Hůrka. 
[online]. [cit. 2021/14/03]. Dostupné z: https://www.modrahurka.cz/povinne-zverejnovane-informace/povinne-
zverejnovane-informace/

84 Skupina ČEZ, Oranžový rok 2020 - DARY, DOTACE A GRANTY - Obec Modrá Hůrka. [online]. 
[cit. 2021/14/03].  Dostupné z: https://www.modrahurka.cz/dary-dotace-a-granty/skupina-cez-oranzovy-rok-
2020/

85 Základní informace | dolnibukovsko.cz. Městys Dolní Bukovsko [online]. Copyright © 2021 Dolní 
Bukovsko, [cit. 2021/15/03]. Dostupné z: https://www.dolnibukovsko.cz/zakladni-informace

86 Dolní Bukovsko | Kino. Městys Dolní Bukovsko [online]. Copyright © 2021 Dolní Bukovsko, [cit. 
2021/15/03]. Dostupné z: https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina

https://www.modrahurka.cz/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-informace/
https://www.modrahurka.cz/povinne-zverejnovane-informace/povinne-zverejnovane-informace/
https://www.modrahurka.cz/dary-dotace-a-granty/skupina-cez-oranzovy-rok-2020/
https://www.modrahurka.cz/dary-dotace-a-granty/skupina-cez-oranzovy-rok-2020/
https://www.dolnibukovsko.cz/zakladni-informace
https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
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V rámci projektu Oranžový rok došlo k realizaci mnoha akcí. Mezi akce, jež podpořila 

Skupina ČEZ se řadí Radenická pouť, Hubertova jízda, Pohádková cesta, Osalava 110.výročí 

založení SDH Pelejovice  či Kino na kolečkách. I v Dolním Bukovsku Skupina ČEZ 

pravidelně pomáhá s vánoční tradicí a to rozsvěcováním vánočního stromu. K rozsvěcování 

vánočního stromu dochází ve vánočním období, kdy se občané Dolního Bukovska shromáždí 

u stromu na návsi a společně za doprovodu hudby ozdobí stromek a nakonec společně 

odpočítáváním slavnostně rozsvítí strom. Tato společenská událost, má za cíl stmelování 

občanů a šíření sváteční nálady.

Obec Čenkov u Bechyně

Obec Čenkov u Bechyně je malá obec, kterou tvoří pouze jedna část a žije zde          

56 obyvatel. V této obci došlo pouze k uskutečnění jednoho projektu s názvem Vylepšení 

prostředí návsi a opravy budovy hospodářského zázemí Obecního úřadu87. Realizace tohoto 

projektu trvala 2 roky, během kterých došlo k vystavění chodníku u obecního úřadu, 

k pořízení úřední tabule, k zakoupení kontejneru na komunální odpad, k nahození nové fasády 

Obecního úřadu a k opravě 2 autobusových čekáren. Na výše uvedenou činnost přispěla jak 

Nadace ČEZ, tak i Skupina ČEZ.

Obec Dražíč

Obec Dražíč je členěna na 4 místní části, kterými jsou obce Dražíč, Březí, Vranov        

a Karlov-Nepomuk a je obývána 245 obyvateli. 

Díky programu Podpora regionů přispěla obci Nadace na vytvoření odpočinkových 

míst v obci Nepomuk a v obci Vranov. Dále přispěla na kompletní výměnu oken a dveří 

místní kaple v Dražíči a na rekonstrukci vrat technické budovy. Na základě příspěvku 

z programu Stromy došlo k výstavbě aleje ovocných stromů podél komunikace, z obce Dražíč 

do obce Vranov. 

Skupina ČEZ i v Dražíči pomohla s rozsvícením vánočního stromu a v rámci 

programu Oranžový rok finančně podpořila kulturní a společenské akce pořádané obcí, mezi 

které se řadily například Stavění májky, Drakiáda, Soutěž o nejlepšího utopence88, Vítání jara 

či Dřevosochání. 

87 Úvod - Obec Čenkov u Bechyně, Realizace projektů podpořené Nadací 
ČEZ  [online]. Copyright © [cit.2021/15/03]. Dostupné z: https://www.cenkov.cz/www/obeccenkov/fs/dokumen
t1.pdf

88 Oranžový rok ČEZ. Obec Dražíč [online].[cit. 2021/15/03]. Dostupné z: https://www.drazic.cz/oranz
ovy-rok-cez/

https://www.cenkov.cz/www/obeccenkov/fs/dokument1.pdf
https://www.cenkov.cz/www/obeccenkov/fs/dokument1.pdf
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Obec Dobčice

Stejně jako obce Bečice a Čenkov u Bechyně, je obec Dobšice tvořena pouze jednou 

místní částí. V obci žije 123 obyvatel a nachází se v nedaleké blízkosti Týna nad Vltavou. 

