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NADACE ČEZ V ROCE 2010

Rok 2010 byl pro Nadaci ČEZ opět úspěšný, 
podporu získalo 378 projektů celkovou částkou 
162 572 692 korun. Velký ohlas zaznamenal 
nový grantový program Oranžová učebna, který 
se zaměřuje na podporu výuky fyziky na zá-
kladních a středních školách. Podpořeno bylo 
celkem 21 projektů částkou 3 898 872 korun, 
a i díky příznivé reakci škol pokračuje Nadace 
v tomto programu nadále. Obdobně úspěšný 
se ukázal být nový program Oranžové schody, 
který pomáhá školám financovat bezbariérové 
úpravy interiérů – zde bylo podpořeno 8 projek-
tů částkou 4 508 321 korun. Projektem 
Oranžové hřiště podporuje Nadace ČEZ výstav-
bu a modernizaci dětských a sportovních hřišť 
podle bezpečnostních standardů Evropské 
unie. V roce 2010 podpořila nadace 
16 projektů celkovou částkou 13 670 213 
korun. Na kulturních a sportovních akcích 

pokračoval také program Oranžové kolo, při 
kterém výši nadačního příspěvku 
určují sami návštěvníci šlapáním na rotope-
dech. V roce 2010 bylo takto podpořeno 
26 organizací celkovou částkou 2 054 555 ko-
run. Komplexní program Podpora regionů pak 
tradičně pokračoval ve zvyšování kvality života 
v oblastech, kde působí skupina ČEZ. Nadační 
příspěvky na rozvoj zdravotnictví, kulturní akce, 
kulturu, sport, vzdělávání či životní prostředí 
získalo celkem 307 projektů částkou 
138 440 731 korun. Nadace ČEZ patří i nadále 
mezi nejštědřejší nadace v zemi a s jasnou 
dárcovskou strategií už rozdělila více než 
1,16 miliardy korun téměř 3500 subjektům.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGÁNY NADACE ČEZ K 24. 6. 2011

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002 dle zákona 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 28. srpna 2002 byla zapsána Městským 
soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační 
číslo 26721511.

Nadace ČEZ, jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s., a některé další společnosti 
Skupiny ČEZ, se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly: 

 1. zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,
 2. Nadační listinou Nadace ČEZ,
 3. Statutem Nadace ČEZ,
 4. Grantovými pravidly Nadace ČEZ,
 5.  rozhodnutím zřizovatele, tj. ČEZ, a. s., v rozsahu stanoveném Nadační listinou 

Nadace ČEZ a Statutem Nadace ČEZ v zápisech ze zasedání orgánů společnosti.

Nadace ČEZ při poskytování nadačních příspěvků z prostředků, které obdržela od společností 
Skupiny ČEZ, respektuje pravidla stanovená:

 1.  usnesením vlády ČR č. 334/1999 k návrhu na schvalování účelů, na které lze poskyto-
vat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetko-
vou účastí státu na příslušný rok, 

 2.  usnesením vlády ČR č. 534/2000 o změně usnesení vlády č. 334/1999, 
 3.  sdělením Ministerstva financí 155/35 592/1999 o pravidlech postupu při poskytování 

sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetko-
vou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 včetně pozdějších změn.

SPRÁVNÍ RADA

Předseda: ❙ Daniel Beneš
Místopředsedkyně: ❙ Bohdana Horáčková
Členové:  ❙ Jan Husák
 ❙ František Lust 
 ❙ Zbyněk Stanjura
 ❙ Karel Stejskal 
 ❙ Martin Vlasta (do 16. 7. 2011)
 ❙ Zdeněk Zajíček
 ❙ Kateřina Dostálová
 ❙ Vladimír Černý (od 16. 7. 2011)
 

DOZORČÍ RADA

Předseda: ❙ Jiří Nekovář 
Členové: ❙ Antonín Ješátko
 ❙ Ladislav Pavlík

ZAMĚSTNANCI NADACE

Ředitel: ❙ Ondřej Šuch 
Vedoucí kanceláře: ❙ Ivana Pojslová
Koordinátor celostátních projektů: ❙ Daniel Novák
Koordinátor regionálních projektů: ❙ Ivana Gőtzová
Koordinátor podpory a kontroly projektů: ❙ Miroslav Fiala
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Vážení přátelé,
jsem rád, že rok 2010 byl pro Nadaci ČEZ 
především rokem úspěšné a mnohdy i netra-
diční spolupráce. Začali jsme například aktivně 
využívat názorů veřejnosti a dáváme všem 
možnost ovlivnit, kam bude naše podpora mířit. 
Vedle našich tradičních vlajkových lodí Oran-
žové hřiště a Oranžové kolo jsme tak například 
mohli rozvíjet i premiérový ročník programu na 
podporu výuky fyziky Oranžová učebna. Jen 
zdánlivě nezajímavá a pro někoho možná nud-
ná oblast vyvolala takový zájem, že správní rada 
nakonec navrhla podpořit třikrát více projektů, 
než jsme původně plánovali. Nejde přitom sa-
mozřejmě jen o čísla – podstatná pro nás byla 
kvalita projektů a hlavně neuvěřitelná aktivita 
studentů, učitelů i škol, kteří naši webovou 
stránku doslova zasypali půlmilionem hlasů žá-
dajících o podporu. Projekt Oranžové schody, 
který pomáhá odstraňovat bariéry na základ-
ních a středních školách, zase nastartoval 
novou etapu spolupráce s medii. Novináře čím 
dál více zajímají skutečné příběhy lidí, kterým 

třeba i náš příspěvek pomohl k lepšímu životu: 
čtrnáctiletý David z Dubí, který se díky námi 
financované plošině může volně pohybovat po 
gymnáziu, se stal neformálním symbolem pro-
jektu. Pro nás to znamená potvrzení, že směry 
naší podpory jsme vybrali správně a v těchto 
projektech má smysl pokračovat. Jsem rád, že 
i díky našemu donátorovi, tedy Skupině ČEZ, 
byl rok 2010 úspěšný a děkuji všem, kteří se 
o tento úspěch zasloužili.

Daniel Beneš
předseda správní rady Nadace ČEZ
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Děti jsou náš největší poklad. Děti jsou budoucnost. Děti 
jsou jen děti, proto je na nás dospělých, abychom je ochránili 
před nástrahami a nebezpečími světa. Neznamená to ale jen 
zakazovat a neustále hlídat. Pro zdravý fyzický i psychický 
vývoj je totiž nezbytné, aby děti objevovaly, překonávaly strach, 
testovaly hranice svých schopností, zažívaly kolektivně pocit 
výhry i prohry. Dospělí by jim měli tohle všechno umožnit 
v bezpečném, kvalitním zázemí. 

Projekt Oranžové hřiště je stěžejním projektem Nadace ČEZ. 
Již od roku 2003 po celé České republice vznikají nová či 
modernizovaná dětská a sportovní hřiště, projektovaná s ohle-
dem na přísné bezpečnostní a hygienické směrnice Evropské 
unie. Přestože Nadace ČEZ za dobu trvání projektu podpořila 
otevření již 162 Oranžových hřišť, zájem obcí a měst neklesá. 
Je dobře, že z parků, školních zahrad a sídlišť mizí zrezivělé 
kovové konstrukce, zarostlá pískoviště a rozbité betonové 
plácky. Místo nich vyrůstají barevná hřiště, která stimulují dět-
skou fantazii a lákají k pohybu i ty největší lenochy. Oranžová 
hřiště Nadace ČEZ jsou bezpečným místem pro hru a sport 
od těch nejmenších dětí až po dospělé.

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
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Realizace 2003–2010: ■ Babice nad Svitavou ■ Bechyně ■ Bělá pod Radbuzou ■ Bílina ■ Blovice ■ Bohumín ■ Brno (2) ■ Brozany nad 
Ohří ■ Březno u Chomutova ■ Bzová ■ Čáslav ■ Čelákovice ■ České Budějovice (2) ■ České Velenice ■ Český Krumlov ■ Český Těšín 
■ Dačice ■ Dalešice ■ Děčín ■ Dobřichovice ■ Dobříš ■ Dolní Břežany ■ Dolní Lánov ■ Dolní Studénky ■ Dříteň ■ Duchcov ■ Františkov 
nad Ploučnicí ■ Hluboká nad Vltavou ■ Hodonín ■ Horní Bříza ■ Horní Planá ■ Horní Stropnice ■ Hosín ■ Hradec Králové ■ Hrotovice 
■ Hustopeče nad Bečvou ■ Cheb ■ Chocerady ■ Chomutov (2) ■ Chotilsko ■ Chřibská ■ Chvaletice (2) ■ Jaroměřice nad Rokytnou 
■ Jarošov ■ Jeseník ■ Jevišovice ■ Jihlava ■ Jindřichův Hradec ■ Kadaň (2) ■ Kamýk nad Vltavou ■ Karviná (2) ■ Klášterec nad Ohří 
■ Kostelec u Křížků ■ Kostomlaty pod Milešovkou ■ Kralupy nad Vltavou ■ Kramolín ■ Krásná Lípa ■ Krnov ■ Křenovice ■ Ledenice 
■ Ledvice ■ Leština ■ Libčice nad Vltavou ■ Libochovice ■ Liberec ■ Litovel ■ Lom ■ Loučná nad Desnou ■ Louny ■ Lovosice 
■ Lukavec ■ Malé Přítočno ■ Mělník ■ Milevsko ■ Miroslav ■ Mladá Boleslav ■ Mohelno ■ Moravské Budějovice ■ Mořina ■ Náměšť 
nad Oslavou ■ Nasavrky ■ Neratovice ■ Nezdice na Šumavě ■ Němčičky ■ Nová Bystřice ■ Nový Jičín ■ Olbramovice ■ Olomouc 
■ Opava-Malé Hoštice ■ Ostrava ■ Ostrava-Krásné Pole ■ Ostrava-Poruba (2) ■ Ostrava-Slezská Ostrava ■ Orlová ■ Pardubice ■ Pec pod 
Sněžkou ■ Praha 4 ■ Písek ■ Plasy ■ Plzeň ■ Podivín ■ Praha 5 ■ Praha 13 ■ Praha-Kunratice ■ Praha-Libuš ■ Praha-Velká Chuchle 
■ Prachatice ■ Protivín ■ Radnice ■ Rokytnice v Orlických horách ■ Rouchovany ■ Rudolfov ■ Sedlec ■ Smilovice ■ Slaný ■ Sokolnice 
■ Sokolov ■ Suchdol ■ Ševětín ■ Špindlerův Mlýn (2) ■ Šternberk ■ Šumperk ■ Tábor (2) ■ Telnice ■ Terezín ■ Tišnov ■ Třebíč 
■ Trstěnice ■ Trutnov ■ Třebenice ■ Tuchlovice ■ Turnov ■ Týn nad Vltavou (2) ■ Ústí nad Labem (2) ■ Valtice ■ Vejprty ■ Velká Bíteš 
■ Velké Březno ■ Veselí nad Lužnicí ■ Vítějeves ■ Vodňany ■ Volyně ■ Výrovice ■ Zastávka ■ Zlaté Hory ■ Zlín ■ Ždírec nad Doubravou 
■ Želiv ■ Židlochovice

Plán 2011: ■ Adamov ■ Bílá ■ Borkovany ■ Drahotěšice ■ Hostomice ■ Chlum u Třeboně ■ Kamenný Újezd ■ Kobylnice ■ Kopřivnice 
■ Kurdějov ■ Lhenice ■ Líbeznice ■ Městská část Praha 7 ■ Městská část Praha 15 ■ Milešovice ■ Petřvald ■ Ralsko ■ Spešov 
■ Studená ■ Šlapanice ■ Větřní ■ Vranovská Ves ■ Zdislava
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Na původně nevyužité travnaté ploše v areálu 
Velká louka postavilo město Plasy herní prvky 
998 870 Kč nového dětského hřiště a vybudova-
lo i jeho sportovní část. Na prostranství si na své 
přijde doslova celá rodina: na nejmenší čekají 
různá houpadla, na jejich starší kamarády kolotoč, 
skluzavky, šplhací stěna, prolézačka a dokonce 
i psací tabule. Zahálet nemusí ani jejich dospělý 
doprovod – rodiče mohou využít koše na street-
ball, beachvolejbalové hřiště a pingpongový stůl. 
Plasy jsou centrem mikroregionu Dolní Střela, 
kam během letních dovolených směřuje mnoho 
turistů, pořádají se zde i dětské letní tábory. 
Během školního roku dochází na hřiště žáci ma-
teřské a základní školy i studenti střední odborné 
školy a gymnázia. Využívat jej může také středisko 
volného času DDM Radovánek.

