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1. Filozofie programu 

Plynárenství je jednou z hlavních součástí české energetiky. Žádný jiný zdroj energie nenabízí takové 
možnosti a záruky jako právě zemní plyn. Nejen že je z neobnovitelných zdrojů nejšetrnější k životnímu 
prostředí, ale v České republice jsou vytvořeny více než nadstandardní podmínky pro zajištění bezpečnosti 
a spolehlivosti jeho dodávek. Důležitou roli přitom hraje diverzifikace přepravních cest. 

Společnost NET4GAS, s.r.o., (dále jen „N4G“) je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu 
v České republice. Provozuje plynovody o celkové délce více než 3 800 km. 

Jako významná energetická společnost v dotčených regionech vystupuje N4G jako dobrý soused. Jednou 
z forem podpory a navázání partnerských vztahů je i grantový program. Ten se týká především 
neziskových organizací a obcí majících vztah k regionům, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti 
N4G, a to s přihlédnutím k intenzitě tohoto vlivu. Grantový program tak představuje aktivitu společnosti 
v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a dobrého sousedství. 

O vytvoření grantového programu rozhodla schůze jednatelů dne 6. února 2008. 

Tato pravidla grantového programu (dále jen „grantová pravidla“) stanoví podmínky a postup N4G při 
poskytování darů na podporu realizace konkrétních projektů ve stanovených oblastech (dále jen „dar“). Tato 
verze grantových pravidel je účinná od 3. srpna 2017.  

 

2. Účel daru 

N4G poskytuje dar za účelem podpory projektů v následujících oblastech: 

a) Ochrana přírody a životního prostředí = NET4GAS Blíž přírodě 
b) Výchova, vzdělávání, výzkum = NET4GAS Blíž poznání 
c) Komunitní rozvoj = NET4GAS Blíž regionům 

 

3. Žadatelé o dar 

O dar se mohou ucházet neziskové organizace či obce mající vztah k lokalitám, ve kterých se projevuje vliv 
podnikatelské činnosti N4G (kterýkoliv ze subjektů žádajících o dar na základě těchto grantových pravidel 
dále jen „žadatel“). Fyzické osoby, politické strany a obchodní korporace nejsou způsobilé být žadateli podle 
tohoto grantového programu. 

 

4. Vyhlášení grantového programu a podmínky čerpání daru 

4.1 N4G vyhlašuje svůj grantový program prostřednictvím svých internetových stránek www.net4gas.cz. 
Při vyhlášení tohoto programu se nejedná o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle 
§§ 1772 až 1779 občanského zákoníku, o veřejnou nabídku podle §§ 1780 – 1784 občanského 
zákoníku, ani o veřejný příslib dle §§ 2884 až 2889 občanského zákoníku.  

4.2 Podmínkou pro možnost přidělení daru ze strany N4G je dostatečné prokázání vlastních prostředků 
žadatele na realizaci příslušného projektu, a to ve výši nejméně 50 % z celkové hodnoty akce 
(projektu). N4G je oprávněn si od žadatele vyžádat dodatečné doklady v této věci. Posouzení 
dostatečnosti prokázání vlastních prostředků je plně v diskreci N4G. 
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4.3 V každém roce daný subjekt může žádat o dar pouze pro jednu akci (projekt). V případě, že je 
žádost o dar vyřazena dle odst. 6.1 níže, nepřihlíží se k této žádosti o dar pro účely tohoto odst. 4.3, 
a žadatel může v daném roce podat novou žádost o dar.  

4.4 Ze strany subjektu, kterému byl přidělen dar, musí být vůči N4G rovněž umožněna účinná kontrola 
využití prostředků daru na daný projekt a účel.  

4.5 N4G si vyhrazuje právo, v případech hodných zvláštního zřetele, nepřihlížet k podmínkám podle 
odstavců 4.2 a 4.3 v tomto článku. 

 

5. Žádost o dar 

5.1 Žádost o dar je možno učinit pouze s využitím formuláře „Žádost o dar z grantového programu 
NET4GAS“ zveřejněného na internetových stránkách www.net4gas.cz. S výjimkou části 
„Prohlášení“, kde je vyžadován scan podpisu zmocněné osoby, musí být formulář zaslán ve formátu 
MS Word .doc/.docx. K žádostem podaným jiným způsobem N4G nepřihlíží. 

5.2 Žadatel zasílá vyplněný formulář žádosti na emailovou adresu grant@net4gas.cz, a to kdykoliv 
v průběhu roku. K převzetí žádosti o dar je u společnosti určen odpovědný pracovník. 

5.3 K žádosti o dar žadatel přiloží kopie: dokladu o existenci žadatele (stanovy, výpis z příslušného 
rejstříku či jiného registru; to neplatí, je-li žadatelem obec), potvrzení banky o vedení účtu žadatele, 
jméno osoby (osob) podepisující žádost (a případně darovací smlouvu) a doklad o jejím (jejich) 
ustanovení do funkce.  

 

6. Posouzení žádosti o dar 

6.1 Odpovědný pracovník N4G posoudí úplnost žádosti o dar. Neúplnou žádost bez dalšího vyřadí. 

6.2 Odpovědný pracovník následně posoudí, do jaké míry žádost o dar odpovídá vyhlášenému účelu, 
zejména pak podle pěti kritérií: lokalita, oblast grantu, detail projektu, okruh osob ovlivněných 
projektem a vynaložené prostředky vs. užitek. Žádost o dar, která vůbec neodpovídá vyhlášenému 
účelu, rovněž bez dalšího vyřadí. 