Na základě příspěvků, které obec od Nadace obdržela, došlo v obci například k opravě 

místní komunikace a k výměně autobusové zastávky. Společenské a kulturní akce pomáhala 

v obci uskutečňovat Skupina ČEZ, která přispěla na uskutečnění akcí jako Předvánoční 

povídání, Den dětí, Den matek. Skupina ČEZ přispěla dále na výlety, které obec pro své 

občany zařizuje. Mezi uskutečněné výlety, na které Skupiny ČEZ poskytla příspěvek, patří 

výlet na Kleť či na Lipno, kde občané Dobčic měli možnost projít si Stezku korunami stromů.

Obec Temelín 

Obec Temelín se nachází v nedaleké blízkosti Jaderné elektrárny Temelín a žije zde 

840 obyvatel. Obec Temelín se skládala z 11 místních částí. Některé místní části musely 

zaniknout, kvůli výstavbě elektrárny. Jedná se o obce Březí u Týna nad Vltavou, Knín, 

Krtěnov, Podhájí a Temelínec. V současnosti obec Temelín tvoří zbylých 6 obcí, mezi které 

patří obce Kočín, Lhota od Horami, Litoradlice, Sedlec, Temelín a Zvěrkovice89.

S úmyslem zachování dobrých vztahů, JETE pravidelně přispívá na celkové dění 

v obci, ať už prostřednictvím darů Skupiny ČEZ nebo příspěvků Nadace. Příspěvky 

v minulosti putovali například na pořízení automobilu, který představuje pro zaměstnance 

obecního úřadu rychlejší a snadnější transport mezi obcemi. Dále došlo k financování 

kuchyně základní školy, kdy byl příspěvek použit na dovybavení kuchyně, konkrétně na 

nákup konvektomatu. Díky nadačnímu programu Podpora regionů mohlo dojít k výše 

zmíněnými projektům, které obec pro blaho svých občanů vytvořila a díky Nadaci mohla 

uskutečnit. Vedle programu Podpora region obec využila příležitosti požádat o příspěvek 

v grantovém řízení nadačního programu Stromy. Žádosti obce bylo vyhověno a za příspěvek 

mohlo dojít k výsadbě aleje v obci Kočín. 

Kulturní a společenský život v obci, je ve většině případů financován, pomocí  

projektu Oranžový rok. Tento projekt už obci dopomohl k realizaci akcí, jako jsou například 

Traktoriáda, Zvěrkovický dětský den Fénix, Oranžový rock, Podzimní tvoření dekorací nebo 

Masopust.90 Mezi další finanční pomoc, kterou Skupina ČEZ obcím poskytla, patří dar. 

89 Temelín a přidružené obce - Temelín a přidružené obce - Oficiální stránky obce Temelín. Obec 
Temelín - Oficiální stránky obce Temelín [online].Copyright © 2021 [cit. 2021/15/03]. Dostupné 
z: https://www.obectemelin.cz/obec/temelin-a-pridruzene-obce/

90 Oranžový rok 2021 - Oficiální stránky obce Temelín. Obec Temelín - Oficiální stránky 
obce Temelín [online]. Copyright © 2021 [cit.2021/15/03]. Dostupné z: https://www.obectemelin.cz/udalosti-v-
obci/oranzovy-rok-2021/?ftresult=skpina+%C4%8Dez

https://www.obectemelin.cz/obec/temelin-a-pridruzene-obce/
https://www.obectemelin.cz/udalosti-v-obci/oranzovy-rok-2021/?ftresult=skpina+%C4%8Dez
https://www.obectemelin.cz/udalosti-v-obci/oranzovy-rok-2021/?ftresult=skpina+%C4%8Dez
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Skupina ČEZ vyhověla žádosti obce a přispěla tak na zřízení čističky odpadních vod v obci 

Lhota pod Horami a na výstavbu chodníků v obci Kočín.

Obec Všemyslice

Poslední obcí, která spadá do mikroregionu Vltavotýnsko, je obec Všemyslice, která 

sčítá 1080 obyvatel. Obec tvoří 5 místních částí, mezi které se řadí obce Bohunice, Neznašov, 

Slavětice, Všemyslice a Všeteč.91

Oranžový rok přispěl v obci k řadě sportovních akcí. Ukázkovým příkladem byl 

fotbalový turnaj zvaný Memoriál Pavla Macharta či Oslava 115. výročí založení SDH 

Neznašov. Mezi kulturní a společenské události, na které Oranžový rok přispěl, se řadí 

Koncert k poctě J.J. Kovaříka, Halloweenský pochod nebo Mezinárodní výstava měsíčků. 