Začátkem října 2010 se v zahradě chvaletické 
mateřské školy otevřelo nové dětské hřiště. 
Z příspěvku Nadace ČEZ zde vyrostly moderní 
herní prvky a sestavy, jako je lokomotiva, vagonek, 
sestava s prolézačkou ve tvaru lodi, pružinové 
houpačky, trojitá kladina, či kreslicí tabule. Rovněž 
bylo obnoveno pískoviště a altánek. Hřiště využí-
vají hlavně děti z přilehlé mateřské školy, pro širší 
veřejnost je přístupné v rámci akcí, jako je oslava 
Dne dětí, zahradní slavnost či karneval, které škola 
pravidelně pořádá. Mateřskou školu navštěvuje 
okolo 100 dětí.

Dětské Oranžové hřiště vzniklo v parku v západní 
části Ševětína, blízko sportovního areálu a základ-
ní školy. Starší a již nevyhovující vybavení původní-
ho hřiště nahradily moderní a vkusné herní prvky, 
které odpovídají evropských požadavkům na 
bezpečnost hry. Na své si zde přijdou nejmenší 
děti ve věku od tří let a také jejich starší kamarádi. 
V části pro nejmenší jsou pro děti připravena tři 
houpadla na speciální pružině v podobě zvířátek, 
dále houpačka se dvěmi sedátky, kolotoč a věž 
se dvěmi skluzavkami. V oddělené části pro větší 
děti je závěsný kolotoč, lezecký prvek s tyčemi na 
šplhání a konstrukce se dvěma věžemi, lanovou 
lávkou, částí na ručkování a skluzavkou. V hor-
kých letních dnech zpříjemní pobyt na hřišti stín 
vzrostlých stromů a keřů. 

Rodiny s malými dětmi žijící v okolí jablonecké 
Vlaštovčí ulice dostaly začátkem října 2010 příjem-
né místo k dětskému dovádění. Nové Oranžové 
hřiště se pyšní multifunkční herní sestavou se 
skluzavkami, dále zde malí návštěvníci najdou 
lezecké stěny, požární tyč i netradiční lezecký 
prvek se šplhacími sítěmi. Hřiště je vybaveno také 
vahadlovou houpačkou, pískovištěm s herními 
stolečky, závěsnými houpačkami, pérovými hou-
padly a balancovací deskou. Nové prvky nahradily 
nebezpečné kovové konstrukce, které na místě 
stávaly dříve. Hřiště je otevřené pro širokou veřej-
nost, využívá jej však i blízká mateřská školka.

MĚSTO PLASY

851 760 KČ

MĚSTO CHVALETICE

819 583 KČ

OBEC ŠEVĚTÍN

998 870 KČ

MĚSTO JABLONEC 

NAD NISOU

800 000 KČ
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Zvládnout bezpečně přejít silnici, znát smysl 
dopravních značek, zorientovat se na křižovatce 
a další potřebné znalosti se naučí děti na novém 
dopravním hřišti v Opavě-Malých Hošticích. 
Asfaltové cesty s dopravními značkami, semafory, 
přechody pro chodce, kruhový objezd a dokonce 
železniční přejezd patří ve všední dny dopoledne 
žákům všech 14 opavských základních 
a 17 mateřských škol. Na hřišti se žáci pod 
vedením strážníků městské policie seznamují 
s pravidly silničního provozu. Nové dopravní hřiště 
je otevřeno pro širokou veřejnost v odpoledních 
hodinách, o víkendech a letních prázdninách. 
Asfaltový povrch lze skvěle využít i pro jízdu 
na inline bruslích, skateboardech, tříkolkách, 
koloběžkách a kolech. Dopravní hřiště se nachází 
v blízkosti fotbalového hřiště a tenisových kurtů 
a rozšiřuje tak nabídku volnočasových aktivit 
návštěvníkům sportovního areálu.

První školní den začali žáci základní školy v obci 
Sokolnice sportovně. Pro ně a také pro všechny 
milovníky sportu se 1. září 2010 v obci slavnostně 
otevřelo víceúčelové Oranžové hřiště. Na umělém 
trávníku tam mohou malí i velcí sportovci trénovat 
malou kopanou, tenis, streetball a soupeřit ve 
volejbale, nohejbale či házené. Podél hřiště 
nechala obec upravit dráhu s doskočištěm, zřídit 
zpevněnou plochu s lavičkami a vyměnit okolní 
oplocení areálu. Hřiště má svého správce, který 
v odpoledních a večerních hodinách vydává klíče 
a kontroluje, zda nedochází k vandalismu. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MĚSTSKÁ ČÁST OPAVA-MALÉ HOŠTICE

1 000 000 KČ

OBEC SOKOLNICE

1 000 000 KČ
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Oranžové kolo je putovní charitativní projekt, s nímž se lidé 
setkávají na řadě významných společenských, kulturních 
i sportovních akcí ve všech regionech České republiky. 
Jeho prostřednictvím se místní obyvatelé seznamují s činností 
neziskových organizací zaměřených na péči o sociálně 
a zdravotně znevýhodněné spoluobčany v jejich regionu. 
Dozvědí se, jak tyto organizace fungují, s jakými potížemi 
se potýkají i jaké mají úspěchy ve své činnosti. Často se 
mohou setkat i přímo se zaměstnanci a klienty. Na speciálně 
upraveném rotopedu – Oranžovém kole – pak mohou lidé 
minutou šlapání vyjádřit svou podporu či obdiv k prezentova-
ným organizacím a připsat jim pomyslné body. Dva vytipované 
subjekty si po skončení akce pak dle získaných bodů rozdělí 
fi nanční příspěvek. 

Na některých akcích je Oranžové kolo již neodmyslitelným 
zpestřením programu a lákadlem pro řadu známých 
osobností i širokou veřejnost. Všude, kam zavítá, se těší 
popularitě díky své přímočaré pomoci potřebným. Do jeho 
sedla usedají všechny věkové kategorie a lidé z různých soci-
álních prostředí. Všechny spojuje radost z pomoci těm, kteří ji 
opravdu potřebují. 

ORANŽOVÉ KOLO
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Návštěvníci Dne pozemního vojska Bahna 2010 
podpořili šlapáním projekt Domova pro senio-
ry Vlčice na pořízení automatického otevírání 
vchodových dveří. „Mnoho z obyvatel domova se 
pohybuje s obtížemi, má berle nebo je na vozíku, 
a otevírání dveří je pro ně velkou překážkou. Pro-
cházky po okolí nebo pobyt na čerstvém vzduchu 
jsou přitom u obyvatel Domova ve velké oblibě,“ 
říká ředitelka Hana Jenčíková. Domov pro seniory 
Vlčice poskytuje služby již od roku 1994. Nabízí 
ubytování pro celkem 55 osob, které kvůli snížené 
soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí a při zvládání běžných denních úkonů 
potřebují péči druhých. Kromě zajištění ubytování 
a stravy se Domov zaměřuje také na sociální 
a zdravotní služby, sociální terapii a pomoc při 
obstarávání osobních záležitostí klientů.

Návštěvníci třetího ročníku tradiční vícebojařské 
události TNT Fortuna Meeting vyšlapali na Oran-
žovém kole téměř 98,5 tisíc korun pro Asociaci 
muskulárních dystrofiků v ČR. Ta sdružuje osoby 
postižené progresivním ochabováním svalstva 
a jinými nervosvalovými chorobami. Asociace se 
účastnila Oranžového kola v Kladně již potřetí. 
Výtěžek věnuje na zajištění rekondičního pobytu 
pro osoby na vozíčku v bezbariérovém lázeň-
ském centru v Chorvatsku. „Doprava speciálně 
upraveným autobusem pro přepravu vozíčků 
i vlastní náklady na rehabilitační pobyt u moře 
jsou vysoké. Díky přispění nadace můžeme letos 
pobyt nabídnout 15 postiženým lidem a jejich 
doprovodu,“ uvedl Petr Procházka, místopřed-
seda asociace. Ve středisku na Makarské riviéře 
jsou pro osoby s tělesným postižením skvělé 
podmínky. Vozíčkáři tam mají speciální rampu pro 
vstup přímo do moře, mohou využívat masáže 
a rehabilitační cvičení.

Částku získanou z Oranžového kola využila orga-
nizace k částečnému pokrytí nákladů na pořízení 
elektronické lupy. „Zařízení snímá pracovní plochu 
a dokáže ji zvětšit až 50krát. Díky tomu si mohou 
slabozrací lidé přečíst noviny, studenti učební 
látku ve skriptech a někteří i poprvé v životě sami 
navléci jehlu,“ říká Jan Steringa, ředitel Tyflokabi-
netu. Pořizovací cena speciální lupy se pohybuje 
okolo 70 tisíc korun. Tyflokabinet České Budějo-
vice, o.p.s., jako jediné odborné středisko v jižních 
Čechách poskytuje technickou pomoc a sociální 
služby zejména zrakově postiženým občanům 
v tomto regionu. V průměru poskytnou pracovníci 
Tyflokabinetu za rok přes 1000 intervencí zhruba 
200 uživatelům. 

Oranžové kolo nechybělo při tradičním zahájení 
lázeňské sezóny v Teplicích, kde jedním z podpo-
řených subjektů bylo občanské sdružení Arkádie. 
„Projektu Oranžové kolo jsme se zúčastnili podru-
hé. Peníze opět využijeme na podporu pravidelné 
dopravy osob se zdravotním postižením, která 
není nijak systémově financována a získávání 
peněz na její zajištění je velmi náročné,“ vysvětluje 
Lenka Machaloušová, výkonná ředitelka Arkádie. 
Občanské sdružení Arkádie poskytuje své služby 
více než 130 zdravotně postiženým osobám a je-
jich rodinám z Teplic a okolí. Věnuje se výchově 
a vzdělávání ve speciálních školách a nabízí 
sociální služby včetně odborného poradenství. 
Dále sdružení v chráněných dílnách zaměstnává 
zdravotně znevýhodněné osoby a poskytuje 
jim rehabilitační péči. Od roku 1993 pravidelně 
dopravuje zdravotně postižené děti a mládež do 
škol, školských a sociálních zařízení. V součas-
nosti této služby využívá 81 dětí starších 3 let.

DOMOV PRO SENIORY 

VLČICE

48 869 KČ

ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH 

DYSTROFIKŮ V ČR, O.S.

98 446 KČ

TYFLOKABINET ČESKÉ 

BUDĚJOVICE, O.P.S.

50 739 KČ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

ARKÁDIE

96 737 KČ
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Oranžové kolo na festivalu Folkové prázdniny 
v Náměšti nad Oslavou podpořilo dvě mateřská 
centra v Jihomoravském kraji. Jedním z nich je 
rodinné centrum Měsíční houpačka v Ivančicích. 
Vyšlapané peníze částečně pokryly náklady za 
energie v nových, větších prostorách, kam se 
nedávno přestěhovalo, druhá část směřovala 
na organizaci dne otevřených dveří u příležitosti 
Mezinárodního dne mateřských center. Centrum 
Měsíční houpačka bylo založeno jako občanské 
sdružení aktivními ženami v roce 2007. Jeho 
cílem je vytvořit útulné místo pro setkávání 
a podporu rodin. Kromě zájmových aktivit pro děti 
a rodiče, besed a akcí, se centrum účastní mnoha 
kampaní sítě mateřských center, zaměřených 
například na posílení role rodiny ve společnosti či 
aktivní otcovství. 

