
Subjekt Předmět daru
Andělé Afriky, nadační fond  Jezděte bezpečně 2015 – podpora osvětové akce zaměřené na dopravní 

bezpečnost v souvislosti s návratem dětí z prázdnin
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o.s. Podpora činnosti sportovního klubu
Basketbalový klub Strakonice Podpora činnosti basketbalového klubu – volný čas a výchova talentované mládeže
Centrum volného času Poškolák, o.s. Podpora činnosti centra
Česká centra Czech Performing Arts Showcase na Edinburgh Festival Fringe
Český svaz ledního hokeje z.s. Zajištění provozu mládežnických soutěží
Český svaz ledního hokeje z.s. Zabezpečení juniorských reprezentačních výběrů
ČEZ Cyklo Team Tábor Podpora činnosti cyklistického týmu
Energetické Třebíčsko Podpora činnosti sdružení zaměřeného na udržení a další rozvoj energetického 

odvětví v regionu, podporujícího perspektivu Jaderné elektrárny Dukovany
Energoregion 2020 Podpora akcí sdružení týkajících se problematiky jaderné energetiky 

a Jaderné elektrárny Dukovany, pořádání seminářů, workshopů a konferencí
FK Tábor, o.s. Podpora mládežnických družstev klubu
Fotbalový klub Bílina II. etapa revitalizace areálu klubu
HC České Budějovice z.s. Podpora mládežnického hokeje
HC Českobudějovičtí lvi z.s. Podpora činnosti mládežnického klubu Českobudějovičtí lvi
Hluboká Baseball a Softball o.s. Podpora sportovně-relaxačního areálu v Hluboké nad Vltavou
Horní hrad o.p.s. Záchrana a obnova hradu a zámku Horní hrad
Janáčkův Máj, o.p.s. Janáčkův Máj – podpora kulturní akce pro širokou veřejnost
Jihočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Pořízení elektrokol seniorům
Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s. Podpora sportovní výchovy mládeže, přípravy mladých fotbalových talentů, 

sportovních akcí pro školy
Jihočeská komorní filharmonie Zajištění provozu a realizace koncertů Jihočeské komorní filharmonie
Junák – český skaut, středisko Týn nad Vltavou, z.s. Dovybavení základny – pořízení plynového vařiče s příslušenstvím
KC Slavia Praha Velká cena Temelína, cyklistický závod
Mělnický košt, o.s. Mělnický košt 2015
Město Bílina Zlepšení infrastruktury Mateřské školy v Bílině a okolí, příspěvek na materiální 

vybavení žáků prvních tříd
Město Bílina   II. etapa výměny dlažby v Základní škole Chlum a v Základní škole Bílina, 

Altéská ul., dovybavení PC učebny Městské knihovny v Bílině, oprava 
infrastruktury v Základní škole Teplické Předměstí

Město Kadaň Realizace víceúčelového sportovního hřiště v areálu 5. základní školy Kadaň, 
ul. Na Podlesí 

Město Ledvice Vybudování nového vodovodního řadu v nezastavěné části katastrů 
Chotějovice a Ledvice, napojení na stávající vodovod labské (užitkové) vody

Město Louny Propojení komunikací ulic K Velodromu a Dobroměřická ve městě
Město Plasy Podpora činnosti Domu dětí a mládeže Kopretina při Základní škole Plasy  

a Pečovatelské služby Plasy 
Město Postoloprty Stavební úpravy městského bazénu
Město Týn nad Vltavou  Rekonstrukce budovy městské polikliniky
Město Vejprty Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích A. Dvořáka, Vysoká  

a 17. listopadu – II. etapa

Dárcovství skupiny ČEZ

Rozdělení přímých darů ČEZ, a. s., podle oblastí

Oblast mil. Kč %
  infrastruktura obcí a rozvoj regionů 39,7 57,1
  kultura a životní prostředí 3,2 4,6
  školství, věda, péče o mládež 1,6 2,3
  sport 24,5 35,3
  potřební a postižení 0,5 0,7
  Celkem 69,5 100,0



Subjekt Předmět daru

Město Výsluní Úhrada nákladů spojených s vybudováním dešťové kanalizace
Městys Doubravník Příspěvek na restaurování drobných sakrálních staveb
Městys Kovářská Vybudování dětského přírodního minikoutku
Městys Mohelno Galerie STODOLA Mohelno II. etapa – Environmentální vzdělávací centrum 
Městys Nedvědice Modernizace veřejného osvětlení
Nadace ČEZ Finanční dar Nadaci ČEZ  
Nadace dětem Terezy Maxové Sdílené přání  „Na začátku“
Nadace Jihočeské cyklostezky Podpora rozvoje jihočeské cyklistické infrastruktury 
Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje Podpora fotbalové mládeže Jihočeského kraje v roce 2015
Občanské sdružní VIOLINO Podpora projektu – odborné vzdělávání neenergetické veřejnosti, kulturní  

a vzdělávací pořady pro energetiky, odborné cykly přednášek a seminářů  
o decentralizované energetice, o inteligentních sítích, o způsobu řízení  
energetických soustav a o vlivu tarifikace na jejich rozvoj