Aby mohlo docházet k uskutečnění kulturních a společenských akcí musela obec 

zrekonstruovat místní Kulturní dům. Na rekonstrukci a na vytvoření bezbariérového vstupu 

do Kulturního domu a na Obecní úřad přispěla Nadace příspěvky z programu Rozvoj regionů. 

Dalším nadačním programem, který obec využila, je program Oranžové hřiště. Díky tomuto 

programu došlo v obci k výstavbě nového dětského hřiště, které využívají nejen občané obce, 

ale i její návštěvníci.

5. VÝZKUM A DOTAZNÍK 

V této kapitole je popsána metodologie výzkumu kvantitativní strategie, která byla 

realizována pomocí dotazníkového šetření. K naplnění cílů bakalářské práce byly stanoveny   

2 hypotézy. Výzkumným cílem bylo zjištění programů Nadace, které jsou obcemi na 

Vltavotýnsku nejvíce využívány. V dotazníkovém šetření bude použito celkem čtrnáct otázek. 

5.1 Metodologie výzkumu 

Metodologie je označována jako věda o celku, kdy celek představuje makrosystém. 

Velký počet vědeckých disciplín orientující se například na přírodní, medicínské, technické, 

sociální, společenské a jiné problémy tvoří souhrnnou vědu. Souhrnná věda znázorňuje 

vědeckou představu o světě. Výzkumné oblasti vědeckých problému čekající na východiska 

se nachází v rozmezí vědních oborů a podoborů, které se vzájemně prolínají92.

Předmětem metodologie jsou nástroje vědy, které se zabývají otázkami využití ve 

vědě. Metoda jsou systematické, opakovatelné a kontrolovatelné vědecké instrukce vedoucí 

k poznání. Člení se na obecnou a speciální metodu. Metodologie porovnává způsoby využití 

91 Místní části - Obec - Obec Všemyslice. Úvodní stránka - Obec Všemyslice [online]. 
[cit.2021/15/03]. Dostupné z: https://www.vsemyslice.eu/obec/mistni-casti/

92 OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN ISBN978-80-246-4200-0.

https://www.vsemyslice.eu/obec/mistni-casti/
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metod, jejich výsledky a formuluje komplex názorů o formách poznání a o korektnosti 

využitých nástrojů. Komplex zákonitostí je v metodologii dosažen například verifikací 

hypotéz93.

Výzkum byl realizován metodou kvalitativního výzkumu, v menším rozsahu a to na 

základě ztotožnění se s výrokem, který upřednostňuje kvantitativní strategii menšího 

rozsahu94. Menší velikost kvantitativního výzkumu má tři významné přednosti než rozsáhlý 

kvantitativní výzkum. Výstupy z malého šetření, které jsou kvalitně realizované, jsou mnohdy 

opomíjeným aspektem týkající se výzkumného problému. Dalším argumentem pro šetření 

menšího rozsahu je získání zkušeností výzkumníka, který pracuje sám s limitovanými 

časovými i  ostatními zdroji. A v neposlední řadě preference menších výzkumných šetření je 

z hlediska výuky kvantitativního výzkumu o vztahu proměnných snadnější. 

Podstatou kvantitativního výzkumu jsou hypotézy. Výzkumník má za úkol zdůvodnit 

akceptovatelnost hypotéz. Není možné je nesporně a kompletně prokázat jedině na základě 

provedeného šetření přijmout či nikoliv. V případě potvrzení hypotézy ji lze zevšeobecnit      

a dále navrhnout k využití v praxi.95

Po stanovení hypotéz je úkolem výzkumníka vymezit výzkumný vzorek. Volba 

vzorku je realizována rozličnými metodami. Při volbě výzkumného vzorku do kvalitativního 

výzkumu, je možné užít několik druhů výběrů. Mezi druhy výběrů se řadí výběr prostý 

náhodný, skupinový, stratifikovaný, kontrolovaný, vícenásobný, záměrný, mechanický           

a spárovaný výběr.