Občanské sdružení Život bez bariér pomáhá již 
7 let lidem se zdravotním, mentálním a kombi-
novaným postižením. Na festivalu Jičín, město 
pohádky, který proběhl v září 2010, představilo 
chráněnou dílnu Vyšehrad, kterou provozuje od 
roku 2005. Po celý týden si mohli všichni návštěv-
níci vyzkoušet po boku klientů sociální rehabilita-
ce práci na ručním dřevěném tkalcovském stavu, 
a tak pomoci utkat nejdelší „Pohádkový koberec 
bez bariér“. A že se dílo zdařilo, se všichni mohli 
přesvědčit na závěr festivalu, kdy byl na velkém 
pódiu předán 13 metrů dlouhý koberec. „Díky 
částce, kterou pro nás našlapali návštěvníci, mů-
žeme do chráněné dílny nakoupit materiál a uhra-
dit některé náklady nutné na její provoz,“ říká 
Ilona Hylmarová, vedoucí chráněné dílny. Kromě 
dílny poskytuje sdružení také sociální rehabilitaci, 

odborné sociální poradenství, denní stacionář, 
půjčuje kompenzační pomůcky a pořádá kulturní 
a sportovní akce.

V březnu 2010 zavítalo Oranžové kolo i na čtvrt-
finálové utkání evropské basketbalové pohárové 
soutěže Eurocup v ČEZ Aréně v Pardubicích. 
Diváci i sportovci podpořili Mobilní hospic 
Ondrášek, který příspěvek využil na výplatu mezd 
zdravotnímu personálu. „Za klienty jezdí personál 
Ondráška domů, často do vzdálených míst, a pře-
pravuje těžké brašny s léky, infuzemi a dalším 
vybavením nezbytným pro pomoc nemocným,“ 
uvedla Jitka Varechová, ředitelka hospicu. Mobilní 
hospic Ondrášek poskytuje zdravotní a lidskou 
podporu nevyléčitelně nemocným pacientům 
a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Po-
sláním Ondrášku je umožnit pacientům s vážným 
nevyléčitelným onemocněním, u kterých již není 
nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své 
rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. 
Součástí péče je také poskytování odborného 
sociálního poradenství. 

RODINNÉ CENTRUM 

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, O.S., 

IVANČICE

100 376 KČ

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

50 591 KČ

MOBILNÍ HOSPIC 

ONDRÁŠEK

71 918 KČ
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Projekt Podpory regionů je nejrozsáhlejším pilířem 
Nadace ČEZ. Jeho cílem je zvyšování kvality života v regi-
onech, kde Skupina ČEZ působí. Podporuje zdravotnictví, 
sociální péči, vzdělávání, vědu a výzkum, kulturu, sport, rozvoj 
infrastruktury a péči o životní prostředí. Široký záběr podporo-
vaných aktivit se kloubí s detailní znalostí místního prostředí, 
podmínek a potřeb. Rozmanitost podpořených projektů 
prospívá širokému okruhu obyvatel v daném regionu a vytváří 
dobré sousedské vztahy. 

PODPORA REGIONŮ
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Občanské sdružení Ledovec nabízí lidem 
s duševním onemocněním a mentálním handi-
capem z plzeňského regionu podporu a pomoc 
při udržování a zlepšování kvality jejich života 
ve společnosti.
Projekt Cirkus paciento pomáhá zpestřit denní 
režim pacientům v psychiatrických léčebnách 
a povzbudit je v osobním úsilí věnovanému 
vlastnímu zotavení. Zároveň motivuje léčebny 
k objevování nových způsobů a přístupů v práci 
s pacienty. Několikadenní program terapeutů, 
pacientů a personálu inspirovaný cirkusem vrcholí 
společným cirkusovým představením pro celou 
léčebnu a veřejnost. Celkem se v roce 2010 
podařilo uspořádat šest takových představení. 
Příspěvek Nadace ČEZ posloužil k nákupu 
potřebného cirkusového vybavení. 

Rodinné centrum Kašpárek Mělník provozuje 
komunitní a integrační centrum již od roku 1999. 
Posláním sdružení je posilování hodnot rodiny 
a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské 
a otcovské role ve společnosti a podpora zdra-
vého života ve zdravém prostředí. Široká škála 
aktivit je určena pro všechny. Pro rodiče s dětmi 
předškolního věku například funguje nízkopraho-
vá herna, v nabídce jsou zájmové kroužky pro děti 
i pro dospělé, jednorázové rodinné akce i odbor-
né přednášky. Nadační příspěvek pomohl k rozší-
ření nabídky seminářů a přednášek na nejrůznější 
témata (partnerské vztahy, angažované otcovství, 
výchova dětí, příprava na porod apod.). 

Městská knihovna Sokolov nabízí širokou nabídku 
služeb obyvatelům Sokolova a okolí. Kromě nabíd-
ky knihovního fondu pořádá ročně stovky kultur-
ních akcí, rozvoz knih handicapovaným občanům 
a provozuje oddělení pro nevidomé a slabozraké.
Příspěvek Nadace ČEZ posloužil k rekonstrukci 
oddělení pro děti a mládež. Atraktivnější prostředí 
pro trávení volného času v knihovně a větší varia-
bilita prostoru poskytují kvalitní zázemí i pro pořá-
dání nejrůznějších akcí. Knihovna například pro 
děti připravuje besedy se spisovateli a ilustrátory, 
pro odrostlejší pak kreativní semináře žurnalistiky 
či tvůrčího psaní.

Nový zásahový vůz mají záchranáři z DESOP 
Záchranné stanice živočichů v Plzni. Vedoucí 
záchranné stanice Karel Makoň převzal symbo-
lický šek od Nadace ČEZ společně s maskotem 
stanice, výrem velkým Kubou. Pracovní vůz 
Toyota Hilux nahradil dosluhující vozidlo, jehož 
údržba a provoz se neúměrně prodražovaly. 
Záchranná stanice ročně vyjíždí přibližně k osmi 
stům případů a ošetří přes tisíc zvířat. Kromě péče 
o poraněné a handicapované živočichy se zabývá 
ochranou volně žijících zvířat, osvětou a ekologic-
kou výchovou.

LEDOVEC, O.S.

CIRKUS PACIENTO

230 000 KČ

REGION STŘEDNÍ ČECHY

RODINNÉ CENTRUM 

KAŠPÁREK MĚLNÍK, O.S. 

OSTROV UPROSTŘED KRIZE

370 500 KČ

REGION ZÁPADNÍ ČECHY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

SOKOLOV

MODERNIZACE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

140 000 KČ

DOBROVOLNÝ 

EKOLOGICKÝ SPOLEK – 

OCHRANA PTACTVA

NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO PRO 

ZÁCHRANNOU STANICI ŽIVOČICHŮ PLZEŇ

400 000 KČ
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Sdružení Matice staroboleslavská připravilo 
interaktivní program pro základní a střední školy 
v prostorách staroboleslavských chrámů, jehož 
prostřednictvím se mohli mladí lidé seznámit 
s křesťanskou symbolikou v architektuře, hudbě 
a legendách o svatých. Studenti a žáci si společ-
ně zkusili například zazpívat chorál v autentických 
prostorách chrámů, či zdramatizovat svatováclav-
ský příběh. Program také ukázal specifika české 
křesťanské kultury v širším evropském kontextu. 

Liberecký IQ Park od roku 2007 popularizuje 
zábavnou formou vědu a techniku. Nabízí ná-
vštěvníkům na 200 interaktivních exponátů, které 
přibližují přírodní jevy. Nadace ČEZ přispěla na 
vybudování nové expozice demonstrující principy 
výroby elektrické energie. Na osmi modelech 
(např. dynamotor, elektromagnetické světlo, gal-
vanický článek a další) se návštěvníci pokoušejí 
vyřešit zadání malých úkolů. Společně s řešením 
jim exponáty nabídnou také vysvětlení principu 
a teoretické zdůvodnění. IQ Park patří mezi nej-
navštěvovanější místa v kraji, ročně jím projde na 
120 tisíc návštěvníků. 

11. ročník Ceny Nadace ČEZ byl jako součást 
vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“ 
vyhlášen v šesti oborech, ve kterých měli studenti 
možnost přihlásit své vědecké projekty. Na fakul-
tách vysokých škol byly vybrány na studentských 
odborných konferencích a seminářích nejlepší 
práce a ty pak studenti před odbornou porotou 
formou plakátové prezentace obhajovali. Všichni 
finalisté kromě finanční odměny získali i možnost 
setkání s personalisty Skupiny ČEZ. AMAVET byl 
založen v roce1990 za účelem rozvoje vědeckých 
aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České 
republice, celkový počet členů přesahuje 5 000. 

Za finanční podpory Nadace ČEZ se podařilo 
škole zřídit pracoviště pro výuku logických 
obvodů a automatizačního řízení pomocí pneu-
matických, elektrických a elektropneumatických 
řídicích a funkčních prvků. V laboratoři automati-
zace se žáci seznamují se systémy pracujícími na 
principu stlačeného vzduchu. Tyto technologie 
mají velmi pozitivní vliv na životní prostředí. Labo-
ratoř slouží nejen studentům, ale také učitelům při 
zvyšování kvalifikace. 

MATICE 

STAROBOLESLAVSKÁ, O.S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TAJEMSTVÍ CHRÁMŮ

120 000 KČ

LABYRINT BOHEMIA, O.P.S. 

JAK VZNIKÁ ENERGIE ČEZ?

375 000 KČ

ASOCIACE PRO MLÁDEŽ, 

VĚDU A TECHNIKU 

AMAVET, O.S.

XI. CENA NADACE ČEZ O NEJLEPŠÍ 

STUDENTSKOU VĚDECKOTECHNICKOU PRÁCI 

400 000 KČ

REGION SEVERNÍ ČECHY

SPŠ ČESKÁ LÍPA

LABORATOŘ AUTOMATIZACE

350 000 KČ
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Kaple sv. Václava na návsi Studence má pestrou 
historii: sloužila jako škola, orlovna i jako prodejna 
smíšeného zboží. V roce 2005, kdy kaple přešla 
do rukou Římskokatolické farnosti Koněšín, byla 
započata rekonstrukce původní budovy. 
Nadace ČEZ v roce 2010 přispěla na dokončení 
interiéru (vybavení lavicemi) a exteriéru (věžní 
hodiny s elektrickým ovládáním zvonu, nasví-
cení). Kaple slouží jako místo setkávání starších 
občanů Studence, kteří nemají možnost nebo ze 
zdravotních důvodů nemohou navštěvovat kostel 
v Koněšíně, a také jako místo pro společenské 
a kulturní akce. 

U příležitosti 100. výročí vzniku otevřela ZŠ a MŠ 
Křenová v Brně novou učebnu školního poraden-
ského pracoviště. Škola se nachází v sociálně 
vyloučené lokalitě, počet znevýhodněných žáků 
přesahuje 80 %. Poradna zaměstná specializova-
né odborníky, kteří mohou včasně diagnostikovat 
schopnosti žáků a vytvářet podmínky pro jejich 
rozvoj, tak aby snížili dopad negativních vlivů 
rodinného prostředí. Od nového pracoviště si 
škola slibuje zvýšení počtu žáků, kteří dokončí 
základní školu. 

