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Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 
2011 
 
Záměry dárcovství v roce 2011 
 
Akciová společnost ČEZ je stabilním integrovaným energetickým koncernem, který 
svým dlouhodobým dárcovským programem podporuje projekty, které prospívají 
společnosti a přispívají k regionálnímu rozvoji. Vyjadřuje tím aktivní zájem o oblast 
společenské odpovědnosti, jejíž celkové principy přijala jako nedílnou součást svého 
moderního podnikání. Již po šesté naše společnost v roce 2009 obhájila ocenění 
nejvýznamnějšího firemního dárce v České republice.  
 
Společensky odpovědné chování považujeme za nezbytné pro úspěch a udržení 
stability na trzích, pro zesilování image a zároveň pro budování hodnoty značky ČEZ. 
Proto počítáme i v roce 2011 se vstřícnou komunikací naší společnosti v oblasti 
dárcovství.  
 
Pro realizaci účinné a transparentní firemní filantropie je partnerem naší společnosti 
Nadace ČEZ, kterou jsme založili v roce 2002 a v níž jsme převládajícím donátorem.  
 
Cílem Nadace ČEZ je podpora zlepšování úrovně veřejného života v regionech, kde 
působí společnosti Skupiny ČEZ. Účelnou a potřebnou pomocí veřejně prospěšným 
projektům tak potvrzujeme deklarovanou vstřícnost směrem k jednotlivým regionům, 
městům a obcím a jejich obyvatelům.  
 
Nejvýznamnějším projektem nadace s celostátním rozsahem je program výstavby 
Oranžových hřišť, jehož cílem je podpora sportovních, volnočasových a outdoorových 
aktivit dětí a mládeže. 
V letošním roce nadace ČEZ rozšířila svůj program o dva nové projekty, kterými jsou 
Oranžové učebny a Oranžové schody. Cílem projektu Oranžové učebny je 
zkvalitňovat  výuku  technických předmětů na základních, středních a vyšších 
odborných školách. 
Projekt Oranžové schody je určen k odstraňování bariér a nadační příspěvek slouží 
školám k odstranění architektonických, technických a jiných bariér, se kterými se 
potýkají žáci a studenti se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
Návrh podmínek poskytování darů v roce 2011: 
 

 na projekty realizované prostřednictvím Nadace ČEZ navrhujeme převést na 
účet nadace v roce 2011 částku 50 mil. Kč, 

 
 v souvislosti s podstatnou obnovou výrobních zdrojů navrhujeme vybraným 

subjektům v dotčených regionech poskytnout dary ve výši ve výši 212 mil. Kč 
přímo společností ČEZ, a. s., nikoliv prostřednictvím Nadace ČEZ.  


