
Rozdělení finančních darů za rok 2017 podle oblastí a rozpočtu

%

  infrastruktura obcí a rozvoj regionů 36 900 000 61,19

  kultura a životní prostředí 13 740 000 22,78

  školství, věda, péče o mládež 1 122 000 1,86

  zdravotnictví 0 0,00

  sport 8 305 000 13,77

  potřební a postižení 240 000 0,40

  Celkem 60 307 000 100,00

Seznam finančních darů za rok 2017 – ČEZ, a. s. 

Subjekt Předmět daru

Arkadie, o.p.s. Nákup vybavení chráněné dílny

Basketbalový klub Strakonice z.s. Podpora projektu – Volný čas a výchova talentované mládeže

Centrum filmu a historie z.ú. Podpora projektu – Rytířské slavnosti

Centrum LIRA, z.ú. Podpora pobytového kurzu pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

Česká společnost pro energetiku, z.s. Podpora projektu – Vydání knihy „Křižovatky české energetiky”

ČEZ Cyklo Team Tábor, spolek Podpora činnosti cyklistického týmu

ENERGOREGION 2020 Podpora projektu – Jaderné regiony – aktivity ČR

Evropský informační projekt, z.ú. Podpora projektu – „Měříme, šetříme – Nejefektivněji je využita ta energie, která se nespotřebuje”

Fotbalová asociace České republiky Podpora projektu – Můj první gól v mateřských a základních školách

Fotbalový klub Rašovice, spolek Podpora projektu – Sport spojuje generace

Future Age, z.s. Podpora chodu informačního portálu čisté mobility

Horní hrad, o.p.s. Obnova areálu hradu a zámku Horní hrad

Jihočeská fotbalová akademie  
Karla Poborského z.s.

Podpora projektu – Kdo sportuje nezlobí – sportovní výchova mládeže a sportovní akce pro děti

Jihočeská záchranná brigáda kynologů Podpora aktivit sdružení při výcviku a soutěžích záchranných psů v roce 2017

Mateřská škola Bílina, Síbova 332,  
příspěvková organizace

Rekonstrukce školní zahrady

Mateřská škola Ohníč Pořízení interaktivní tabule

Mělnický košt, z.s. Podpora projektů – Vinná noc, Mělnický košt, Adventní slavnost 2017

Město Duchcov Rekonstrukce povrchu vozovky

Město Klášterec nad Ohří Parkové úpravy okolí západní terasy zámku v Klášterci nad Ohří

Město Ledvice Zateplení střešní konstrukce bytového domu v Ledvicích

Město Louny Projektová dokumentace na úpravu piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory

Město Trmice Podpora akcí konaných na území města se zaměřením na sociální, kulturní, sportovní,  
turistické a společenské akce

Město Týn nad Vltavou Podpora projektu – Odklon dopravy z obytné zóny „Havlíčkova” a zvýšení bezpečnosti dopravy v této lokalitě

Město Výsluní Podpora projektu – Obnova části místní komunikace včetně odvodnění

Městys Doubravník Vodní prvky v parku Dubínek

Městys Mohelno Výstavba hasičské zbrojnice

Městys Nedvědice Restaurování historického nábytku a kachlových kamen

Městys Slavětín Vybavení mateřské školy Slavětín

Nadace ČEZ Podpora projektů Nadace ČEZ v roce 2017

NADAČNÍ FOND CRYSTAL PLANET Podpora projektu – Příběhy Země – mezinárodní festival dokumentárních filmů  
o trvale udržitelném rozvoji

Nadační fond na podporu 
fotbalové mládeže Jihočeského kraje

Podpora fotbalové mládeže Jihočeského kraje

Nadační fond Svatovítské varhany Podpora projektu – Stavíme varhany pro svatovítskou katedrálu

Občanské sdružení VIOLINO, z.s. Podpora projektů – 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

Seznam finančních darů 
v roce 2017
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Subjekt Předmět daru

Obec Boleboř Prodloužení vodovodního řádu

Obec Černvír Výstavba nových zesilovačů umístěných ve sloupcích u silnice přeložením přívodních kabelů  
na betonové sloupy, Oprava fasádních omítek u kulturního domu v obci

Obec Dříteň Dofinancování stavebních úprav domu pečovatelské služby a stavební úpravy kulturní památky zámku Dříteň

Obec Dukovany Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Obec Horní Dubňany Úprava povrchu chodníků

Obec Kostomlaty pod Milešovkou Vybavení počítačové učebny v ZŠ Kostomlaty

Obec Málkov Stavební úpravy a rozšíření požární zbrojnice pro SDH Málkov, Výměna světelných zdrojů veřejného osvětlení  
v obci Málkova Zelená

Obec Měděnec Podpora projektů – 568. výročí prvního kutání na Mědníku, Oprava poškozeného povrchu komunikací

Obec Milasín Oprava oplocení dětského hřiště (podezdívka, nová kovová konstrukce, nátěry, platové plotovky)

Obec Místo Oprava páteřní komunikace v obci Blahuňov

Obec Olešník Obnova kuchyně školní jídelny v MŠ Olešník (instalační rozvody, povrchy podlah a stěn, vybavení kuchyně)

Obec Rešice Rekonstrukce místních komunikací, VI. vzpomínkové setkání k 75. výročí atentátu na R. Heydricha

Obec Rouchovany Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště – stavební úpravy

Obec Slavětice Podpora projektu – Oprava návesní nádrže část II a podpora opravy rybníka U školy

Obec Střítež Podpora projektu – revitalizace obecního rybníka Střítež

Obec Světec Podpora projektu – Postavení nové zastávky BUS v obci

Obec Temelín Ochrana spodních vod

Obec Věžná Úpravy místní komunikace s ohledem na pohyb chodců

Obec Všemyslice Podpora projektů obce – Rekonstrukce chodníku Neznašov – 1. etapa, zajištění propustnosti  
a odtoku vod Bohunice a Stavební úpravy obecního majetku, bývalé ZŠ

Pomoc bližnímu, z.s. Podpora projektu –  Dušičkové sportovně – vědomostní klání seniorů

Sdružení pro podporu cestovního ruchu 
na Novohradsku z.s.

Podpora Jihočeského jazzového festivalu

SH ČMS - Krajské sdružení 
hasičů Jihočeského kraje 

Nákup požárních stříkaček

SK Ervěnice - Jirkov z.s. Nákup sportovního vybavení

SK Kadaň - hokej z.s. Nákup nových klubových dresů

SK Viktorie Ledvice, z.s. Revitalizace hracích ploch a nákup materiálního a tréninkového vybavení

Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří Podpora činnosti mládežnických mužstev

Spolek Šance žít Rozšíření a dovybavení chráněné dílny

Sportovní klub policie  
České Budějovice, z.s.

Podpora Mistrovství České republiky zásahových jednotek Policie ČR 2017

Studentská unie při Fakultě jaderné 
a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, z.s.

Podpora projektu – Letní studentské soustředění

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s. Podpora ankety Dobrovolní hasiči roku 2016

Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. okresní organizace Teplice

Podpora projektu – 32. ročník sportovního setkání zdravotně a mentálně postižených dětí, mládeže a vozíčkářů 

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

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta  
elektrotechniky a komunikačních 
technologií

Podpora projektu – Konference Advanced Batteries, Accumulatorsand Fuel Cells
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