Mateřská škola v Podsedicích je plně vytížená, 
fungovala však v prostorách, které nebyly vyho-
vující a dětem a rodičům tak reálně hrozilo, že 
budou muset dojíždět do školky do vzdálenějších 
měst. Díky grantu Nadace ČEZ mohla obec pře-
stavbou prostor bývalého bytu školníka mateřskou 
školu zachovat a navíc dětem vybudovat hřiště. 
Hřiště slouží nejen školce, ale i základní škole pro 
hodiny tělocviku a široké veřejnosti. 

Hlavním těžištěm práce Psychocentra Domeček 
Hodonín, o.p.s., je individuální přístup a celo-
denní kontakt s klienty, kteří se ocitli v životní 
krizi, s cílem zamezit jejich sociálnímu vyloučení 
a chránit je před vlivy, které je do této situace 
přivedly. Společnost nabízí odborné ambulantní 
a pobytové služby.
Klienti Psychocentra Domeček jsou zařazení do 
řady kurzů zaměřených na osvojení běžných soci-
álních návyků a dovedností. Součástí je i kultivace 
osoby z hlediska hygienických návyků. Z grantu 
Nadace ČEZ bylo zakoupeno několik automatic-
kých nástěnných sprchových baterií s bezdotyko-
vým ovládáním, které jsou uživatelsky komfortní 
a zároveň vedou k úsporám energie. 

REGION JIŽNÍ MORAVA

OBEC STUDENEC

DOKONČENÍ INTERIÉRU A EXTERIÉRU 

KAPLE SV. VÁCLAVA 

200 000 KORUN

ZŠ A MŠ KŘENOVÁ, BRNO 

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PODPORA 

PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

180 000 KČ

OBEC PODSEDICE

PŘESTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

A VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

1 529 858 KČ

PSYCHOCENTRUM 

DOMEČEK HODONÍN, O.P.S.

PODPORA RESOCIALIZAČNÍCH 

PROGRAMŮ KLIENTŮ AZYLOVÉHO DOMU 

A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

50 000 KČ
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Na Den české státnosti 28. září 2010 se do věže 
kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou po dlou-
hých 68 letech vrátily dva zvony. Světové války 
přestál pouze jediný zvon, Jiří Toušek, ze 
17. století. Ostatní zkonfiskovala německá armáda 
v roce 1942. Nové zvony nazvané Václav (1300 kg) 
a Vltavotýn (740 kg), které odlila pasovská firma 
Perner, se poprvé rozezněly při mši věnované 
padlým za druhé světové války.

Konference škol v Moravskoslezském kraji, 
která se konala 3. června 2010, byla zaměřena 
na studentské a žákovské práce z oblasti životní-
ho prostředí a udržitelného rozvoje. V průběhu 
konference představili studenti a žáci v deseti 
minutách své projekty. Prezentovali celkem 
25 prací, například Faremní způsob zpracování 
kozího mléka, Odpady a skládky, Projekt Slunce, 
Již se nechceme dále dusit apod. Klub ekologic-
ké výchovy soustřeďuje pedagogické pracovníky 
a zájemce o ekologické vzdělávání, školy 
a další instituce, které se zajímají o ekologické 
vzdělávání a výchovu.

Příspěvek Nadace ČEZ využila obec Mydlovary 
na zlepšení vzhledu i bezpečnosti pohybu na 
návsi a na celkovou úpravu obecních prostor. 
Zelené plochy na návsi byly vyrovnány a doplněny 
vrstvou humózního kompostu, byly odstraněny 
nemocné stromy a vysazeny nové. Z peněz se 
také Mydlovary zpevnily plochu okolo silnice 
III. třídy ve směru Dívčice, což vedlo k oddělení 
dopravy od prostoru pro cyklisty a pěší. Část 
grantu také posloužila k úpravě plochy dětského 
hřiště a doplnění zařízení hřiště.

Převážnou část uživatelů Střediska rané péče 
SPRP České Budějovice tvoří děti s kombinova-
ným tělesným a zrakovým postižením. Organizace 
za příspěvek zakoupila speciální polohovací 
zařízení Squiggles MyGo, které tělesně postiže-
ným dětem zajišťuje správnou polohu při sezení. 
Princip teleskopických tyčí umožňuje židličku 
přizpůsobit různým situacím, aby zorné pole 
dítěte bylo vhodně stimulováno. Středisko židličku 
využívá hlavně na vstupní posouzení zrakových 
funkcí dítěte, klienti si ji mohou na zkoušku 
zapůjčit i domů. 

MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU 

VRÁCENÍ ZVONŮ NA VĚŽ 

TÝNSKÉHO KOSTELA 

500 000 KČ

REGION SEVERNÍ MORAVA

KLUB EKOLOGICKÉ 

VÝCHOVY 

KONFERENCE ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE – PREZENTACE ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ 

EVVO

50 000 KČ

REGION JIŽNÍ ČECHY

OBEC MYDLOVARY

ÚPRAVA NÁVSI, ZELENĚ 

A ODSTAVNÝCH PLOCH

180 000 KČ

STŘEDISKO RANÉ PÉČE 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

POLOHOVACÍ ŽIDLIČKA 

50 000 KČ
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Vědecká knihovna v Olomouci je druhou 
nejstarší a třetí největší knihovnou svého druhu 
v České republice. V současnosti má přes 
15,5 tisíce čtenářů, jimž umožňuje zdarma 
přístup na internet ve studovně. Cílem projektu 
zkvalitnění přístupu k informacím bylo vyměnit 
zastaralé internetové stanice jak v prostorách pro 
veřejnost, tak v učebně pro školení pracovníků 
veřejných i specializovaných knihoven v Olo-
mouckém kraji. Zároveň bylo zajištěno bezpečné 
oddělení internetu od vnitřní sítě knihovny.

Začátkem léta ožil Hradec Králové již 16. roční-
kem Divadla evropských regionů. Desetidenní 
maratón nabídl na 220 představení v divadlech, 
v šapitó i na ulici, dále řadu doprovodných kon-
certů, výstav, tvůrčích dílen, besed a dalších akcí. 
Festival si vydobyl dobrou pověst u zahraničních 
souborů, jejichž zájem o účast rok od roku roste. 
Koncept festivalu je vstřícný nejširší veřejnosti 
a na své si tak přišly všechny divácké skupiny.

Společně se Správou Krkonošského národního 
parku a krkonošskou Horskou službou připra-
vil svazek měst a obcí v Krkonoších projekt 
vyznačení a vybavení turistických tras. Jeho cílem 
je pomocí jednotného značení a vybavení tras 
mobiliářem usnadnit orientaci v terénu cyklistům 
a běžkařům. Na základě zpětné vazby od turistů 
se projektem snaží zvýšit hustotu značení a nabíd-
nout odpočinkové a informační prvky. 

VĚDECKÁ KNIHOVNA 

V OLOMOUCI 

ZKVALITNĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

115 850 KČ

KLICPEROVO DIVADLO, 

O.P.S., HRADEC KRÁLOVÉ 

XVI. MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL 

„DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ“

250 000 KČ

REGION VÝCHODNÍ ČECHY

KRKONOŠE

SVAZEK MĚST A OBCÍ 

VYZNAČENÍ A VYBAVENÍ TURISTICKÝCH TRAS

100 000 KČ

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch 
dětského mentálního vývoje. Lidé s autismem mí-
vají potíže s řečí, ve vztazích s druhými a obtížně 
zvládají sociální dovednosti. Děti s autismem mají 
ztížené podmínky pro provozování volnočasových 
aktivit – neobejdou se bez osobního asistenta 
a speciální formy komunikace. I díky penězům 
Nadace ČEZ může Dětský klíč Šumperk nabíd-
nout dětem kroužky, jako je jízda na koni, tělocvik, 
hudební a rytmická výchova, kroužek sociálních 
dovedností apod. Tyto aktivity smysluplně vyplní 
jejich volný čas a napomohou rozvoji schopností 
dětí v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných 
dovedností.

DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK, 

O.P.S.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 

S AUTISMEM

100 000 KČ
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Hokej je jedním z nejpopulárnějších sportů 
u nás, je ale také finančně náročný. HC Náchod 
je nezisková organizace, která vychovává nové 
hokejové talenty a podporuje sportovní aktivity 
dětí i mládeže. Příspěvek Nadace ČEZ využil 
klub na dopravu hráčů na utkání, pořízení kvalitní 
výstroje, pronájem sportovišť a organizaci hráč-
ských soustředění. HC Náchod se účastní soutěží 
pořádaných Českým svazem ledního hokeje 
v 10 kategoriích.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

HC NÁCHOD

PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍCH 

HOKEJOVÝCH ODDÍLŮ

450 000 KČ
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Čas od času proběhnou společností stesky akademiků, 
že české děti nemají zájem o předměty, jako je matematika, 
chemie či fyzika. Jisté je, že v dnešním zrychleném, 
náročném světě je mnohem těžší děti skutečně zaujmout, 
nadchnout a motivovat je. Naštěstí si řada učitelů uvědomuje, 
že technické a přírodovědné předměty se dají učit zábavně 
a chytlavě. Výklad je například možné zpestřit zajímavými 
pokusy, video-ukázkami a simulacemi, více žáky zapojit 
do vyučovací hodiny...

Dlouhodobě vysoký zájem škol o projekty zaměřené na zvy-
šování kvality vzdělávání vedl Nadaci ČEZ k vytvoření nového 
projektu zaměřeného právě na tuto problematiku. V únoru 
2010 otevřela nadace grant Oranžová učebna, zaměřený na 
zkvalitnění výuky technických a přírodovědných předmětů 
na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy 
mohly s pomocí grantu zlepšit vybavení v učebnách fyziky, 
chemie, v laboratořích a kombinovaných učebnách se zamě-
řením na technické obory. 

Po vybrání prvních čtrnácti projektů Oranžových učeben 
umožnila Nadace ČEZ veřejnosti zapojit se do rozhodovacího 
procesu prostřednictvím hlasování. Z hlasování vzešlo dalších 
sedm podpořených projektů. 

ORANŽOVÁ UČEBNA
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U příležitosti 90. výročí vzniku Masarykova 
gymnázia v Plzni byla 1. října 2010 slavnostně 
otevřena moderní Oranžová učebna přírodověd-
ných předmětů. Třída je vybavena počítačem, 
interaktivní tabulí a dataprojektorem. „Na novou 
učebnu jsme se opravdu těšili a budeme ji velmi 
intenzivně využívat. Nakoupili jsme také interak-
tivní učebnice, které nám umožní mnohem krea-
tivnější vyučování,“ vysvětluje Petra Komprdová, 
učitelka matematiky a fyziky. Zábavnější a méně 
stereotypní výuka více motivuje děti k učení. Inter-
aktivní tabule a učebnice mají přesah do několika 
předmětů, takže učí děti širším souvislostem mezi 
probíranými jevy. 

Žáci Základní školy Bratří Čapků v Úpici se 
s dobrými výsledky pravidelně účastní olympiád 
ve fyzice, chemii a astronomii. První listopadový 
den 2010 získali pěkný dárek: zbrusu novou 
Oranžovou učebnu fyziky a chemie. Moderní 
třída je vybavena multimediální tabulí, počítačem, 
přehrávačem DVD a VHS, tiskárnou se scanne-
rem a hlasovacím zařízením. „Chceme žákům 
nabídnout zábavnější a méně stereotypní formu 
výuky, možnost získávání nových poznatků hravěj-
ší formou a zvýšení motivace k učení,“ vysvětluje 
Věra Nývltová, učitelka fyziky a chemie. „Věřím, že 
zábavnější forma výuky povede i ke snadnějšímu 
pochopení a dokonalejšímu procvičení učiva dětí 
se specifickými poruchami učení ve speciální 
třídě,“ dodává učitelka. 

