ROZHODNUTÍ O OBJEMU FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ
Návrh usnesení:
Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2022
ve výši 110 mil. 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 2022
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, ochrany životního prostředí apod. Společně s obcemi tak Skupina ČEZ naplňuje
Cíle udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs), k nimž se zavázala i Česká republika. Zejména se jedná o cíl 3
(Zdraví a kvalitní život – podporujeme místní nemocnice, zařízení z oblasti sociální a zdravotní péče, sportovní
a zájmové kroužky), cíl 4 (Kvalitní vzdělání – podporujeme mateřské, základní i střední školy, místní knihovny,
kulturní zařízení i společenské a kulturní akce), cíl 8 (Důstojná práce a ekonomický růst – podporujeme
programy na zvyšování kvalifikací a rekvalifikace, chráněné dílny), cíl 10 (Méně nerovností – podporujeme
začleňování osob s handicapem do běžného života, snižování rozdílů ve vzdělání u dětí ze znevýhodněných
rodin), cíl 11 (Udržitelná města a obce – podporujeme zavádění úsporných opatření ve veřejných budovách,
lepší dopravu, modernizaci veřejného osvětlení) a cíl 15 (Život na souši – podporujeme ekologické spolky
a organizace, nejrůznější akce a aktivity na zlepšení životního prostředí apod.). Zároveň Skupina ČEZ jako
jedna z mála poskytuje podporu širokému spektru nadací a neziskových organizací, které rovněž napínají
síly k naplňování těchto globálních cílů. I díky Skupině ČEZ se tak Česká republika jako celek v globálním
srovnávacím žebříčku sledujícím naplňování SDGs umístila na 8. místě ze 166 států.
Pokračováním dárcovské činnosti s dopadem na rozvoj infrastruktury a podporu komunitního života Skupina ČEZ
významně pomáhá budovat jeden ze strategických pilířů Udržitelného rozvoje, Být dobrým partnerem.
Nadace ČEZ jako jedna z prvních firemních nadací pomáhá již 19 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 grantová řízení, která reagují
na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů. Prostřednictvím Nadace ČEZ bylo v roce
2020 podpořeno 1 850 projektů v celkové hodnotě 195,2 mil. Kč. Všechny podpořené projekty jsou každoročně
zveřejňovány ve výročních zprávách Nadace ČEZ. Nefinanční hodnocení firem podle kritérií ESG (Environment,
Social, Governance) klade v oblasti sociálních faktorů důraz mimo jiné právě na rozvoj komunitních vztahů,
o které Nadace ČEZ pečuje prostřednictvím svého dárcovského programu již téměř dvě desítky let.
Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem si za uplynulých 6 let získala přízeň více než 500 tisíc uživatelů.
Právě uživatelé aplikace mají ve svých rukou, kam bude směřovat podpora od Nadace ČEZ. V roce 2020
nadace finančně podpořila přes 300 projektů částkou 23,9 mil. Kč.
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V oblasti dárcovství se hojně angažují i zaměstnanci Skupiny ČEZ. V tradiční sbírce „Plníme přání, myslíme na
druhé“ přispěli v roce 2020 částkou téměř 3 mil. Kč. Tuto částku Nadace ČEZ zdvojnásobila a pomoc směřovala
ke 101 osobám, které se vlivem závažné nemoci či úrazu ocitly v těžké životní situaci. Zapojení zaměstnanců
do dárcovství rovněž patří k rozvoji angažovanosti zaměstnanců, což je nedílnou součástí sociálního faktoru při
sledování kritérií ESG.
Ve výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2020 je na straně č. 136 uveden odkaz na webové stránky
www.cez.cz/dary. Pod tímto odkazem je uveřejněn přehled všech příjemců darů poskytnutých společností
v roce 2020, 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 2022:
c elkový objem finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí darů v roce 2022, bude
činit 110 milionů Kč;
p
 ředpokládáme, že z této částky bude v roce 2022 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.
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