
Grantová pravidla skupiny Sev.en  

    

1. Základní ustanovení    

1.1  Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování finančních 

prostředků (dále jen „Grant“) ze strany společností ze skupiny Sev.en (dále jen „Sev.en“), a 

to zejména za účelem finanční podpory regionů, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské 

činnosti skupiny Sev.en.    

1.2      Skupina Sev.en si vyhrazuje právo na udělení výjimky z těchto grantových pravidel.      

    

2. Žadatelé o Grant     

2.1  O Grant mohou žádat zástupci organizací, obecně prospěšných společností, spolků, sdružení, 

obcí či krajů a obdobných (nepodnikatelských) subjektů majících vztah k lokalitám, ve kterých 

se projevuje vliv podnikatelské činnosti skupiny Sev.en.     

2.2    Žadatelem o Grant nemohou být politické strany a podnikatelské subjekty.     

    

3. Zaměření a výše Grantu    

3.1    Grant bude účelově poskytován zejména na:    

• environmentální projekty;     

• sport;    

• technické vzdělání;    

• další činnosti související s rozvojem regionů, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské 

činnosti skupiny Sev.en.    

3.2  Výše Grantu není nijak omezená. Grant je poskytován v daném kalendářním roce až do výše 

rozpočtové částky vyhrazené skupinou Sev.en pro příslušný kalendářní rok.    

    

4. Žádost o Grant a její vyhodnocení    

4.1     Žádosti o Grant lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím registračního formuláře, 

který je dostupný na webových stránkách Sev.en https://www.7.cz/cz/kontakt/.  

K žádostem podaným jiným způsobem skupina Sev.en nepřihlíží.    

4.2     O přidělení Grantu rozhoduje vedení příslušné společnosti, a to na základě doporučení 

grantové komise, která jednotlivé žádosti posoudí podle bodového systému. Boduje se ve 4 

základních kritériích v rozmezí od 1 do 5 bodů, přičemž se body sčítají:    

• lokalita, ve které je projekt realizován;    
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• pozitivní přínos pro životní prostředí;    

• souvislost s technickým vzděláváním na základních, středních a vysokých školách;    

• pozitivní vliv na rozvoj místní komunity.    

    

V roce 2023 budou podané žádosti posuzovány ve dvou hodnotících obdobích, kdy grantová 

komise bude posuzovat žádosti podané do 31. 3. 2023 a do 31. 8. 2023.    

4.3    O výsledku budou žadatelé informováni e-mailem, případně písemně.    

4.4        Rozhodnutí o přidělení Grantu záleží výlučně na vedení příslušné společnosti Sev.en.     

4.5  Na poskytnutí Grantu nevzniká žadateli podáním žádosti právní nárok. Skupina Sev.en je 

oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto 

odmítnutí zdůvodňovat.    

4.6  Skupina Sev.en je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit Grant oproti v žádosti 

požadované částce.     

    

5. Poskytnutí Grantu    

5.1  Příslušná společnost ze skupiny Sev.en uzavírá s vybraným žadatelem o Grant písemnou 

smlouvu o poskytnutí Grantu (dále jen „Smlouva“).    

5.2  Na přiznání Grantu není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením 

Smlouvy a splněním podmínek pro poskytnutí Grantu sjednaných ve Smlouvě.    

5.3  Návrh Smlouvy připraví příslušná společnost ze skupiny Sev.en. Smlouva bude obsahovat 

zejména:     

• výši Grantu;     

• účel, na který byl Grant přidělen;    

• způsob čerpání Grantu;     

• lhůtu, do které je žadatel (příjemce Grantu) povinen předložit vyúčtování poskytnutého 

Grantu a doložit využití Grantu.     

5.4  Návrh Smlouvy bude předložen vybranému žadateli k podpisu. Žadatel návrh smlouvy o 

poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené příslušnou společností ze 

skupiny Sev.en. V případě, pokud žadatel neposkytne potřebnou součinnost a Smlouvu ve 

stanovené lhůtě nepodepíše, pozbývá rozhodnutí o přidělení Grantu žadateli platnosti a 

skupina Sev.en může použít Grant jiným způsobem, resp. Grant poskytnout jinému žadateli.     

    

6. Závěrečná ustanovení     

6.1  Skupina Sev.en nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje 

související s řízením o poskytnutí Grantu či jednáním o uzavření Smlouvy.    

6.2  Skupina Sev.en si vyhrazuje právo v případech zvlášť hodných zřetele určit výjimky z těchto 

pravidel.     