Studenti Gymnázia Česká v Českých Budějo-
vicích již několik let spolupracují s Německou 
školou v Praze na projektu Vltava – Moldau, jehož 
součástí jsou nejrůznější biologicko-chemická 
měření a pozorování. Naměřené hodnoty vzorků 
z Vltavy v Českých Budějovicích se porovnávají 
vzorky získanými v Praze. Díky projektu Oranžová 
učebna získali žáci interaktivní tabuli a systém 
PASCO měřidel a čidel pro získávání chemicko-
fyzikálních hodnot v přírodě. Interaktivní tabule se 
softwarem běží v učebně chemie denně. Pomáhá 
snižovat náklady (klesá spotřeba drahých chemi-
kálií) a zároveň umožňuje simulovat i nebezpečné 
chemické pokusy. Pokud počasí dovolí, vyrážejí 
studenti s měřicí sadou do terénu. Profesoři si od 
nových pomůcek slibují zvýšení zájmu studentů 
o chemii i další přírodovědné obory.

Střední průmyslová škola v ulici Generála Kholla 
v Rakovníku získala grant na novou učebnu 
automatizace a počítačové grafiky. Multimediální 
učebna s interaktivní tabulí, počítačem, pneu-
matickými a elektropneumatickými prvky slouží 
především pro výuku automatizace a počítačové 
grafiky. Studenti vítají jakoukoli změnu a doplnění 
klasické výuky a učitelé mají možnost využít mo-
derní techniku k názornější výuce. Učebna bude 
sloužit také pro výuku technické dokumentace 
a elektroniky, škola ji využije i na odborné před-
nášky a přípravu studentů na technické soutěže. 
Cílem je procvičit teoretické znalosti studentů 
v praxi a naučit žáky vyhodnocovat a zpracovávat 
výsledky pro jejich další využití. 

MASARYKOVO 

GYMNÁZIUM, PLZEŇ

ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY FYZIKY, CHEMIE 

A MATEMATIKY

195 230 KČ

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ, ÚPICE

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA FYZIKY A CHEMIE

200 000 KČ

GYMNÁZIUM ČESKÁ 64, 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

UČEBNA CHEMIE S PODPOROU ICT

188 039 KČ

SPŠ RAKOVNÍK

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA AUTOMATIZACE 

A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

200 000 KČ
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Drtivá většina českých základních a středních škol byla posta-
vena v době, kdy o zapojování zdravotně handicapovaných 
žáků do výuky mezi děti bez postižení nikdo neuvažoval. Přes-
tože existuje řada projektů na tzv. inkluzivní vzdělávání, stovky 
školních budov na něj po architektonické stránce nejsou 
připraveny. S dobrou vůlí jde všechno – učitelé a spolužáci 
pomáhají svým žákům a kamarádům s postižením s přesuny 
mezi patry školy, ředitelé upravují rozvrh, aby nemuseli přejíž-
dět z učebny do učebny. Ideální to ale není. Proto přišla Na-
dace ČEZ s novým projektem Oranžové schody, zaměřeným 
na odstraňování bariér ve školách pomocí elektrické energie. 
Cílem projektu je zpřístupnit vzdělávání žákům s postižením 
nebo se sníženou schopností pohybu a orientace a rovněž jim 
pomoci snáze se zapojit do kolektivu a společnosti vůbec.

Prostřednictvím grantu Oranžové schody mohou základní 
a střední školy zakoupit výtahy, plošiny, schodišťové sedačky, 
schodolezy a nejrůznější zvukové a světelné naváděcí systé-
my. Dává šanci především školám, které se snaží problemati-
ku aktivně řešit, zkrátka těm, které začleňování handicapova-
ných berou skutečně vážně. 

ORANŽOVÉ SCHODY
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důležitým evakuačním místem v případě nenadá-
lých událostí, přispívá výtah i k větší bezpečnosti 
žáků. Škola nyní může nabídnout péči dalším 
dětem s kombinovanými vadami včetně těch 
pohybových. Motto „Hravě nahoru, hravě dolů“ 
vybrala škola v souvislosti s vlastními vzdělávacími 
programy, které všechny spojuje hravý a pohodo-
vý přístup ke vzdělání. 

Třináctiletý David, který navštěvuje soukromé 
Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí, se 
od svých osmi let pohybuje na invalidním vozíku. 
Ve škole mu upravili rozvrh, aby nemusel zbyteč-
ně přejíždět do jiných učeben v různých patrech. 
To ale znamenalo, že trávil celý den v jediné třídě 
a o přestávkách či v době oběda nemohl být se 
svými spolužáky v jiných prostorách školy. 
K prvnímu školnímu dni v roce 2010 dostal David 
krásný dárek – novou schodišťovou plošinu, 
která mu umožňuje samostatný přístup do všech 
částí hlavní budovy školy, především odborných 
učeben. Kromě toho může David trávit čas se 
spolužáky na školní zahradě, kterou žáci využívají 
za hezkého počasí k aktivnímu odpočinku během 
přestávek. „Dosud Davida do odborných učeben 
přenášeli za pomoci asistentky pedagoga starší 
spolužáci, nově si může dálkovým ovládáním 
přivolat do jednotlivých podlaží plošinu a překonat 
tak pro nás ostatní „obyčejné schody“ sám,“ říká 
ředitelka gymnázia Jaroslava Turková.

Začátkem října 2010 zahájila Mateřská škola, 
Základní škola a Dětský domov Ivančice provoz 
nového venkovního výtahu. Třípatrová budova 
slouží dětem s vadami řeči, sluchu, kombino-
vanými vadami a autismem již od roku 1894. 
Mezi 80 dětmi ve věku od 3 do 15 let do školy 
v současnosti docházejí také dva imobilní žáci, 
jimž architektonické dispozice historické budovy 
neumožňovaly samostatný pohyb po celé škole. 
S přesuny pomáhali rodiče i asistenti, fyzickou 
podporu na schodech potřebovali i další tři čás-
tečně imobilní žáci.
Instalace venkovního výtahu pomohla všem, 
především dětem umožnila větší samostatnost.
„Dosud musely děti s tělesným postižením 
obědvat ve třídě a obtížně se přemisťovaly mezi 
patry. Díky výtahu se nyní bez problému dostanou 
do jídelny, odborných učeben a také do dvorany, 
kde se všechny děti ve volných chvílích setká-
vají,“ vysvětlila Miroslava Křupalová, statutární 
zástupkyně. Jelikož zmiňovaná dvorana je také 

V internátě Základní školy Cyrilometodějská 
v Třebíči zprovoznili 13. října 2010 nový schodo-
lez. Toto mobilní zařízení vybavené motorkem je 
možné připevnit k invalidnímu vozíku tak, aby do-
provázející osoba mohla vozíčkáře snadno vyvézt 
do schodů a zpět. Škola s internátem funguje ve 
třech budovách a slouží dětem s různým stupněm 
fyzického, psychického i mentálních handicapu.
„Internát a školu navštěvuje sedm dětí s tělesným 
handicapem, které museli učitelé či asistenti mezi 
patry přenášet. Za schodolez jsme nesmírně 
vděčni. Jeho velkou výhodou je i to, že je přenos-
ný a můžeme ho tedy mezi budovami internátu 
a školy přemisťovat,“ říká ředitel školy Milan Šelle. 
ZŠ Cyrilometodějská působí samostatně od roku 
1895. Docházejí do ní nejen děti z Třebíče, ale 
z širokého okolí (např. Radkovice, Sedlec, Valeč, 
Kramolín, Pyšely apod.). Spolupracuje s odbor-
níky z oblasti psychologie, psychiatrie, pediatrie 
a dětské neurologie při hledání optimálních 
přístupů k řešení problémů kmenových i nově 
přijímaných žáků.

GYMNÁZIUM 

J. A. KOMENSKÉHO, 

DUBÍ

PATŘÍ MEZI NÁS

537 600 KČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ 

DOMOV IVANČICE

HRAVĚ NAHORU A HRAVĚ DOLŮ!

950 000 KČ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

CYRILOMETODĚJSKÁ, 

TŘEBÍČ

UŽ SE SCHODŮ NEBOJÍME – MÁME 

SCHODOLEZ

153 240 KČ
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Zaměstnanci Skupiny ČEZ již několik let vždy v předvánoč-
ním čase pořádají charitativní akci s názvem Plníme přání, 
myslíme na druhé. Cílem je pomoci lidem se zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním. Zaměstnanci se mohou seznámit 
s konkrétními osudy lidí a jejich potřebami a pomoci jim 
penězi nebo koupí věcného dárku. Vhodné příjemce pomoci 
pomáhá vytipovat vybraná partnerská organizace, která 
v dané oblasti pracuje. V minulých letech pomohli zaměstnan-
ci dětem z dětských domovů, klientům ústavů sociální péče 
a domovů důchodců.

Nadace ČEZ se poprvé projektu zúčastnila v roce 2009 
a společně s útvary vnitřní a vnější komunikace spolupraco-
vala na projektu, jehož úspěch záleží na ochotě zaměstnanců 
Skupiny ČEZ pomáhat. 

V roce 2010 zaměstnanci pomáhali mladým lidem vyrůs-
tajícím v náhradní rodinné péči. Sami doporučili mladé lidi 
ze svého okolí, další nejvhodnější kandidáty pomohl vybrat 
Nadační fond Rozum a Cit. Nadace ČEZ podpořila projekt 
částkou 500 tisíc korun

PLNÍME PŘÁNÍ 
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intenzivně věnuje netradičnímu koníčku – 
záchranářství. Dokonce natolik, že se rozhodl 
vystudovat střední zdravotnickou školu. „Baví mě 
pomáhat lidem a mám rád adrenalin, proto se 
chci stát profesionálním záchranářem. Jako dob-
rovolný hasič už jsem byl u několika výjezdů a vím 
jistě, že se tomu chci věnovat profesionálně,“ říká 
Matěj. Výtěžek projektu Plníme přání mu umožnil 
absolvovat záchranářský kurz. I další mladí muži 
a slečny mají možnost posunout se o další krok 
k dospělosti a samostatnosti. Příspěvek využití 
například na počítačové vybavení, studijní 
materiály, starší automobil, zařízení samostatné 
domácnosti, školné na hudební škole, vybavení 
kadeřnického salonu a kurzy. Zaměstnanci 
Skupiny ČEZ přispěli úctyhodnou částkou 
654 600 korun, Nadace ČEZ částku navýšila 
o dalších 500 000 korun, celkem projekt 
Plníme přání přinesl 1 154 600 korun.

