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

Oblast mil. Kč %
  infrastruktura obcí a rozvoj regionů 40,6 59,7

  kultura a životní prostředí 4,9 7,1

  školství, věda, péče o mládež 0,9 1,4

  sport 19,5 28,7

  potřební a postižení 0,1 0,1

  zdravotnictví 2,0 2,9

  Celkem 68,0 100,0

Seznam finančních darů za rok 2016 – ČEZ, a. s. 

Subjekt Předmět daru
AC ROSE Kadaň Podpora přípravných soustředění futsalové reprezentace ČR

Basketbalový klub Strakonice Podpora volného času a výchova talentované mládeže

BK Chomutov, z.s. Vybavení klubovny mládeže Levhartů Chomutov

Český kynologický svaz ZKO Chomutov - Krásnoočko - 331 Nákup překážky na kynologické cvičiště, nákup a instalace dřevěné překážky 

Český svaz ledního hokeje z.s. Podpora provozu mládežnických soutěží 

ČEZ Cyklo Team Tábor, spolek Podpora činnosti cyklistického týmu

ENERGOREGION 2020, s.p.o. Podpora aktivit jaderných regionů v České republice

Fakultní nemonice v Motole Nákup mikrochirurgického navigačního a shaverového systému

FK Tábor, z.s. Podpora mládežnických družstev FK Tábor

Future Age o.s. Podpora informačního portálu čisté mobility

HC České Budějovice, z.s. Podpora mládežnického hokeje

HC LVI 2009, z.s. Podpora sportovní výchovy hokejové mládeže

Janáčkův máj, o.p.s. Podpora Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

Jihočeská centrála cestovního ruchu Podpora rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji

Jihočeská filharmonie Podpora přesahových a netradičních koncertů 

Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s. Podpora projektu Kdo sportuje nezlobí – sportovní výchova mládeže

Jihočeská záchranná brigáda kynologů Podpora aktivit sdružení při výcviku záchranných psů 

JUNIOR CHOMUTOV, z.s. Nákup dresů a fotbalových pomůcek

Město Kadaň Modernizace veřejného osvětlení v Kadani

Město Klášterec nad Ohří Úprava hlavní přístupové komunikace k zámku

Klub cyklistů Slavia Praha, z. s. Velká cena Temelína – cyklistický závod

KOMORNÍ SOUBOR SEPTEM CANTET, spolek Podpora činnosti spolku – nákup sborových kostýmů, hudebních nástrojů a notových partitur

Mateřská škola, Bílina Čapkova 869, příspěvková organizace Zlepšení infrastruktury okolí mateřské školy

Mělnický košt, z.s. Podpora projektu – Mělnický košt

Město Duchcov Nákup mobilního rozhlasu – komunikace s občany města Duchcova

Město Ledvice Nákup interaktivní tabule a zahradního traktoru pro MŠ 

Město Týn nad Vltavou Rekonstrukce Husovy ulice v Týně nad Vltavou

Město Vejprty Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Přísečnická ve Vejprtech

Město Výsluní Obnova místní komunikace včetně odvodnění a výměny veřejného osvětlení

Městys Doubravník Oprava sakrální stavby – mramorového centrálního kříže na hřbitově v Doubravníku

Městys Hostomice Výměna oken v mateřské škole

Městys Mohelno Enviromentální vzdělávací centrum Mohelno – Hadcova step

Městys Nedvědice Venkovní fitness stroje pro veřejnost

Moje Ročovsko,z.s. Podpora kulturní akce pro občany Ročova a okolí 

Nadace ČEZ Podpora projektů Nadace ČEZ

Nadace Terezy Maxové dětem Podpora projektu Sdílené přání

Nadační fond MOTOR Podpora hudebního festivalu, jehož výtěžek bude věnován na mládežnický hokej

Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje Podpora fotbalové mládeže Jihočeského kraje 

Občanské sdružení 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



Subjekt Předmět daru
Obec Blažim Výměna sloupů veřejného osvětlení v obci Blažim – II. etapa

