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ROZHODNUTÍ O OBJEMU FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Záměry dárcovství v roce 2017

Společenská odpovědnost prostupuje všemi oblastmi činnosti Skupiny ČEZ, jež se prostřednictvím firemního 
dárcovství v místech, kde působí, řadí mezi dlouhodobé podporovatele vzdělávání, kultury, sportu, ochrany 
životního prostředí a komunitního života. 

Stejně jako v předchozích letech bude i v roce 2017 Skupina ČEZ pokračovat ve své dárcovské činnosti, která 
se řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme“. Významně tak pomáháme budovat jeden ze strategických 
pilířů značky, jímž je prospěšnost. 

Nadace ČEZ, která vznikla jako jedna z prvních firemních nadací v České republice, je v oblasti dárcovství pro 
společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem již od roku 2002. Každoročně podporuje stovky projektů 
po celé republice, které reagují na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů. V oblasti 
dárcovství významně spolupracuje také se zaměstnanci Skupiny ČEZ, například v projektu Plníme přání, myslíme  
na druhé. Jen v roce 2015 věnovali zaměstnanci prostřednictvím tohoto projektu více než 600 tisíc korun na 
podporu azylových domů.

Díky grantovému programu Stromy se v České republice nově zazelenalo na 300 alejí a stromořadí. Děti, amatérští 
sportovci i senioři využívají více než 360 Oranžových hřišť a chodci se cítí bezpečněji na 70 Oranžových přechodech 
pro chodce, které ve spolupráci s organizací BESIP a za značného zájmu obcí i médií Nadace ČEZ už čtvrtým 
rokem osvětluje. Mezi školami je stále populární grantové řízení Oranžové schody, díky kterému se odstraňují 
architektonické bariéry, a umožňují tak běžnou účast na výuce i handicapovaným dětem. Čtvrtým rokem pokračuje 
také mimořádně úspěšný program Zaměstnanecké granty, který podporuje lokální neziskové organizace, v nichž 
se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ. O tom, kam bude směřovat finanční podpora Nadace ČEZ, 
rozhoduje od loňského roku také široká veřejnost díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem.

Ve výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2015 je na straně č. 133 uveden odkaz na webové stránky www.cez.cz/dary.  
Pod tímto odkazem je uveřejněn přehled všech darů poskytnutých společností v roce 2015, včetně příjemců 
a účelů těchto darů. V seznamu nejsou uvedeny finanční hodnoty darů. Tímto způsobem zamezujeme 
znevýhodnění obdarovaných subjektů, které žádají o dary či dotace i u jiných dárců a institucí.  

Návrh podmínek poskytování finančních darů v roce 2017:

   Na projekty realizované prostřednictvím Nadace ČEZ navrhujeme převést na účet nadace v roce 2017  
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  
95 mil. Kč přímo společností ČEZ, a. s., nikoliv prostřednictvím Nadace ČEZ. 

Návrh podmínek poskytování nepeněžních darů v roce 2016:

V oblasti nepeněžních darů předkládáme valné hromadě ke schválení jeden konkrétní projekt:

   V roce 2016 se jedná o poskytnutí nepeněžitého daru Českému olympijskému výboru pro pořádání Olympijského 
parku Rio – Lipno 2016, který se bude konat na Lipenské přehradě. Nefinanční dar bude poskytnutý formou 
navýšení množství vypouštění povrchové vody z nádrže Lipno I do starého koryta řeky Vltavy. Požadované 
množství odpovídá převedení 4,08 mil. m3 vody mimo turbogenerátory špičkové elektrárny. Vyčíslená ztráta, kterou 
vypočítal útvar optimalizace portfolia, na výrobě navýšením odpouštění vody mimo výrobní zařízení činí 2,1 mil. Kč. 
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NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 145 mil. Kč pro rok 2017;

2. schvaluje poskytnutí nepeněžního daru v celkové hodnotě 2,1 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. 