V České republice žije v náhradní rodinné péči 
více než 13 tisíc dětí. Mladí lidé z náhradních 
rodin mají obtížnější start do samostatného života 
než jejich vrstevníci. V  jedné rodině je často více 
dětí, péči o opuštěné děti přebírají prarodiče, star-
ší sourozenci nebo příbuzní, peněz proto nebývá 
nazbyt. Náhradní rodiny nemohou mladým lidem 
vždy dopřát finančně náročnější aktivity jako jsou 
nejrůznější zájmové či odborné kurzy, vyšší vzdě-
lání nebo získání řidičského průkazu, o podpoře 
při zařizování samostatného bydlení ani nemluvě. 
Projekt Plníme přání, myslíme na druhé 2010, 
proto zamířil právě tímto směrem.
Ve spolupráci se zaměstnanci Skupiny ČEZ 
a Nadačním fondem Rozum a cit, který se
dlouhodobě zabývá podporou rodin poskytujících 
náhradní rodinnou péči, bylo vytipováno 
50 mladých lidí na prahu dospělosti. Jedním 
z nich je i Matěj z Prahy. Vyučený kuchař se 

NADAČNÍ FOND 

ROZUM A CIT

PODPORA MLADÝCH LIDÍ VYRŮSTAJÍCÍCH 

V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

1 154 600 KČ



48 49

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

2. základní škola Rakovník Rakovník Přiblížení vzniku a vedení elekt. proudu 
v obvodu žákům ZŠ

198 702 Kč

4 – Volnočasová, o.p.s. Praha Náklady na organizaci akce 4x4 letní 
sportovní hry žáků ZŠ Praha 4

500 000 Kč

Academia IREAS, o.p.s. Praha Vydání publikace Ekonomie a životní prostředí 90 000 Kč

AFK Slavoj Podolí Praha Praha Údržba tréninkových ploch pro mládež – 
nákup malotraktoru

560 000 Kč

ART – FOTO Praha Moje barevná Praha – provozní náklady a nákup 
materiálu

600 000 Kč

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR o.s. Praha Náklady na rekondiční pobyt v Chorvatsku – 
doprava upraveným autobusem pro převoz 
vozíčkářů na zahraniční pobyt 

98 446 Kč

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Praha Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší 
studentskou vědeckotechnickou práci, 
11. ročník – provozní náklady

400 000 Kč

BASKET SLOVANKA Praha Basket Slovanka – příspěvek na činnost klubu 155 000 Kč

Brandýské kulturní sdružení Brandýs nad Labem Hopsa hejsa do Brandejsa – pořádání 
kulturní akce

300 000 Kč

Česká basketbalová federace o.s. Praha Středoškolská basketbalová liga 2 000 000 Kč

Český atletický svaz Praha Atletické soutěže mládeže 2010, středoškolský 
pohár, Dětská atletika 

700 000 Kč

Český atletický svaz Praha Atletické soutěže mládeže 2010, realizace 
atletických soutěží Pohár rozhlasu, Středoškolský 
pohár, Mistrovské soutěže, Dětská atletika

1 000 000 Kč

Český olympijský výbor Praha Play fair play – provozní náklady kampaně 2 500 000 Kč

Český svaz judo, o.s. Praha Zlepšení ekonomických podmínek pro přípravu 
státní reprezentace v judu – provozní náklady, 
nákup autobusu

950 000 Kč

Český volejbalový svaz Praha Písek pro Oranžová hřiště – manipulace 
a doprava

250 000 Kč

Dělnická tělocvičná jednota – Velká Chuchle Praha Zabezpečení aktivit pro členy a veřejnost 
v roce 2010 – provozní náklady

400 000 Kč

Divadlo v Řeznické, o.p.s. Praha Divadelní činnost – provozní náklady představení 400 000 Kč

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha Magnetická rezonance pro děti – nákup přístroje 500 000 Kč

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK Praha Nákup nového výukového vybavení 
pro učebnu fyziky

192 600 Kč

FK PŠOVKA MĚLNÍK o.s. Mělník Činnost a rozvoj fotbalového klubu – doprava, 
provozní náklady, nájmy sportovišť

195 000 Kč

FOTBALOVÝ KLUB METEOR PRAHA VIII Praha Částečná rekonstrukce šaten a sociálního 
zařízení určených pro mládež 

640 000 Kč

FSC Libuš Praha Oplocení hřiště UMT 1 000 000 Kč

Gymnázium Jana Palacha Mělník Společenskovědní předměty s moderní 
technikou – nákup dataprojektoru, PC sestavy

45 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč
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Klub ekologické výchovy Praha Konference škol Moravskoslezského kraje – 
osobní náklady, strava, ceny

50 000 Kč

Klub veslařů mělnických 1881, o.s. Mělník Obnova vesel osmiveslice, výroba krakorců, 
rekonstrukce dvojskifu, koupě motorového člunu

335 000 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s. Praha Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi – 
provozní náklady a nákup vybavení

400 000 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s. Praha Sociálně akviziční služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

367 000 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s. Praha Doprava dětí s postižením do škol 233 000 Kč

Matice staroboleslavská Brandýs nad 
Labem–Stará 
Boleslav

Tajemství chrámů, vzdělávací program – 
provozní náklady a vybavení

120 000 Kč

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o.s. Mělník Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla – 
restaurování barokních řezeb

45 000 Kč

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – VELKÁ CHUCHLE Praha–Velká 
Chuchle

Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové 1 000 000 Kč

Motivace o.s. Praha Aktivní senioři – provozní náklady na sportovně 
vzdělávací projekt

300 000 Kč

Náboženská obec Církve československé husitské 
v Žebráku

Žebrák Ne dětem ulice – stavební a instalační práce 150 000 Kč

Nadace Charty 77 Praha Příspěvek na auto s plošinou – příspěvek 
na nákup upraveného automobilu

100 000 Kč

Nadace Javorník Praha Právem ke šťastnější rodině – odměny odborným 
pracovníkům

140 000 Kč

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni Praha Oranžové kolo – Pomoc dětem pozůstalým 
po policistech a hasičích, kteří zahynuli při plnění 
služebních povinností a policistům a hasičům 
těžce tělesně postiženým následkem zranění 
utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby

250 485 Kč

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni Praha Pomoc dětem pozůstalým po policistech 
a hasičích, kteří zahynuli při plnění služebních 
povinností a policistům a hasičům těžce tělesně 
postiženým následkem zranění utrpěného 
v přímé souvislosti s výkonem služby

400 000 Kč

Nadační fond Rozum a Cit Praha Plníme přání 2010 – podpora mladých osob 
vyrůstajících v náhradní rodinné péči

1 154 600 Kč

Občanské sdružení ADRA Praha Rozvoj a realizace dobrovolnických programů 
na území města Ostravy a v blízkém okolí – 
osobní náklady

120 600 Kč

Občanské sdružení Effatha Praha Praha Katolická charismatická konference 2010 – 
provozní náklady

250 000 Kč

Občanské sdružení ONŽ Praha Poradna pro ženy a dívky v tísni – osobní náklady 200 000 Kč

Obec Dolní Břežany Dolní Břežany Regionální pedagogické centrum – 
stavební práce

150 000 Kč

SOUHRN PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 2010
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Obec Solenice Solenice Oprava vybavení v tělocvičně (oprava vodovodu, 
osvětlení a oprava topení)

200 000 Kč

Organizační výbor Mistrovství světa v universálním boji /
UNIFIGHT / 2009 v Karlových Varech

Praha Mezinárodní mistrovství České republiky 
v Unifightu – provozní náklady

1 300 000 Kč

Oxyprotect Brandýsek Prospektivní studie sekundárnío screeningu 
sledující pacienty po kurativní léčbě 
bronchogenního karcinomu stadia T1, 2NOMO, 
kteří trpí zároveň CHOPN gr II a horšího stupně – 
nákup přístroje a odměny pracovníkům

800 000 Kč

PERCEPTIO o.s. Praha Extremismus a neonacismus, hrozba 
pro demokracii – realizace besed

960 000 Kč

PRO BONUM o.s. Praha Film s názvem "Co můžeme sami udělat 
pro životní prostředí" – výroba a distribuce filmu

960 000 Kč

PRO CORDE o.s. Praha SRDCE – nákup přístroje 1 000 000 Kč

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Mělník Ostrov uprostřed krize – náklady 
na provoz centra

370 500 Kč

Římskokatolická farnost Pečky Pečky Záchrana nástropní fresky Nanebevzetí 
Panny Marie od Adolfa Liebschera: I. etapa 
rekonstrukce střechy lodi kostela

240 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Slapy nad Vltavou Hasičský prapor – prapor, domovenky, 
příslušenství k praporu

60 000 Kč

SK OLYMPIK MĚLNÍK Kly Činnost a rozvoj futsalového klubu 160 000 Kč

Sluneční paprsek Praha–Dolní 
Počernice

Ozdravný pobyt pro děti po onkologické léčbě, 
pro děti jinak vážně chronicky nemocné

200 000 Kč

Společnost Franze Kafky, o. s. Praha Informační, studijní a vzdělávací centrum 
Franze Kafky – provozní náklady

1 000 000 Kč

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha Netopeer – vrstevnické vzdělávání v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví

100 000 Kč

Spolek divadla Radka Brzobohatého o.s. Praha Podpora Divadla Radka Brzobohatého 1 500 000 Kč

Spolek přátel hor o.s. Praha Krkonošské mlýniště 950 000 Kč

Spolek přátel hor o.s. Praha Zdravé a hravé Krkonoše – náklady na pořádání 
sportovně – kulturní akce

150 000 Kč

Sportovní centrum Radotín Praha–Radotín Podpora a rozvoj mládežnické základny – 
provodní náklady a vybavení

350 000 Kč

Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha o.s. Praha Zabezpečení pravidelné sporovní činnosti 
tělesně (především spasticky) postižených 
jedinců – provozní náklady

101 554 Kč

Sportovní střelecký klub Pičín Pičín Střelnice Pičín – nákup vybavení 249 600 Kč

SSK Future o.s. Praha Dostavba šaten areny Barrandov 2 000 000 Kč

Střední průmyslová škola gen. Kholla 2501/II. Rakovník Multimediální učebna automatizace a počítačové 
grafiky – nákup výukového zařízení

200 000 Kč

Studio Sport Praha Volejbalová akademie při ZŠ Vachkova, 
Uhřiněves – provozní náklady 

100 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč
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Studio Sport Praha Volejbalová akademie při ZŠ Vachkova, 
Uhřiněves – odměny trenérů mládeže

100 000 Kč

Svaz dělnických tělocvičných jednot České republiky Praha Rekonstrukční práce a dovybavení sportovních 
areálů dělnických tělovýchovných jednot ČR – 
stavební práce a nákup vybavení

2 750 000 Kč

Svaz paraplegiků 
/Czech paraplegic association – CZEPA/

Praha Oranžové kolo – ošetřovatelský tým v Centru 
paraple – osobní náklady

252 091 Kč

Tělovýchovná jednota Hlavní správa ČEZ, a. s. Praha Podpora činnosti – nájmy sportovišť, cyklistické 
a lyžařské sportovní akce, turnaje a závody

350 000 Kč

Tělovýchovná jednota Štěchovice Štěchovice Oprava osvětlení sportovního areálu 500 000 Kč

VISION 09 Praha Podpora vybraných vzdělávacích institucí – 
provozní náklady

2 000 000 Kč

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha Od bílé křídy a černé tabule k barevné výuce – 
nákup výukového zařízení

200 000 Kč

ZŠ Jindřicha Matiegky p.o. Mělník Pořízení interaktivní tabule 390 000 Kč

ZŠ Příbram II Příbram Škola pro všechny – pořízení 
schodolezu a vozíku

160 000 Kč

ZO Odborového sdružení železničářů – 
Depo kolejových vozidel Praha

Praha Výstavba hřiště 750 000 Kč

Život bez drog Praha Prevence šikany – realizace osvětového 
programu

990 000 Kč

Jihočeský kraj

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s. České Budějovice Oranžové kolo – podpora činnosti zdravotně 
postižených sportovců – opravy rehabilitačních 
strojů a dokončení veslařského trenažéru

49 744 Kč

Agency Je5 s.r.o. České Budějovice Děti na cestách bezpečně s Ježíškem – 
publikace, stojánky, poštovné

100 000 Kč

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením, o.s.