 Prostý náhodný výběr se rozděluje podle toho, zda se vylosovaný prvek vrací zpět do 

základního souboru či nikoliv. Pokud je soubor seřazen zhruba do shodných skupin může 

výzkumník využít skupinový výběr. Pokud jsou v základním vzorku přítomny 

charakteristické podskupiny, ze kterých pomocí prostého náhodného výběru získáváme 

reprezentativní výběr, označujeme tento výběr jako stratifikovaný. Kontrolovaný neboli 

proporcionální stratifikovaný výběr jak již název vypovídá je rovněž složen 

z charakteristických podskupin s podmínkou, že počet prvků vybraných podskupin musí být 

poměrný k počtu prvků v základním souboru. Spolehlivost u kontrolovaného výběru je 

vysoká i při malém rozsahu, protože kontrola probíhá podle více znaků paralelně. 

93 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. Sociologie (Grada). 
ISBN 978-80-247-3006-6. s.192

94 PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-
381-9.

95 CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 
Praha: Grada, Pedagogika (Grada). 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
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Vícenásobný výběr se nejprve provádí ze skupin nejvyššího řádu a teprve a dále se pokračuje 

ve dvou až třech úrovní. Větší koncentrovanost je výhodou vícenásobného výběru. U 

záměrného výběru o výběru prvků rozhoduje mínění výzkumníka, nebo zkoumané osoby. 

Záměrný výběr je členěn na anketní, výběr „průměrných jednotek“ a kvótní výběr. Do 

anketního výběru jsou prvky zařazeny podle na základě rozhodnutí výzkumníka. Výběr 

„průměrných jednotek“ se vyznačuje zvolením jistého objektu, který je předmětem zkoumání. 

Jelikož se se jedná pouze o jeden objekt zkoumání, nedá se tento výzkum z vědeckého 

hlediska označit jako spolehlivý pro jeho nereprezentativnost základního souboru. 

Z uvedených záměrných výběrů se v sociologickém bádání nejčastěji využíván kvótní výběr, 

který je z vědeckého hlediska nejvyhovující. Výběr je prováděn na základě kontrolních znaků 

podle niž se formulují kvóty. Pokud se stejná reprezentativní skupinu, která se objevuje           

i v jiných výzkumech hovoříme o kvótním výběru označovaném jako panel. Zkoumání 

určitého procenta prvků ze základního souboru formuluje mechanický výběr označován také 

jako systémový. Získáním dvou nebo více analogických výběrů za základního výběru 

dosáhneme spárovaného výběru96.

Na základě výše uvedeného se autorka bakalářské práce rozhodla ve svém výzkumu 

využít záměrný kvótní výběr. Kontrolními znaky pro tento výzkum jsou obce na 

Vltavotýsnku. Obce, které využívají příspěvky od nadace ČEZ.

Na začátku výzkumného šetření byly stanoveny dvě hypotézy a poté následovala 

tvorba dotazníku. Kvantitativní výzkum se využívá pro testování hypotéz, které pomocí 

analýzy můžeme potvrdit nebo vyvrátit.

Hypotéza č. 1 - Obce na Vltavotýnsku žádají více o příspěvky v rámci programu Podpora 

regionů než o příspěvky programu Oranžové hřiště.

Hypotéza č. 2 -  Kulturní, sportovní a společenské akce obcí je přispíváno více z nadačních 

příspěvků než z ostatních finančních poskytovatelů společnosti ČEZ, a. s. 

5.2 Dotazník 

Jako nejčastější metodou sběru dat pro kvantitativní výzkumné šetření je dotazování.97 

V dotazníku respondenti vyjadřují svá stanoviska a mínění k dané problematice. Kvantitativní 

výzkum se využívá pro testování hypotéz, které pomocí analýzy můžeme potvrdit nebo 

vyvrátit.

96 CHRÁSKA, M. 2016. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 
2., aktualizované vydání. Praha: Grada, Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3

97 TAHAL, R. 2017 Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada 
Publishing. Expert (Grada). 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.
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Při tvorbě dotazníku je nutné brát v potaz jisté náležitosti. V prvé řadě je nezbytné 

představit výzkumníka a vysvětlit co je cílem jeho zkoumání. Oslovení a úvodní slovo má za 

úkol vzbudit zájem respondenta na spolupráci. Výzkumník by měl uvézt, k jakému účelu 

budou využity výsledky sběru dat a za jakých podmínek budou data uveřejněny. 

