
„Vaše síly a naše voda pomáhají společně “ 
 
Program „Vaše síly a naše voda pomáhají společně “ dává možnost zaměstnancům společností 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská 
servisní a.s. společnosti Mateotech s.r.o. a Mateo Solutions a.s. požádat o podporu aktivit a projektů, 
kterých se sami dobrovolně účastní.  
 

Pravidla Nadačního fondu Severočeská voda pro program „Vaše síly a naše voda pomáhají 
společně “ 

 
Základní ustanovení 

1. Posláním a účelem Nadační fondu Severočeská voda je: 

a. podpora projektů vztahujících se k regionu oblasti působnosti Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. a Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., zejména v severočeském regionu 
(předně v Ústeckém kraji a Libereckém kraji), a to zejména v oblasti podpory organizování 
vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí, podpory výchovy a vzdělávání mládeže, podpory 
projektů obsahující prvek veřejné prospěšnosti; 

b. podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tedy činností organizovaných a 
konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti 
aktivitám konaným ve veřejném zájmu; 

c. podpora a organizování setkávání odborníků; 

d. podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí;  

e. síření osvěty v oblasti ochrany životního prostředí. 

2. Poskytováním pomoci a podporou se rozumí vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního 
příspěvku, i podpora věcná, dále poradenská a konzultační pomoc v oblasti právní, finanční a 
ekonomické. 

3. Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Severočeská voda jsou vypisovány jednotlivé 
programy pro poskytování podpory a pomoci jednotlivým projektům v souladu s účelem Nadačního 
fondu Severočeská voda. 

4. Správní rada dne 6. května 2019 schválila tato pravidla pro poskytování nadačních příspěvků v rámci 
programu „Vaše síly a naše voda pomáhají společně “. 
 

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků 

1. Program je určen výhradně pro žadatele z řad zaměstnanců společností Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeská servisní a.s., Mateotech s.r.o. a 
Mateo Solutions a.s. 

2. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady a revizorovi Nadačního fondu Severočeská 
voda. 

3. Podpořit je možné pouze a právě aktivity a projekty, kterých se aktivně a dobrovolnicky účastní 
zaměstnanci společností uvedených v bodě 1 výše.  

4. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí mít veřejně prospěšný charakter.  

5. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí být v souladu s posláním a účelem pro který byl 
Nadační fond Severočeská voda založen.  

6. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, mohou realizovat fyzické i právnické osoby -. 

7. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí být realizovány v příslušném kalendářním roce 
tedy do 31. 12. 2021.  

8. Maximální výše podpory jednotlivé aktivity či projektu je 50 tisíc Kč. 

9. Žádosti musí obsahovat rozpočet dané aktivity či projektu a popis záměru, pro který je nadační 
příspěvek žádán.  



10. Žádosti musí být podány prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách  
Nadačního fondu Severočeská voda do 30. dubna 2021. Žádosti přijaté po tomto datu nebudou 
zařazeny do výběru.  

11. Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. dubna 2021.  
 

Rozhodování o žádostech o nadační příspěvky 

1. Po uzávěrce pro přijímání žádostí o příspěvky rozhodne o výběru konkrétního projektu, kterému 
bude poskytnut nadační příspěvek, správní rada Nadačního fondu Severočeská voda. 

2. Oficiální výsledky výběrového řízení schválené správní radou Nadačního fondu Severočeská voda 
budou k dispozici v polovině května 2021, ledaže správní rada oznámí prodloužení této lhůty. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady Nadačního fondu 
Severočeská voda. 

4. Správní rada může rozhodnout o podpoře pouze části aktivity či projektu. 

5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Důvody neposkytnutí nadačního příspěvku se 
žadatelům nesdělují. 

6. Rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Severočeská voda je konečné a nelze se proti němu 
odvolat. 

 
Kontrola použití a evidence nadačního příspěvku 

1. Nadační fond Severočeská voda je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití poskytnutého 
nadačního příspěvku. Žadatel je povinen za tímto účelem umožnit Nadačnímu fondu Severočeská 
voda přezkoumat užití poskytnutého příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace žadatele, 
nebo na základě požádání prokázat Nadačnímu fondu Severočeská voda, k jakému účelu byl 
poskytnutý nadační příspěvek použit. 

2. Pokud jednání žadatele nebude odpovídat těmto pravidlům, je povinen již vyplacený nadační 
příspěvek nebo jeho část vrátit Nadačnímu fondu Severočeská voda, a to ve lhůtě 14 kalendářních dní 
ode dne doručení písemné výzvy Nadačního fondu Severočeská voda. Žadatel je povinen vrátit 
poskytnutý nadační příspěvek nebo jeho část rovněž, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž 
byl poskytnut nebo nedoloží-li vyúčtování užití poskytnutého nadačního příspěvku nebo jeho části 
nebo odmítne-li užití poskytnutého nadačního příspěvku nebo jeho části průkazně doložit nebo 
neumožní-li Nadačnímu fondu Severočeská voda přezkoumání užití poskytnutého nadačního 
příspěvku nebo jeho části. 
 

Smlouva o nadačním příspěvku 

1. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavře Nadační fond Severočeská voda s žadatelem, jemuž se 
nadační příspěvek poskytuje, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, pokud se Nadační fond 
Severočeská voda nedohodne s příjemcem jinak. 

2. Správní rada Nadačního fondu Severočeská voda může žadatele požádat o doplnění dokumentů a 
podkladů, které budou nezbytné pro uzavření smlouvy. 

3. Ve smlouvě musí být uvedeno: 

a. Název projektu 

b. Účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován 

c. Výše nadačního příspěvku a způsob jeho čerpání 

d. Povinnost žadatele použít nadační příspěvek stanoveným způsobem 

e. Povinnost žadatele předložit Nadačnímu fondu Severočeská voda konečné vyúčtování a 
doložit využití finančních prostředků (včetně doložení kopií účetních dokladů a výpisů 
z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem), a to do 1 měsíce od ukončení 
projektu. 



4. Pokud žadatel návrh smlouvy nepodepíše do 15 kalendářních dní od jejího doručení Nadačním 
fondem Severočeská voda nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy platnosti a správní rada 
je oprávněna poskytnout takto nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek. 
 

Ostatní 

1. Správní rada si vyhrazuje možnost rozhodnutím upravit a upřesnit tyto pravidla. 

2. Příjemce může požádat písemnou formou správní radu Nadačního fondu severočeská voda o změnu 

účelu využití poskytnutého příspěvku za podmínky, že na změněný účel nebyl v příslušném 

kalendářním roce nadační příspěvek schválen nebo poskytnut.  

3. Veškeré změny těchto pravidel musí být schválený správní radou Nadačního fondu Severočeská voda. 

 