Obec Blatno Pořízení zásahového vozdila pro Sbor dobrovolných hasičů Blatno
Obec Blažim Výměna sloupů veřejného osvětlení
Obec Boleboř Generální oprava místní komunikace v obci Orasín
Obec Býšovec Oprava fasády hasičské zbrojnice v obci Býšovec-Smrček
Obec Černvír Rekonstrukce rozvodů kabelové televize v obci Černvír
Obec Dívčice Dovybavení Sboru dobrovolných hasičů Dívčice – pořízení nabíječky 

a akumulátoru
Obec Domašín Oprava veřejného osvětlení v katastru obcí Domašín, Louchov a Petlery
Obec Drahonín Oprava a vybavení hlavní budovy „klubovny“ letního kulturního areálu
Obec Dříteň Zateplení a zastřešení Mateřské školy Dříteň a pořízení klimatizace, výstavba 

běžecké dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Dříteň, opravy zámku 
ve Dřítni – omítky, střešní krytina, nátěry oken, podlahy v interiéru, úprava 
nádvoří a oprava kašny                                                                                          

Obec Dukovany Zakoupení budovy – obecní úřad s centrem obchodu a služeb
Obec Horní Dubňany Adaptace mateřské školy na víceúčelový objekt v obci Horní Dubňany, 

rekonstrukce hospodářské budovy při mateřské škole 
Obec Chrášťany Dovybavení Sboru dobrovolných hasičů Chrášťany
Obec Kostomlaty pod Milešovkou Zateplení budovy a rekonstrukce otopné soustavy II. stupně základní školy
Obec Křimov Zakoupení bezpečnostních prvků – radary na měření rychlosti v obci
Obec Málkov Rekonstrukce komunikace v části obce Zelená
Obec Měděnec Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Milasín Oprava dvou křížků a zvelebení jejich okolí
Obec Místo Rekonstrukce komunikací v obci Blahuňov
Obec Olešník Dovybavení Sboru dobrovolných hasičů Olešník – nákup reflexních vest
Obec Olší Oprava zdiva v kapličce v Klokoči
Obec Pětipsy Rekonstrukce venkovního osvětlení
Obec Polerady Zateplení administraitvní budovy č. 113
Obec Rešice Příspěvek na kanalizaci a čističku odpadních vod v obci Rešice
Obec Rouchovany Oprava chodníku a kanalizace
Obec Sejřek II. etapa opravy požární nádrže v obci Sejřek
Obec Slavětice Oprava komunikací, zpevnění okolních ploch, oprava vodní nádrže, realizace 

chodníku na Kramolín, výsadba stromů
Obec Střítež Oprava veřejného osvětlení v obci Střítež
Obec Světec Zateplení hasičské zbrojnice ve Světci a Štrbicích
Obec Temelín Zajištění bezpečnosti chodců a řidičů v části obce Temelín-Kaliště, realizace 

úspor energie a rekonstrukce sociálních prostor v objektu školy Temelín, 
vybudování chodníků na komunikaci II/138 v Temelíně

Obec Temelín Zvýšení bezpečnosti chodců a dostupnosti záchranných složek poskytujících 
pomoc obyvatelům v odlehlé části obce Pláňova, zvýšení kvality poskytova-
ných služeb, úpravy veřejně přístupných interiérů

Obec Vejprty Obnova veřejného osvětlení v obci Vejprty
Obec Věžná Oprava místní komunikace – Hlavní 10c
Obec Všemyslice Rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy Neznašov
Obec Všemyslice Dovybavení Sboru dobrovolných hasičů Všemyslice-Neznašov nabíjecími  

LED svítilnami a 3 kusy malých ručních svítilen
Obec Zadní Třebáň Oprava veřejného osvětlení na budově a v areálu Základní a mateřské školy 

Zadní Třebáň včetně výměny svítidel za LED osvětlení a opravy havarijního 
zemního elektrického vedení

Podkrušnohorské Gymnázium Most, příspěvková organizace Dovybavení školní žákovské knihovny gymnázia
SDH Litava Pořízení výzbroje požární techniky
Sdružení pro podporu cestovního ruchu na Novohradsku Jihočeský jazzový festival
Sportovní klub policie UNITOP Šumaman – závod zásahových jednotek a sportovních oddílů Policie ČR 

doplněný preventním programem a dětským závodem Šumík 2015
Statutární město Chomutov Realizace nového dětského hřiště pro kategorii 3 – 14 let
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s. Dobrovolný hasič roku 2015
Školní sportovní klub při Gymnáziu Bílina Pořízení materiálového vybavení a náklady na zajištění sportovních soutěží
Zámek Klášterec nad Ohří Zprovoznění letního kina v Klášterci nad Ohří


