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Rozhodnutí o objemu finančních 
pRostředků pRo poskytování daRů

záměry dárcovství v roce 2018

Skupina ČEZ je lídrem firemní společenské odpovědnosti v České republice a současně je také významným 
členem platformy Byznys pro společnost. Skupina ČEZ se na rozdíl od své konkurence nezaměřuje pouze na 
vymezenou oblast podpory, ale dle svého motta 

„Pomáháme tam, kde působíme“ poskytuje podporu napříč všemi oblastmi, jako je zdravotnictví, ochrana životního  
prostředí, vzdělávání, kultura, sport a v neposlední řadě komunitní život.

Společenská odpovědnost není jen finanční podpora neziskového sektoru. Jedná se i o nefinanční aktivity. Tou 
nejvýznamnější z uplynulého roku bylo spuštění vzdělávacího portálu Svět energie, který odkrývá taje a krásy 
energetiky dětem od předškolního věku až po seniory. 

Již 15 let stojí po boku Skupiny ČEZ její firemní Nadace ČEZ, která je hlavním pilířem společenské odpovědnosti  
a významně zlepšuje vnímání celé skupiny. Za svou existenci podpořila nadace více jak 7600 projektů v částce 
2,18 miliardy Kč. Tato skutečnost pasuje Nadaci ČEZ do role největšího filantropa mezi nadacemi v naší republice.

Rok 2016 byl pro Nadaci ČEZ ve znamení několika milníků. Mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem oslavila 
své 1. narozeniny. Více jak 260 000 přispěvatelů podpořilo svou energií 438 projektů a ty nadace následně 
podpořila částkou 31,3 mil. Kč. Dalším milníkem bylo otevření 400. Oranžového hřiště. Dále se podařilo osvětlit 
26 rizikových přechodů, v 11 školách byly vybudovány bezbariérové přístupy pro žáky s tělesným postiženým 
a zazelenalo se 58 nových alejí. 

Vážíme si angažovanosti našich kolegů ze Skupiny ČEZ v různých spolcích a sdruženích, Nadace ČEZ proto 
v uplynulém roce podpořila 103 zaměstnaneckých grantů. Oproti tomu zaměstnanci také dokazují, že mají srdce 
na správném místě. Ve sbírce Plníme přání věnovali 1 139 294 Kč lidem se smyslovým postižením a Nadace 
ČEZ tuto částku zdvojnásobila.

Ve výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2016 je na straně č. 134 uveden odkaz na webové stránky www.cez.cz/dary.  
Pod tímto odkazem je uveřejněn přehled všech příjemců darů poskytnutých společností v roce 2016, včetně 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 2018:

   Na projekty realizované prostřednictvím Nadace ČEZ navrhujeme převést na účet nadace v roce 2018  
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  
80 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 130 mil. Kč pro rok 2018. 

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. 