České Budějovice Oranžové kolo – rekonstrukce 
terapeutických prostor

49 261 Kč

Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn nad Vltavou Oranžové kolo – nákup vybavení a stavební 
práce pro terapeutické dílny

49 169 Kč

Farní charita Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Oranžové kolo – zajištění terénní pečovatelské 
služby, nákup automobilu

50 889 Kč

Gymnázium Česká ulice 64 České Budějovice Učebna chemie s podporou ICT techniky – 
nákup výukového zařízení

188 039 Kč

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje České Budějovice Mobilní požární technika – nákup velkoobjemové 
citerny pro hašení lesních požárů

7 000 000 Kč

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje České Budějovice Nákup mobilních prostředků pro přepravu 
tělesně postižených a imobilních obyvatel 
při evakuaci

3 000 000 Kč

Charita Zliv Zliv NZDM pro Zliv –nákup vybavení a tisk pozvánek 50 000 Kč
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Jihočeský patriot České Budějovice Hledá se nová Kateřina Neumanová – projekt 
využití volného času a rozvíjení talentu dětí 
a mládeže – provozní náklady

1 000 000 Kč

Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice Úhrada provozních nákladů a pořízení kostýmů 40 000 Kč

Město Bechyně Bechyně Obecní bezdrátový rozhlas ve městě – náklady 
na pořízení vybavení

240 000 Kč

Město Borovany Borovany Rekonstrukce stávajícího školního hřiště na hřiště 
s umělým povrchem

300 000 Kč

Město Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Dovybavení koupaliště Hluboká nad Vltavou 
herními prvky

241 000 Kč

Město Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Dopravní značení oblast Fidelák – 1.etapa 99 000 Kč

Město Horní Planá Horní Planá Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Město Protivín Protivín Rekonstrukce chodníků a veřejného 
osvětlení ve městě

340 000 Kč

Město Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Vrácení zvonů na věž týnského kostela – 
nákup dvou zvonů a příslušenství

500 000 Kč

Město Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Město Vodňany Vodňany Vyšší bezpečnost silničního provozu 
ve Vodňanech – stavební práce

340 000 Kč

Město Zliv Zliv Rekonstrukce chodníkových zádlažeb 
na Dolní náměstí

340 000 Kč

Městská charita České Budějovice České Budějovice Tranzitní program – provozní náklady 50 000 Kč

Městys Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Veřejné osvětlení – stavební práce, 
příprava projektu

115 000 Kč

Nadace města České Budějovice pro podporu 
vzdělávání a vědy

České Budějovice Sociální podpora dvou studentek – 
oboustranných sirotků

250 000 Kč

Obec Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad 
Vltavou

Zřízení dětského hřiště – Jehnědno 180 000 Kč

Obec Bečice Bečice Oprava požární nádrže 180 000 Kč

Obec Březnice Breznice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 180 000 Kč

Obec Čenkov u Bechyně Bechyně Vylepšení životního prostření návsi a oprava 
budovy hospodářského zázemí OÚ

180 000 Kč

Obec Číčenice Číčenice Rozšíření stávajícího obecního rozhlasu 180 000 Kč

Obec Dívčice Dívčice Oprava budovy obecního úřadu 180 000 Kč

Obec Hodonice Bechyně Výměna oken, dveří a vybudování sociálního 
zařízení v budově OÚ

150 000 Kč

Obec Horní Kněžeklady Týn nad Vltavou Oprava komunikace v obci 150 000 Kč

Obec Hosty Týn nad Vltavou Oprava střechy obecního úřadu a knihovny 180 000 Kč

Obec Chrášťany Chrášťany Dětské hřiště Chrášťany – stavební práce 
a herní prvky

185 000 Kč
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Obec Modrá Hůrka Modrá Hůrka Stavební úpravy sklepa a chodníku 
před budouvou bývalé školy

180 000 Kč

Obec Mydlovary Mydlovary Úprava návsi, zeleně a odstavných ploch 180 000 Kč

Obec Nákří Nákří Oprava zadního traktu obecní kovárny 180 000 Kč

Obec Paseky Paseky Odpočinkové místo pro děti i dospělé 
a parkové úpravy

180 000 Kč

Obec Ševětín Ševětín Oranžové hřiště 998 870 Kč

Obec Tálín Tálín Rekonstrukce sociálního zařízení 
v tálínské hospodě – 1.etapa

180 000 Kč

Obec Zahájí Mydlovary Radarový ukazatel rychlosti 180 000 Kč

Obec Záhoří Bechyně Vybavení venkovního přístřešku 100 000 Kč

Obec Žďár Žďár Oprava střechy a fasády budovy OÚ 180 000 Kč

Obec Žimutice Žimutice Rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa 180 000 Kč

Oblastní spolek ČČK České Budějovice Ćeské Budějovice Nákup speciálního užitkového vozidla 
humanitární jednotky 

1 000 000 Kč

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Chvalšiny Oprava jezírka na zámeckém parteru 
Červený Dvůr

250 000 Kč

Rozvojová a vzdělávací, o.p.s. České Budějovice Příprava podkladů pro členy týmu, mistry 
a učitele SOU, kteří budou působit jako lektoři 
při vzdělávání – provozní náklady

570 000 Kč

Společnost pro dobré soužití česky a německy hovořících 
zemí a občanů

Písek ENERGIE V NÁS A KOLEM NÁS – 
provozní náklady

80 000 Kč

Středisko rané péče SPRP České Budějovice České Budějovice Nákup polohovacího zařízení, židlička 
Squiggles MyGo, pro děti s postižením

50 000 Kč

TJ Sokol Olešnice Olešnice Olešnický sportovní areál 21. století – 
stavební práce

400 000 Kč

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. České Budějovice Oranžové kolo – zajištění sociálních služeb 
pro nevidomé a slabozraké – provoz kanceláře 
a nákup vybavení

50 413 Kč

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. České Budějovice Oranžové kolo – nákup kompenzační pomůcky 50 739 Kč

Velo–Club Cirkl Netolice České Budějovice 15. ročník POHÁR NADĚJÍ – provozní náklady 
a provozní materiál

52 450 Kč

ZŠ Borovany Borovany Učebna informatiky 200 000 Kč

ZŠ Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Interaktivní tabule pro ZŠ 134 321 Kč

ZŠ Vodňany Vodňany Škola bez bariér – nákup schodišťové plošiny 964 681 Kč

Zdravotnická záchranná služba JK České Budějovice Pořízení čtyř vozidel pro mimořádnou událost 4 000 000 Kč

Karlovarský kraj

Agentura osobní asistence a sociálního partnerství, o.p.s. Sokolov Nákup vozidla 100 000 Kč

Česká sledge hokejová asociace Karlovy Vary Podpora reprezentace ČR ve sledge hokeji – 
náklady na přípravu handicapovaných sportovců

500 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Karlovy Vary Hřiště na kraji města II – herní prvky 550 000 Kč

Mateřská škola Citice Sokolov Ozdravný pobyt – doprava, ubytování, strava 35 000 Kč

Město Březová Březová Dětské hřiště v Rudolci a rozšíření březovského 
hřiště – herní prvky včetně montáže

250 000 Kč

Město Plesná Plesná Tělocvična ZŠ a MŠ v Plesné 300 000 Kč

Městská knihovna Sokolov Sokolov Modernizace dětského oddělení Městské 
knihovny Sokolov

140 000 Kč

Občanské sdružení OSTROVSKÝ MACÍK Ostrov Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá – 
materiálové náklady, krmivo, stelivo

80 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Sharks Karlovy Vary Sledge pro Sharks – nákup sledge hokejového 
vybavení pro tělesně postižené hráče

80 000 Kč

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karlovy Vary Karlovy Vary Diacentrum 2010 – provoz kanceláře 
a stavební práce

100 000 Kč

Triatlet Karlovy Vary Karlovy Vary Zajištění vybavení a přípravy pro atletickou 
přípravku a mládež (6 až 18 let)

150 000 Kč

Plzeňský kraj

14. ZŠ Plzeň, p.o. Plzeň Měníme pohled žáků na technické 
obory v energetice

174 566 Kč

5. MŠ Plzeň, p.o. Plzeň Tvořivé ručičky, keramika – keramická pec 
a vybavení 

34 000 Kč

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva Plzeň Nové zásahové vozidlo pro Záchrannou 
stanici živočichů Plzeň 

400 000 Kč

Domov pro seniory Vlčice, p.o. Blovice Zkvalitnění sociální služby – nákup 
vybavení domova

48 869 Kč

HAIMA Plzeň – Unie pro pomoc dětem 
s poruchou krvetvorby

Plzeň Léčba hrou – hry pro děti 80 000 Kč

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň Plzeň Přírodní vědy do škol – příprava a vydání 
didaktického časopisu

120 000 Kč

Ledovec, o.s. Ledce Cirkus paciento – osobní náklady, materiálové 
náklady, služby

230 000 Kč

Masarykova ZŠ Klatovy Klatovy Uličníci – volnočasové aktivity žáků jako 
prevence rizikových faktorů chování

150 000 Kč

Masarykovo gymnázium Plzeň Plzeň Zefektivnění výuky fyziky, chemie a matematiky – 
nákup výukového zařízení

195 230 Kč

Město Blovice Blovice Výstavba hřiště 600 000 Kč

Město Horní Bříza Horní Bříza Dětské hřiště – sportoviště Horní Bříza 1 000 000 Kč

Město Plánice Plánice Rekonstrukce rodného domku a nová expozice 
v rodišti Františka Křižíka v Plánici – expozice, 
posterová prezentace, repase exponátů

400 000 Kč

Město Plasy Plasy Výstavba hřiště 851 760 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Plzeňský kraj

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Plzeň Rozšíření cvičné kuchyně pro Pracovní 
rehabilitaci v Kavárně a čajovně Kačaba – 
nákup vybavení kuchyně

51 131 Kč

Obec Chrást Chrást Dětské hřiště v Chrástu – demolice, úprava 
plochy, nákup a instalace nových herních prvků

140 000 Kč

Obec Soběšice Soběšice Obnova a doplnění zařízení na dětském hřišti 150 000 Kč

Orlovická voda, o.s. Plzeň Revitalizace vodní nádrže v Orlovicích 100 000 Kč

Plzeňský krajský atletický svaz Plzeň Rozvoj dětské atletiky v Plzeňském kraji – 
atletické náčiní a nářadí

81 700 Kč

Pomocné tlapky o.p.s. Starý Plzenec Moje asistentka je pěknej pes… – náklady 
na výchovu psa, pronájem vozidla

200 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Plzeň-jih Plzeň Podpora výchovy mládeže v kolektivech mladých 
hasičů na jižním Plzeňsku – materiálové vybavení 
a obleky

130 000 Kč

SOU elektrotechnické Plzeň Plzeň Dílna výtahů a jejich modernizace – materiálové 
vybavení dílny

450 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V Plzeň Výcvik stolního tenisu u mládeže a neslyšících 
dětí v Plzni – doprava, materiálové náklady, 
pronájmy sportovišť, spotřební materiál

100 000 Kč

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň Plzeň Západočeský basketbal – péče o mládež – 
provozní náklady

400 000 Kč

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Plzeň Inovativní prvky ve výuce odborných předmětů – 
multimediální učebna – osobní náklady, vybavení 
učebny, audit

400 000 Kč

ZŠ a MŠ Stupno, p.o. Břasy Pohybem za radostí a zdravím – herní prvky, 
sportovní vybavení

50 000 Kč

ZŠ Merklín Merklín Čarovná moc vody – osobní náklady, náklady 
na vybudování vodního ekosystému

115 000 Kč

ZŠ T.G. Masaryka Sušice, p.o. Sušice Oranžové schody Sušice – nákup schodolezu 171 600 Kč

Západočeská univerzita v Plzni Plzeň Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie – 
osobní náklady, materiál a náklady spojené 
s terénním měřením, režijní náklady, konference

454 300 Kč

Liberecký kraj

ELVA HELP, o.s. Liberec Sociální rehabilitace prostřednictvím 
canisterapie – osobní náklady, veterinární péče

70 000 Kč

FOKUS Liberec, o.s. Liberec Vybavení tréninkové kuchyňky 
pro duševně nemocné

50 000 Kč

Jedličkův ústav, p.o. Liberec Nákup materiálu do výtvarných dílen 
Centra denních služeb

100 000 Kč

LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Liberec Jak vzniká energie ČEZ – interaktivní exponáty, 
pracovní listy

375 000 Kč

Město Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Výstavba dětského hřiště 800 000 Kč

Obec Provodín Provodín Výstavba dětského hřiště a dětského hradu 247 621 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Liberecký kraj

