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Na co se ptáte? 
 

 

Je-li žadatelem občanská iniciativa, jakými listinami má doložit oprávnění osob jednat za 

iniciativu (příloha P2 žádosti)?  

V případě zástupce iniciativy je třeba doložit jeho oprávnění jednat za iniciativu nejlépe 

smlouvou, pokud je mezi členy iniciativy uzavřena, případně, jedná-li se pouze o neformální 

skupinu, zápisem ze společného jednání členů iniciativy či jiným obdobným dokumentem. 

V případě osoby odpovědné za realizaci projektu a jejího zástupce je třeba jejich oprávnění 

doložit plnou mocí od zástupce iniciativy, pokud je tento oficiálně ustanoven a má oprávnění 

zplnomocňovat další osoby. Nemá-li zástupce iniciativy toto oprávnění, ustanovení osoby 

odpovědné za realizaci projektu a jejího zástupce je třeba doložit ve formě zápisu ze 

společného jednání členů iniciativy či jiným obdobným dokumentem. 

 

Je potřeba, abychom pro podání žádosti už měli s vlastníkem dotčeného území vyjednáno, 

že náš záměr můžeme realizovat?  

Souhlas vlastníka dotčeného území s realizací projektu je jednou z podmínek pro podání 

žádosti. V případě, že ke dni podání žádosti nebudete mít vyřešeny majetkoprávní vztahy, 

musíte doložit souhlas vlastníka s realizací projektového záměru a čestné prohlášení, že se 

nejpozději ke dni poskytnutí nadační podpory stanete vlastníkem území dotčeného 

projektovým záměrem nebo že Vám bude jiným, právně vymahatelným způsobem zřízeno 

právo nakládat s daným pozemkem pro realizaci projektu (např. formou pronájmu, zápůjčky 

apod.) – viz bod II. 4. Metodiky pro žadatele o nadační podporu. 

 

Je možné odevzdat přílohu dokládající doložení právní osobnosti ve formě výpisu PDF 

z portálu „justice.cz“? 

Ano, takový výpis je pro účely žádosti dostačující.  

 

Je třeba vždy doložit výpis z rejstříku trestů, i když se jedná např. o spolek, který bude 

žádost podávat?  

Ano, doložit výpis z trestního rejstříku povinné je, neboť v souvislosti se zavedením trestní 

odpovědnosti právnických osob se vydávají výpisy z rejstříku trestů i právnických osob, a to 



na místech Czech point (např. Česká pošta). O výpis z rejstříku trestů právnické osoby může 

požádat kdokoliv;  tedy i spolek, který by případně byl příjemcem nadační podpory.  

 

Můžeme v rámci této výzvy upravit zahradu školy, která je volně přístupná pro žáky  

a veřejnost?  

Je-li zahrada opravdu přístupná všem, pak se jedná o veřejný prostor a projekt splňuje 

podmínky výzvy. 

 

Mohou o grant žádat i komise města, jakožto poradní orgán rady města?  

Komise města/obce nejsou občanskou iniciativou, nevznikají z vůle a iniciativy občanů, ale 

jsou zřizovány (podle zákona o obcích) radou města/obce jako její iniciativní a poradní orgán. 

Tyto komise tedy o grant žádat nemohou, nicméně mohou občanské iniciativě, příspěvkové 

nebo neziskové organizaci s přípravou žádosti nebo s realizací projektu pomoci. 

 

Pozemek, na kterém bychom projekt rádi uskutečnili, je ve vlastnictví města. Město 

souhlasí se záměrem revitalizovat tento prostor a vydalo by nám k tomu souhlas 

(rozhodnutím rady města).  Máme také předběžně dohodu s technickými službami města, 

že po realizaci projektu budou provádět údržbu/dohlížet na stav vybavení atd. Stačí 

takovýto postup nebo je potřeba nájemní vztah?  

Je nám líto, ale vedení města je volitelný orgán, tj. příslib současné rady města, popř. 

zastupitelstva je slib, nicméně případné nové vedení města (a i to současné, změní-li názor) 

není tímto slibem vázáno. S ohledem na to, že kromě úpravy terénu bude prostor vybaven 

prvky, pokládáme smluvní řešení za nezbytné. Smlouva o nájmu je smlouvou úplatnou, proto 

by pro daný účel byla vhodnější smlouva o výpůjčce, která je bezplatná. Doba výpůjčky by 

měla odpovídat době životnosti vybavení. 

 

K uskutečnění projektu máme předběžné souhlasy vlastníků sousedních pozemků. Je třeba 

do doby předložení žádosti doložit také územní souhlas?  

Územní souhlas není nutné dokládat. 
 

 

 