Obec Býšovec Výměna světelných zdrojů veřejného osvětlení

Obec Černvír Nákup dálkového napájení zesilovačů – nové vedení, nový zesilovač

Obec Drahonín Podpora výbstavby veřejně přístupného víceúčelového sportoviště

Obec Drahonín Nákup vodního vysavače na čištění požární nádrže

Obec Dříteň Přístavba a úpravy Základní školy Dříteň včetně zateplení, výměny oken a úhrady 
vnitřního zařízení

Obec Dukovany Stavební úprava technického a společenského zázemí obce Dukovany 

Obec Horní Dubňany Úprava a odbahnění rybníka, úprava povrchu chodníků směr Dolní Dubňany, výstavba 
kuchyně v bývalé mateřské škole

Obec Kostomlaty pod Milešovkou Interaktivní tabule s pylonovým pojezdem a dataprojektorem  

Obec Křimov Zakoupení bezpečnostních a informačních prvků do části obce Křimov

Obec Málkov Výměna světelných zdrojů za úspornější LED svítidla ve sportovní hale

Obec Měděnec Oprava hřbitovní zdi

Obec Milasín Zlepšení čistoty odpadních vod – výměna části poškozeného potrubí a vybudování 
revizní šachty

Obec Místo Rekonstrukce přístupového mostu a vyhlídkové věže hradu Hasištejn

Obec Olešník Nákup budovy Olešník k přebudování na bytový dům pro seniory

Obec Olší Oprava sakrálních staveb – křížků a božích muk

Obec Rešice Dostavba vodovodů a kanalizací – stavba kanalizace a čističky odpadních vod

Obec Rouchovany Rekonstrukce víceúčelového veřejného hřiště Rouchovany

Obec Sejřek Oprava místní komunikace u rybníka

Obec Slavětice Oprava komunikací a zpevněných ploch, oprava vodní nádrže

Obec Svárov Nákup vánočního osvětlení v obci

Obec Světec Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Světci

Obec Temelín Svedení části obce Kočín do jednotné čističky odpadních vod a zvýšení bezpečnosti 
chodců v obci Lhota pod Horami        

Obec Věžná Vybudování propustku na bezejmenném přítoku Nedvědičky s napojením zpevněného 
krytu na stávající místní živičnou komunikaci

Obec Všemyslice Přístavba – rozšíření Základní školy Neznašov

Obec Boleboř Podpora projektu na generální opravu rybníka v Orasíně
Oprava střechy na rekreačním středisku v Boleboři

POMOC Týn nad Vltavou, z.s. Podpora projektu - Jezděte bezpečně – Hurá do školy 

Římskokatolická farnost Křtěnov Oprava vstupní haly kostela sv. Prokopa ve Křtěnově 

Sdružení pro podporu cestovního ruchu na Novohradsku z.s. Podpora Jihočeského jazzového festivalu

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje Podpora Mistrovství ČR dětské hry Plamen a dorostu v požárním sportu

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pětipsy Podpora vybavení mladých hasičů

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavětín Nákup ochranných oděvů pro výjezdovou jednotku SDH

SK Ervěnice - Jirkov z.s. Nákup sportovního vybavení – tréninkové pomůcky a odlehčené přenosné branky  
pro fotbalovou mládež

SK Kadaň - hokej z.s. Nákup výstroje a výzbroje pro mládež 

SK Viktorie Ledvice, z.s.  Údržba hracích ploch, materiální a tréninkové vybavení mužstev 

Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří Podpora činnosti žákovských mužstev 

Spolek pro ekologii a udržitelný rozvoj, z.s. Podpora MFF EKOTOPFILM s enviromentální tematikou dokumentárních filmů 
zaměřených na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj

Statutární město České Budějovice Podpora výstavby kluziště na adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II.

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s. Podpora ankety Dobrovolní hasiči roku

TJ DYNAMO České Budějovice z.s. Podpora nohejbalového oddílu se zaměřením na mládež

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Podpora Corporate Chair na Katedře institucionální ekonomie

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Podpora projektu – S ČEZ za obnoveným Krušnohořím

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov Nákup vybavení školy moderními učebními pomůckami a podpora rozvoje talentů  
v rámci mimoškolní zájmové činnosti 
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