
ROZHODNUTÍ O OBJEMU FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Záměry dárcovství v roce 2016

Akciová společnost ČEZ je stabilním energetickým koncernem, který za nedílnou součást svého podnikání považuje i společenskou odpovědnost.
Nejde přitom jen o prosté dárcovství, ale i o jeho logickou provázanost s ostatními firemními procesy. V roce 2014 byla společnost ČEZ již po
desáté vyhodnocena jako nejvýznamnější firemní dárce v České republice v anketě TOP filantrop, pořádané platformou Byznys pro společnost.

I v roce 2016 počítáme s realizací dárcovských aktivit, které nemají vliv jen na image společnosti, ale přímo i nepřímo pozitivně ovlivňují ekonomické
výsledky společnosti.

Nejvýznamnějším partnerem v této oblasti je Nadace ČEZ, založená již v roce 2002. Díky systematické podpoře kvalitních projektů se postupně
stala respektovaným partnerem pro municipality i neziskové organizace, přičemž veřejnost oceňuje hlavně dlouhodobou podporu regionů, ve
kterých společnost ČEZ působí. Z průzkumů veřejného mínění také vyplývá jednoznačný pozitivní vliv: občan, který zná Nadaci ČEZ či její aktivity,
potom znatelně lépe hodnotí samotnou společnost ČEZ.

Například jen v grantovém programu Stromy podpořila Nadace ČEZ výsadbu 160 nových alejí a stromořadí. V celé republice pak slouží dětem i
amatérským sportovcům více než 300 Oranžových hřišť. Třetím rokem pokračuje mimořádně úspěšný program Zaměstnanecké granty, který
podporuje lokální neziskové organizace, v nichž se dobrovolně angažují zaměstnanci společnosti ČEZ. Mezi školami je populární program
Oranžové schody, pomáhající odstraňovat architektonické bariéry, a umožnit tak běžnou účast na výuce i handicapovaným dětem. Ve spolupráci
s BESIP a za značného zájmu obcí i médií Nadace ČEZ třetím rokem podporuje osvětlování nebezpečných přechodů pro chodce.

Návrh podmínek poskytování finančních darů v roce 2016

Na projekty realizované prostřednictvím Nadace ČEZ navrhujeme převést na účet nadace v roce 2016 částku 50 mil. Kč,

V souvislosti s provozováním, výstavbou i obnovou výrobních zdrojů a distribučních sítí společnosti ČEZ navrhujeme pro udržení příznivé
vazby s dotčenými regiony poskytnout vybraným subjektům dary ve výši 105 mil. Kč přímo společností ČEZ, a. s., nikoliv prostřednictvím
Nadace ČEZ.
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NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 155 mil. Kč pro rok 2016.

Zdůvodnění:
Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ. Dárcovství
reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování pozitivního vnímání
společnosti.
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