ROZHODNUTÍ O OBJEMU FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ
Návrh usnesení (1):
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2021
ve výši 110 mil. Kč.
Návrh usnesení (2):
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje zvýšení objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2020
o 30 mil. Kč oproti usnesení schválenému valnou hromadou dne 27. 6. 2019, tj. na celkovou výši 140 mil. Kč.
Návrh usnesení (3):
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru v roce 2020 v celkové
hodnotě 50 752 450,- Kč.
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.
Záměry dárcovství v roce 2021
Skupině ČEZ záleží na tom, aby v regionech, kde působí, zejména v okolí výrobních zdrojů, byla vnímána
jako dobrý partner. Chce být přirozenou součástí místního každodenního života a svým dílem přispívat k jeho
zkvalitnění. Formou firemního dárcovství dle svého motta „Pomáháme tam, kde působíme“ dlouhodobě přispívá
ke zlepšení infrastruktury a k rozvoji komunitního života a dlouhodobě podporuje projekty z oblasti vzdělávání,
kultury, sportu, zdravotnictví a ochrany životního prostředí apod.
Pokračováním dárcovské činnosti s dopadem na rozvoj infrastruktury a podporu komunitního života významně
pomáhá budovat jeden ze strategických pilířů udržitelného rozvoje – Být dobrým partnerem.
Nadace ČEZ jako jedna z prvních firemních nadací pomáhá již 18 let napříč celou Českou republikou.
Pro města, obce, nemocnice, školy a školky, ale také neziskové organizace a další je Nadace ČEZ
nepostradatelným partnerem v rámci jejich chodu a rozvoje. Každoročně vyhlašuje několik grantových řízení,
která reagují na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů. Prostřednictvím
Nadace ČEZ bylo v roce 2019 podpořeno 1 049 projektů v celkové hodnotě 170,4 mil. Kč. Všechny
podpořené projekty jsou každoročně zveřejňovány ve výročních zprávách Nadace ČEZ.
Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem si za uplynulých 5 let získala přízeň více než 450 tisíc uživatelů.
Právě uživatelé aplikace mají ve svých rukou, kam bude směřovat podpora od Nadace ČEZ. V roce 2019
nadace finančně podpořila 341 projektů částkou 25 mil. Kč.
V oblasti dárcovství se hojně angažují i zaměstnanci Skupiny ČEZ. V tradiční sbírce „Plníme přání, myslíme
na druhé“ přispěli v roce 2019 rekordní částkou 3,165 mil. Kč. Tuto částku Nadace ČEZ zdvojnásobila a tato
pomoc směřovala 103 osobám, které se vlivem závažné nemoci či úrazu ocitly v těžké životní situaci.
Ve výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2019 je na straně č. 135 uveden odkaz na webové stránky
www.cez.cz/dary. Pod tímto odkazem je uveřejněn přehled všech příjemců darů poskytnutých společností
v roce 2019, 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.

1/2

Návrh podmínek poskytování finančních darů v roce 2021:
c elkový objem finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí darů v roce 2021,
bude činit 110 milionů Kč;
p
 ředpokládáme, že z této částky bude v roce 2021 přibližně 50 mil. Kč převedeno na účet Nadace ČEZ
v souvislosti s projekty realizovanými prostřednictvím Nadace ČEZ;
v souvislosti s provozováním, výstavbou i obnovou výrobních zdrojů a distribučních sítí společnosti ČEZ
předpokládáme, že pro udržení příznivé vazby s dotčenými regiony budou vybraným subjektům poskytnuty
dary přibližně ve výši 60 mil. Kč přímo společností ČEZ, a. s., nikoliv prostřednictvím Nadace ČEZ.
Úprava podmínek poskytování finančních darů v roce 2020:
Valná hromada ČEZ, a. s., schválila dne 27. června 2019 objem finančních prostředků, které může společnost
použít pro poskytnutí darů v roce 2020, ve výši 110 mil. Kč.
Nadace ČEZ urychleně zareagovala na situaci v souvislosti s pandemií Covid-19. Dne 26. 3. 2020 vyhlásila
grantové řízení Krizová pomoc Covid-19. Tento grant měl velký ohlas u místních samospráv, nemocnic,
neziskových organizací či sboru dobrovolných hasičů a během 14 dnů bylo podpořeno 651 projektů v celkové
částce 30,7 mil. Kč. Nejčastěji byla podpora směřována na nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních
prostředků nebo materiálu na výrobu roušek.
Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2020
o 30 mil. Kč, které budou převedeny do Nadace ČEZ.
Návrh podmínek poskytování finančních darů v roce 2020:
c elkový objem finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí darů v roce 2020,
bude činit 140 milionů Kč.
Návrh podmínek poskytování nepeněžitých darů v roce 2020:
V oblasti nepeněžitých darů předkládáme valné hromadě ke schválení jeden konkrétní projekt. Jedná se
o poskytnutí nepeněžitého daru městu Týn nad Vltavou, jehož předmětem je bezúplatný převod souboru
účelových objektů ubytovacího areálu Blanice v katastrálním území města Týn nad Vltavou (dále také jen
„areál Blanice“) včetně movitého vybavení a zbytkových pozemků.
Soubor účelových objektů, ubytovací areál Blanice, poskytoval zázemí a podporu pro výstavbu Jaderné
elektrárny Temelín. Po dokončení výstavby se míra využití postupně snižovala, v posledním období se využívá
pouze k ubytování sezónních pracovníků a provoz je celkově ztrátový. Odborná pracovní skupina uzavřela
analýzu možností adaptace objektů pro potřeby ČEZ, a. s., nebo jiné komerční využití konstatováním, že by
šlo o projekt ekonomicky nevýhodný, a doporučila převod areálu Blanice na externí subjekt.
Aktuální účetní zůstatková hodnota areálu Blanice je 41,2 mil. Kč.
Znalecký posudek stanovil obvyklou cenu areálu Blanice na 50,2 mil. Kč, hodnotu movitého vybavení na částku
161 450,- Kč a hodnotu zbytkových pozemků na částku 391 000,- Kč.
Vzhledem ke stavu, charakteru a umístění objektů je však při prodeji formou dražby nepravděpodobné
dosažení nabídky na srovnatelné úrovni. Potenciální převod byl řádně projednán radou města Týn nad Vltavou,
která usnesením č. 107/2020 doporučila zastupitelstvu darovací smlouvu se společností ČEZ, a. s., uzavřít.
Společnost ČEZ, a. s., dlouhodobě podporuje obce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín
a darování ubytovacího areálu Blanice vnímá jako vstřícný a současně oboustranně výhodný krok.
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