6.3 Žadatele, jehož žádost byla vyřazena, informuje N4G písemně, zpravidla nejpozději do 30 dnů 
po vyřazení, o tom, že se jeho žádost vyřazuje z formálních (neúplnost) či věcných (absence vztahu 
k stanovenému účelu) důvodů z dalšího řízení, a že dar nebude poskytnut. Toto sdělení je konečné. 
Jiné údaje se žadateli nesdělují a jimi poskytnuté podklady se nevracejí. 

6.4 Žádosti úplné po formální stránce a odpovídající vyhlášenému účelu, spolu s vyhodnocením, do jaké 
míry vyhlášenému účelu odpovídají, předloží odpovědný pracovník grantové komisi. 

 

7. Rozhodnutí o daru 

7.1 Na udělení daru není právní nárok. 

7.2 O udělení daru rozhoduje grantová komise N4G zpravidla dvakrát za rok, příp. mimořádně. 
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7.3 Grantová komise posoudí každou žádost o dar postoupenou jí dle odst. 6.4 výše, zvláště 
po obsahové stránce, a učiní rozhodnutí, kterým udělí či neudělí dar. V případě rozhodnutí o udělení 
daru učiní rovněž přesnou specifikaci výše daru a účelu jeho použití.  

7.4 Grantová komise může požadovat, aby žadatel zajistil spolufinancování z vlastních zdrojů či jiným 
subjektem na úrovni vyšší než dle čl. 4.2 výše. V takovém případě rozhodnutí o udělení či neudělení 
daru odloží do doby, kdy žadatel doloží požadované skutečnosti; neučiní-li tak ve lhůtě stanovené 
grantovou komisí, grantová komise vydá rozhodnutí, jež uzná za vhodné.  

7.5 Rozhodnutí grantové komise je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

7.6 Podklady poskytnuté do grantového řízení se žadatelům nevracejí. 

7.7 Rozhodnutí o udělení daru je pouze vnitřním aktem N4G a nezakládá žádné právo ani povinnost 
kterékoliv strany. Právo žadatele obdržet dar je založeno až darovací smlouvou a realizuje se 
za podmínek v ní uvedených. 

8. Darovací smlouva 

8.1 S žadateli schválených projektů uzavře N4G darovací smlouvu, na jejímž základě poskytne dar, a to 
formou bankovního převodu na účet žadatele. 

8.2 Ve smlouvě budou upraveny zejména: 

a) účel, k němuž je dar poskytován, 
b) výše daru, 
c) povinnost žadatele doložit čerpání daru ve stanoveném termínu, 
d) termín, do kdy musí být čerpání daru doloženo, 
e) povinnost žadatele umožnit N4G přezkoumat užití daru nahlédnutím do příslušné dokumentace 

žadatele nebo jiným vhodným způsobem,  
f) povinnost žadatele vrátit dar, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut, nebo 

odmítne-li žadatel užití daru průkazně doložit nebo neumožní-li žadatel N4G přezkoumání užití daru. 

8.3 Dar je přísně účelový a jeho čerpání je vázáno na financování projektu, na který byl poskytnut. 

8.4 Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu ve lhůtě stanovené N4G, nejméně však jednoho měsíce, 
rozhodnutí o udělení daru bez dalšího zaniká a N4G využije nepoužité prostředky jiným způsobem. 

 

9. Doložení čerpání daru 

9.1 Žadatel je povinen doložit N4G čerpání daru ve smlouvou stanoveném termínu. K doložení čerpání 
daru použije formulář „Závěrečná zpráva o doložení čerpání daru“ zveřejněný na internetových 
stránkách www.net4gas.cz. Dokladováno je zejména vynaložení veškerých finančních prostředků 
na příslušný projekt, a to přehledem a kopiemi účetních dokladů (faktura + výpis z bankovního účtu, 
stvrzenka o nákupu v hotovosti apod.), příp. dalších dokladů prokazujících čerpání daru na vyžádání 
N4G.   

9.2 Datum dokladů přiložených k Závěrečné zprávě o doložení čerpání daru nesmí být staršího data než 
datum schválení akce (projektu) grantovou komisí N4G, příp. počínaje rokem, kdy byl dar poskytnut, 
pokud grantová komise nerozhodne při schvalování žádosti o dar jinak.  
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10. Kontrola použití daru 

10.1 N4G je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití daru a žadatel je povinen tuto kontrolu 
umožnit. 

10.2 Pokud žadatel průběžnou kontrolu neumožní, je na výzvu N4G povinen dar vrátit. 

10.3 Pokud žadatel nesplní cíle projektu, tj. nedodrží účel, k němuž byl dar poskytnut, je povinen dar 
N4G vrátit. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Změnu těchto grantových pravidel schvalují jednatelé společnosti N4G na návrh odpovědného 
pracovníka N4G. 

11.2 Podáním žádosti o dar žadatel akceptuje aplikaci těchto grantových pravidel. 

11.3 N4G je oprávněn kdykoliv aplikaci těchto grantových pravidel pozastavit či tato grantová pravidla 
zrušit. O takové skutečnosti informuje veřejnost výlučně prostřednictvím svých internetových 
stránek www.net4gas.cz.  

11.4 Tato pravidla se zveřejňují v české a anglické jazykové verzi. Česká verze je rozhodná, anglická 
verze představuje pouze neformální překlad. 

 