Struktura otázek má být vyčerpávající a jasná, aby respondent jasně pochopil, na co se 

výzkumník dotazuje. Nesrozumitelné otázky mohu odradit respondenta od spolupráce, 

v lepším případě vynechání odpovědi což má za následek při sběru dat vyřazení dotazníku pro 

jeho neúplnost. Typy otázek, které mohou být v dotazníku použité, jsou otevřené, 

polouzavřené a uzavřené. Otevřené otázky jsou obtížně zpracovatelné pro výzkumníka            

a respondenta mohou zastrašit. U polouzavřených otázek má respondent možnost výběru z již 

definovaných odpovědí i s eventualitou „jiné“ kde má respondent příležitost sdělit svou 

vlastní odpověď. Uzavřené otázky musí prezentovat všechny možné varianty odpovědí. Mezi 

uzavřené otázky patří dichotomické, výběrové, výčtové, vylučovací stupnicové, komparativní, 

filtrační, nepřímé, kontrolní a projekční. Dichotomické otázky vedou respondenta k souhlasu 

či nikoliv. U výběrových otázek si může respondent zvolit jednu z nabízených možností. 

Volbou z několika variant jsou otázky výběrové. U vylučovacích otázek má respondent za 

úkol určit vyřadit jednu odpověď. Stupnicové otázky stanovuje posloupnost možností. 

Spojením stupnicových a výčtových otázek vznikají komparativní. Při zjišťování citlivých 

odpovědí klademe nepřímé otázky s očekáváním, že zde dotazovaný přenese svůj postoj. 

V dotazníku by zcela určitě měly být kontrolní otázky, u kterých si verifikujeme 

hodnověrnost odpovědí. Poslední možností uzavřených otázek jsou projekční, kde se 

pomyslně dotazujeme na názor jiné osoby s předpokladem, že se dotazovaný s osobou 

identifikuje98. 

Dotazník byl distribuován pomocí internetového portálu Survio. Jedná se                     

o jednoduchý nástroj sloužící vytvoření dotazníku, který je na českém trhu k dispozici již od 

dubna 2012. Tento nástroj byl zvolen pro svou jednoduchost a rychlost. Při tvorbě                   

i vyplňování není nutné nic stahovat do svého počítače a je dostupný kteréhokoliv prohlížeče. 

Dalším pozitivem je možnost autorem sledovat průběh dotazníkového šetření.  

Dotazník této bakalářské práce byl sestaven z otevřených, polouzavřených                    

a uzavřených otázek a skládá se z několika částí. Vstupní část informovala respondenty 

s účelem dotazníkového šetření, následovala část 14 specifických otázek, týkajících se 

zkoumané problematiky a závěr dotazníkového šetření byl věnován poděkování za účast na 

98 OLECKÁ, I. - IVANOVÁ, K.  2010. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská 
vysoká škola Olomouc. 44 s. ISBN 978-80-87240-33-5.
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výzkumu. Dotazník byl rozeslán prostřednictvím emailu na adresy jednotlivých obecních 

úřadů. Otázky byly určené pro reprezentanty jednotlivých obcí tvořící mikroregion 

Vltavotýnsko. 

5.3 Výzkum

Dotazníkové šetření bylo zasláno 14 obcím, tvořící mikroregion Vltavotýnsko. Ze 14 

obcí splnilo kritéria stanovená pro toto dotazníkové šetření 9 respondentů. Pro respondenty 

byla stanovena 3 kritéria. Prvním kritériem byla aktivní účast na dotazníkovém šetření, 

druhým kritériem bylo vyplňování dotazníku pouze reprezentanty obce (starosta) a posledním 

kritériem bylo, vyplňování dotazníku respondenty, jejichž obec je součástí mikroregionu 

Vltavotýnsko. Za výzkumnou otázkou je: Jsou všechny programy Nadace ČEZ využívány 

obcemi na Vltavotýnsku? 

5.4 Výsledky výzkumu

Z první otázky vyplývá, že z 9 respondentů, bylo dotazníkové šetření vyplněno 6 

představiteli I. obcí a 3 představiteli II. obcí. Otázka číslo 2 se věnovala počtu obyvatel a 

počtu místních částí. Bylo zjištěno, že na dotazníku se podíleli 3 zástupci obcí, jichž obec 

tvoří pouze jednu část a 6 zástupců obcí, které reprezentují obce s 2 a více místními částmi.

 

Na grafu č.1, je vyobrazen procentuální výsledek, který uvádí, že více než tři čtvrtě 

dotázaných respondentů pravidelně žádá o nadační příspěvky a navazuje tak na spolupráci 

s Nadací. 

78%

22%
Ano, žádáme 

Ne, nežádáme

Žádáte pravidelně o příspěvky Nadace ČEZ?

Graf č.1 – Zobrazení výsledku dotazníkového šetření – otázka č. 3
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V otázce č. 4, respondenti vybírali z nadačních programů Nadace ČEZ, o které za 

poslední 4 roky žádaly. Jak z grafu č. 2 jasně plyne, nejvíce obce na Vltavotýnsku, žádaly       

o příspěvek z programu Podpora regionů. Mezi další programy, patří Oranžové hřiště, 

Oranžový přechod, program Stromy a program Zaměstnanecké granty. 

Reakcí na onemocnění Covid-19, vznikl nadační program Krizová pomoc 2020            

a v souvislosti s tímto program byla vytvořená i otázka č.5. Výsledek ukázal, že pouze 2 z 9 

respondentů využily finanční promoci, kterou tento program nabízel. Otázka č. 6 navazovala 

na předchozí otázku a dotazovala se účastníků výzkumu, pokud jim byla v rámci programu 

Krizová pomoc 2020 poskytnuta nějaká finanční podpora, na co ji jednotlivé obce použily. 

Jak už bylo zmíněno o podporu, kterou nabízel program Krizová pomoc 2020, zažádaly pouze 

2 obce a obdržený příspěvek využily na nákup ochranných pomůcek a na náklady spojené 

s šitím roušek pro své občany.

Otázky 7 až 9 podrobněji zkoumaly využívání nadačních příspěvků na kulturní, 

sportovní a společenské události. Z odpovědí respondentů plyne, že o finanční podporu na 

zmíněnou oblast zkoumání, žádají formou nadačních příspěvků Nadace 4 účastníci výzkumu. 

Všech 9 respondentů zároveň k tomuto tématu dodává, že o finanční podporu na kulturní, 

společenské a sportovní akce žádají Skupinu ČEZ. Konkrétně se jedná o projekt Oranžový 

rok, který zastřešuje kulturní a společenský život v obcích. Následná otázka pojednávala         

o frekvenci kulturních a společenských akcích. Respondenti odpovídali na otázku, kolik 

společenských, kulturních a sportovních událostí bylo v jejich obci pořádáno za rok 2019. 

Rok 2019 byl zvolen, jako poslední rok před pandemií Covid-19. Z výsledků vyplývá, že       
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3 obce pořádaly za rok 2019 1-5 akcí, ve 2 obcích nedošlo k pořádání společenských událostí 

a ostatní respondenti zvolili zbylé odpovědi, každý zbylá odpověď obdržela po jednom hlasu. 

Respondenti, kteří obdržený příspěvek od Nadace ČEZ za rok 2019 využily příspěvek na 

realizaci těchto událostí Májový pochod na Vysoký Kamýk, Den matek a žen, Neznašo/fest, 

dětský den, O putovní pohár starosty Temelína, Memoriál Pavla Macharta, Koncert k poctě 

J.J. Kovaříka, Veterán cup, svatováclavské posvícení, Halloweenský průvod, Rozsvícení 

vánočního stromu, Setkání přátel obce, Čenkovské letní setkání, Setkání seniorů a Setkání 

přátel obce. Po podrobném zkoumání bylo zjištěno, že události, které respondenti uvedly, 

byly financovány prostřednictví Oranžového roku, nikoli z příspěvků Nadace ČEZ. 

Otázka č.10 pojednávala o povinnostech, spojených s vyvěšování loga Nadace, které 

obcím vzniknou na základě poskytnutí finančního příspěvku. Respondenti uvedli povinnost 

umístit logo Skupiny ČEZ na pozvánku pořádané akce, v den události situovat ceduli s logem 

na viditelné místo a pořídit fotografii se zmíněnou cedulí. Na začátku a na konci pořádané 

události má starosta povinnost veřejně poděkovat za poskytnutou finanční podporu. 

Poděkování za příspěvek musí být dále umístěno na webových stránkách obce a na vývěsných 

tabulích obcí. Pokud je v obci pravidelně psán zpravodaj, musí v něm být uveden článek         

o události, na kterou byla poskytnuta podpora. Zároveň má obec povinnost vložit na své 

webové stránky logo Nadace ČEZ a Logo Skupiny ČEZ s přímým odkazem na oficiální 

stránky Společností ČEZ. Poslední povinností, kterou respondenti zmínili, je povinnost šířit 

elektronický zpravodaj Jaderné elektrárny Temelín, prostřednictvím svých webových stánek. 

Otázka č 11 a č. 12 pojednávají o využívání sponzorských darů. Respondenti byli  

dotazováni, zda žádají Nadaci ČEZ o poskytnutí sponzorských darů a všichni se jednomyslně 

shodli, že o sponzorské dary Nadace nežádají. Dodatečně respondenti vypověděli, že              

o sponzorské dary žádají Skupinu ČEZ. 

V posledních 2 otázkách byla zkoumána spokojenost respondentů, v rámci spolupráce 

s Nadací ČEZ a spokojenost s výší nadačního příspěvků. Výsledky ukázali, že obce by na 

vzájemné spolupráci nic neměnili a s fungováním Nadace ČEZ jsou spokojeni. Spokojenost 

s výší nadačního příspěvku je vyobrazena v grafu č. 3, ze kterého vyplývá, že většina 

dotázaných respondentů považuje příspěvky za dostatečné.
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Z výsledků dotazníkového šetření vychází, že z nadačních programů Nadace ČEZ 

obce nejvíce používají program Podpora regionů. Dalším zkoumaným prvkem bylo zjištění, 

jaké další grantové programy obce používají. Na základě získaných odpovědí patří mezi další 

využívané nadační programy Oranžové hřiště, Stromy, Oranžový přechod a Zaměstnanecké 

granty 

56%

22%

11%

11%

Spíše ano

Ano

Spíše ne 

Ne

Považujete výši finančního příspěvku za dostatečnou?

Graf č. 3. – Spokojenost s výší nadačního příspěvku 
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6. ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké nadační příspěvky Nadace ČEZ využívají 

obce na Vltavotýnsku nejvíce. Prostřednictví výzkumu bylo zjištěno, že nejvíce obce 

využívají nadační program Podpora regionů, poté následují programy Oranžové hřiště, 

Stromy, Zaměstnanecké granty a Oranžové hřiště. Důležitým zjištěním bylo, že Nadace ČEZ 

poskytuje finanční hlavně příspěvky.  Dary, které jsou poskytnuty Nadací, nejsou považovány 

jako dary ve smyslu legislativy a účetnictví v ČR. Finanční dary jsou poskytovány hlavně 

Společností ČEZ. Stanovená hypotéza č. 1 byla potvrzena a hypotéza č. 2 byla respondenty 

vyvrácená a to na základě zjištění, že obce finanční podporu na kulturní společenské                

a sportovní akce čerpají z projektu Oranžový rok, nikoli z nadačních programů Nadace ČEZ. 

 Tato bakalářská práce byla rozdělena na úvod, 2 části, 5 kapitol a závěr. V úvodu byly 

popsány důvody výběru tohoto tématu, schéma celé bakalářské práce a seznámení s tématy 

týkající se této bakalářské práce. 

V první teoretické části byla uvedena stručná charakteristika 2 kapitol, o kterých tato 

část pojednávala. První kapitola byla zaměřena na nadace, jako na obecný pojem. V této 

kapitole došlo k vymezení účelu nadace, k definování vzniku a zániku nadace a v neposlední 

řadě k vymezení právní úpravy, která se nadacemi zabývá. Druhá kapitola pojednávala            

o pojmu obec. V kapitole byl tento pojem definován, došlo k jeho rozdělení a dále došlo 

k vymezení obecního rozpočtu, který byl pro toto téma bakalářské práce klíčový.

Druhá část s názvem praktická část byla zaměřena na podrobnější zkoumání dané 

problematiky. Druhá část byla tvořena kapitolou Nadace ČEZ, ve které byly popsány 

jednotlivé nadační programy, celé fungování této nadace i právní předpisy, kterými se tato 

nadace musí řídit. Další kapitola pojednávala o obcích na Vltavotýnsku. V této kapitole byl 

vymezen mikroregionu Vltavotýnsko a o každé obci byla uvedena krátká charakteristika. 

Poslední kapitola byla věnována výzkumu, který byl tvořen analýzou a vyhodnocením 

odpovědí.

Informace obsažené v bakalářské práci byly čerpány z literárních zdrojů, 

elektronických zdrojů, z rozhovoru s vedoucím Útvaru jaderné komunikace, kterým je Mgr. 

Petr Šuleř, PhD., z vlastních zkušeností a na základě odpovědí respondentů dotazníkového 

šetření, kterými byli zástupci jednotlivých obcí. 

Nadační příspěvky Nadace ČEZ představují pro obce velkou pomoc v oblasti rozvoje. 

Za nejvíce používaným programem je označován program Podpora regionů, který obcím 

finančně pomáhá ať už v záležitostech malého rázu, jako jsou drobné opravy v obci, nebo       
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v uskutečnění finančně nákladných projektů. Finančně nákladné projekty jsou chápány jako 

pořízení automobilu, vystavění čističky odpadních vod či rekonstrukce obecních budov. Je 

třeba zmínit, že vedle nadačních příspěvků existuje projekt Oranžový rok, který pomáhá 

obcím v uskutečňování společenských, kulturních a sportovních událostí. Oranžový rok 

poskytuje finanční podporu pouze obcím, které se nacházejí v nedaleké blízkosti Jaderné 

elektrárny Temelín a mohou tak být označovány za sousedy elektrárny. Myslím si, že obce na 

Vltavotýnsku mají četné možnosti, co se týče finanční podpory od společnosti ČEZ, a.s.          

a mohou jim být poskytnuty prostředky založené na poloze obcí, na které jiné obce nemají 

nárok. 
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Resumé
The aim of this bachelor thesis was to determine which foundation contributions of 

Nadace ČEZ are used by the municipalities in the Tyn nad Vltavou region. This bachelor 

thesis consists of the introduction, two parts, five chapters and the conclusion. The reasons 

behind choosing this topic are mentioned within the introduction together with the schema of 

the whole bachelor thesis and the introduction of related topics.

The theoretical part includes the description of two chapters. The first chapter deals 

with the universal term foundation. The purposes of a foundation, its founding and 

termination as well as the legislation which deals with foundations are all described within 

this chapter. The second chapter then defines the term municipality, its division and budget 

which is managed by it.

The second practical part is aimed at a more detailed research of the given topic. 

Chapters such as Nadace ČEZ in which the individual foundation programs, how it operates 

and the legislation by which the foundation must abide are discussed. Another chapter is 

called the Municipalities in the Tyn nad Vltavou region. This chapter deals with the 

specification of this micro region, its short description and specific examples when the 

municipalities were given financial support either from Nadace ČEZ or from Skupina ČEZ. 

The last chapter is dedicated to a research in which the foundation contributions and their uses 

are analysed followed by the evaluation of this research. The conclusion is dedicated to the 

overall evaluation and summary of the whole bachelor thesis.
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Zák. o veř. rejstřících - Zákon č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob

 ZNNF - Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších 

předpisů

Přílohy:

Příloha č.1 Dotazník 

1. Zastupujete obec:

o I.obec – „běžné“ obecní úřady

o II.obec – pověřený obecní úřad

o III.obec – obec s rozšířenou působností

2. Počet obyvatel Vaší obce + místní části:

3. Žádáte o finanční příspěvky/dary Nadace ČEZ pravidelně:

o Ano, žádáme

o Ne, nežádáme

4. Jaký z programů Nadace ČEZ jste v posledních 4 letech využily?

o Oranžové hřiště

o Oranžové schody

o Stromy

o Podpora regionů

o Oranžová přechod

o Oranžová učebna

o Oranžové kolo

o Plníme přání

o Zaměstnanecké granty

5. Zažádali jste si o finanční příspěvek Nadace ČEZ programu Krizová pomoc 2020, 

v rámci snížení dopadů krizové situace spojené s pandemií onemocněním Covid-

19?

o Ano

o Ne

6. V případě, že jste žádali o příspěvek Krizová pomoc 2020 a byla Vám schválena 

žádost, o jaký projekt se jednalo?

7. Využíváte finanční příspěvky Nadace ČEZ na kulturní a společenské akce?

o Ano 
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o Ne

8. Kolik kulturních a společenských akcí se konalo ve Vaší obci + místní části za rok 

2019? 

o Žádná akce

o 1-5 akcí

o 6-10 akcí

o 11-15akcí

o 16-20 akcí

o 21 a výše

9. Uveďte kulturní a společenské akce, na které jste v roce 2019 dostali finanční 

příspěvek Nadace ČEZ:

10. Jaké povinnosti, zaměřené na vyvěšování a poděkování Nadaci ČEZ, Vám vznikají 

na základě udělení nadačního příspěvku? (vyvěšení loga Nadace, fotografie s 

cedulí Nadace, veřejné poděkování….) Uveďte konkrétně.

11. Zažádala Vaše obec v minulosti o sponzorské dary Nadaci ČEZ, na některé Vámi 

pořádané společenské události? (Pokud ano, uveďte příklady, pokud neuveďte 

důvody)

12. Byly Vaší obci poskytnuty sponzorské dary od Nadace ČEZ? (Pokud ano, uveďte 

konkrétní společenskou událost a o jaký sponzorský dar se jednalo)

13.  Považujete výši finančního příspěvku na rok za dostatečnou?

o Ano

o Spíše ano

o Spíše ne

o Ne

14. Co byste vylepšili na spolupráci s Nadací ČEZ:

o Zlepšení komunikace

o Vetší možnosti při podávání žádosti (e-mail, datová schránka,..)

o Rychlejší vyřízení žádosti 

o Uvedení důvodů pro neschválení příspěvku 

o Nic, jsme spokojeni

o Jiné – uveďte 