Středisko rané péče SPRP Liberec Liberec Vzdělávací pobytový seminář pro rodiny dětí 
s postižením – osobní náklady, ubytování 
a strava, pronájem místností

235 300 Kč

SPŠ Česká Lípa, p.o. Česká Lípa Laboratoř, automatizace – vybavení odborné 
učebny

350 000 Kč

Unikátní projekty Smržovka Evropské výtvarné centrum pro postižené 
děti Sněženka – osobní náklady, cestovné, 
materiálové náklady, provozní náklady

410 000 Kč

ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Dětské zahradní hřiště u MŠ – herní prvky, 
nákup a instalace

60 000 Kč

ZŠ Liberec, p.o. Liberec Techniky se nebojíme aneb fyzika interaktivně 
a prakticky – nákup výukového zařízení

175 000 Kč

Ústecký kraj

Arkadie, společnost pro komplexní péči 
o zdravotně postižené

Teplice Oranžové kolo – Pravidelná doprava osob se 
zdravotním postižením – nákup automobilu

96 737 Kč

Arkadie, společnost pro komplexní péči 
o zdravotně postižené

Teplice Pravidelná doprava osob se zdravotním 
postižením v okrese Teplice – 
leasing/nákup vozu

80 400 Kč

Atletický klub Bílina Bílina Podpora rozvoje aktivit dětí a mládeže v oblasti 
volného času – doprava, ubytování, stravování, 
pronájem stadionu

50 000 Kč

Biskupství litoměřické Litoměřice Časopis Zdislava – mzdy a tisk časopisu 250 000 Kč

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčín 1 Úprava multifunkční zahrady Domino Děčín 100 000 Kč

DD a ŠJ Mašťov, p.o. Mašťov Oranžové kolo – Prázdninové pobyty dětí 
a vybavení při nástupu do školy

49 759 Kč

DD a ŠJ Tuchlov, p.o. Ohníč Oranžové kolo – Nákup vybavení pro domov 103 263 Kč

F.A. Pod Lipou, s.r.o. Roudnice nad 
Labem

Oprava a modernizace závlahového systému 
travnatých ploch

500 000 Kč

FK Ústí nad Labem – mládež, o.s. Ústí nad Labem Rekonstrukce škvárové hrací plochy na hrací 
plochu s přírodním trávníkem, oprava opěrných 
zdí a oprava umělého osvětlení

5 000 000 Kč

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Ústí nad Labem Rozvoj talentované mládeže a podpora 
vrcholového sportu – provozní náklady

500 000 Kč

GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. Dubí Patří mezi nás – nákup schodišťové plošiny 537 600 Kč

MAS Šluknovsko Varnsdorf Komunitní rozvoj Šluknovského výběžku 
prostřednictvím regionálního webu 
www.MujVybezek.cz

191 000 Kč

MŠ Děčín VI, p.o. Děčín Vláček ze stanice her do stanice tvoření – herní 
prvky, nábytek, montáž, stavební práce

200 000 Kč

Můj domov Bechlín Zajištění následné péče v zařízení pro výkon 
pěstounské péče (zaměření na dospívání dětí) – 
stavební práce

261 000 Kč

Obec Jiřetín pod Jedlovou Jiřetín pod Jedlovou Rekonstrukce a vybavení části sportovních ploch 540 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Ústecký kraj

Obec Podsedice Podsedice Přestavba MŠ a vybudování dětského hřiště 1 529 858 Kč

Rodiče a děti Kadaně, o.s. Kadaň Provozovna RADKA o.s. – nákup vybavení 
a stavební práce

50 528 Kč

Statutární město Most Most Úpravy okolí Magistrátu města Mostu 500 000 Kč

SOŠ technická a zahradnická Lovosice, p.o. Lovosice Mobilní učebna pro diagnostiku 188 595 Kč

SŠ energetická a stavební Chomutov, p.o. Chomutov Přírodní vědy kolem nás zajímavě – osobní 
náklady, vybavení učebny

300 000 Kč

TJ Slavoj Děčín Děčín 7 Instalace tepelného čerpadla pro celoroční ohřev 
TUV a sezonní podporu vytápění

554 402 Kč

Ústecký kraj Ústí nad Labem Obnova objektu SŠ v Ústeckém kraji 25 000 000 Kč

ZŠ a MŠ Radonice Radonice Nový nábytek do tříd 135 000 Kč

ZŠ Jirkov Jirkov Interaktivní tabule – zkvalitnění výuky na ZŠ 100 000 Kč

ZŠ praktická Klášterec nad Ohří Klášterec nad Ohří Eliminace závadového chování žáků – nákup 
jízdních kol a přileb

90 000 Kč

Pardubický kraj

Basketbalový klub Přelouč, o.s. Přelouč Provoz basketbalového oddílu a rozvoj 
basketbalu v Přelouči – nájem haly

70 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradišti Hradiště Nová střecha v Hradišti 240 000 Kč

Město Chvaletice Chvaletice Oranžové hřiště 819 583 Kč

Město Chvaletice Chvaletice Oprava kostela ve Chvaleticích, v Hornické čtvrti 300 000 Kč

Město Přelouč Přelouč Dětská hrací sestava Klenovka – herní sestava 
včetně dopravy a montáže

80 000 Kč

Město Slatiňany Slatiňany Zlepšení hygienického zázemí pro seniory – 
materiálové náklady

130 000 Kč

Městys Svojanov Svojanov Zateplení mateřské školy 500 000 Kč

Občanské sdružení Lichnice Třemošnice Oprava rumpálu na hradě Lichnice 18 500 Kč

Oblastní charita Moravská Třebová Moravská Třebová Přinášíme energii do života lidí s handicapem – 
vybavení svíčkařské dílny

100 000 Kč

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s. Ústí nad Orlicí SKIINTERKRITERIUM 2010 – ubytování a strava 400 000 Kč

SOU včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky Děti a včely bez hranic – účast členů včelařských 
kroužků na soutěži Zlatá včela

80 000 Kč

Východočeské divadlo Pardubice Pardubice GRAND Festival smíchu 10. ročník – honoráře 
divadel

200 000 Kč

Východočeské muzeum v Pardubicích Pardubice Pardubice – kolébka českého letectví – 
osobní náklady, doprava exponátů, fotografie, 
tiskové práce

65 000 Kč

ZŠ M. Choceňského Choceň Škola bez bariér – vybudování výtahu 
v budově školy

1 000 000 Kč

ZŠ Žamberk Žamberk Veselá škola – vybavení tříd 100 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Pardubický kraj

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Pardubice Záchranářské batohy – vybavení sanitního vozu 300 000 Kč

ZO ČSOP Bor u Skutče Záchranná stanice živočichů a ekocentrum 
Pasíčka – stavební práce

200 000 Kč

Královéhradecký kraj

Biskupské gymnázium B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II. Hradec Králové Modernizace výuky fyziky a matematiky 200 000 Kč

HC Náchod 60502 Náchod Podpora rozvoje regionálních hokejových oddílů – 
provozní náklady a nákup vybavení

450 000 Kč

Klicperovo divadlo o.p.s. Hradec Králové Mezinárodní divadelní festival Divadlo 
evropských regionů – XVI. ročník – honoráře, 
propagace, ubytování 

250 000 Kč

Krkonoše – svazek měst a obcí Vrchlabí Krkonoše – vyznačení a vybavení turistických tras 100 000 Kč

Město Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad 
Labem

Dětské hřiště, sportovní stadion – 
herní prvky a montáž

300 000 Kč

Město Vrchlabí Vrchlabí Dětské hřiště pro malé děti – 
herní prvky a montáž

400 000 Kč

Ministerstvo obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví UK Praha 6 Vzdělávací projekt Zdokonalení výuky 
základní a rozšířené první pomoci 
pro pracovníky ČEZ – materiálové vybavení, 
software a spotřební materiál

200 000 Kč

Nadační fond Jičín – město pohádky Jičín Oranžové kolo, Nadace ČEZ – nákup vybavení 
a materiálu

49 320 Kč

Nadační fond Jičín – město pohádky Jičín Projekt Čichám, čichám člověčinu (v rámci 
20. ročníku festivalu Jičín – město pohádky) – 
propagace akce, ubytování

100 000 Kč

Obec Orlické Záhoří Orlické Záhoří Multifunkční sportoviště 400 000 Kč

Obec Suchovršice Suchovršice Úprava louky u splavu (úprava terénu a zamezení 
černé skládce)

100 000 Kč

Oblastní charita Trutnov Trutnov Pomoc rodičům hendikepovaných dětí – 
osobní a provozní náklady

80 000 Kč

Svazek obcí Východní Krkonoše Trutnov Cyklostezka Východní Krkonoše, II. etapa – 
Horní Maršov – geodetické práce

100 000 Kč

TELEMARK KLUB ŠPINDL Špindlerův Mlýn Doprovodný program pro děti a mládež v rámci 
Telemark Festu Špindl 2010 – provozní náklady

500 000 Kč

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov Good Health – výcvikový model 40 000 Kč

ZŠ a MŠ Hradec Králové-Kukleny Hradec Králové Zelená učebna – projektová dokumentace, 
výstavba učebny

200 000 Kč

ZŠ Bratří Čapků Úpice Multimediální učebna fyziky a chemie – nákup 
výukového zařízení

200 000 Kč

ZŠ kpt. Jaroše Trutnov Dětské hřiště – osobní náklady, herní prvky 250 000 Kč

ZOO Dvůr Králové a.s. Dvůr Králové nad 
Labem

Rozšíření výběhu slonů 300 000 Kč

ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s. Nová Paka Oranžové kolo – Chráněná dílna Vyšehrad – 
materiál a el. energie

50 591 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Jihomoravský kraj

AK Olymp Brno Brno Evropský šampionát jun. družstev v atletice – 
provozní náklady a nákup vybavení

245 000 Kč

Biliculum Mikulov Dětský denní stacionář Mikulov – nákup 
automobilu

100 000 Kč

Biskupské gymnázium Brno Brno Zkvalitnění výuky jaderné fyziky – nákup přístroje 15 500 Kč

Dům kultury Hodonín, p.o. Hodonín Regionální centrum města Hodonína 
a mikroregionu Hodonínska – výpočetní 
a multimediální technika, nábytek

70 000 Kč

Football club Moravský Krumlov Moravský Krumlov Výstavba hřiště 245 000 Kč

JÁNOŠÍKOV DUKÁT Brno Mezinárodní festival slovenského folklóru 
v Českej republike JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2010 – 
provozní náklady

100 000 Kč

Jihomoravské basketbalové centrum Brno Jihomoravské basketbalové centrum mládeže – 
JUNIORBASKET, pronájem sportovišť

400 000 Kč

Klub přátel Městského víceletého gymnázia 
Klobouky u Brna – Otevřené dveře, o.s.

Klobouky u Brna Školní klub Větrník – nákup nábytku 40 000 Kč

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno Brno Mistovství Evropy TeamGym, Švédsko – provozní 
náklady a nákup dresů

100 000 Kč

Klub stomiků Brno, o.s. Brno Podpora rehabilitačních aktivit – náklady 
na rekondiční pobyty stomiků

50 000 Kč

Liga vozíčkářů Brno Bezbariérové divadlo BARKA 100 000 Kč

MŠ, ZŠ a DD Ivančice Ivančice Hravě nahoru a hravě dolů! – materiálové 
náklady a stavební práce

950 000 Kč

Město Židlochovice Židlochovice Oranžové hřiště 500 000 Kč

Obec Bohutice Bohutice Rekonstrukce sportovní podlahy – 
tělocvična Bohutice

200 000 Kč

Obec Čejkovice Čejkovice Volný čas a hudba – nákup hudebních nástrojů 50 000 Kč

Obec Dolní Dubňany Dolní Dubňany Výměna venkovních herních prvků pro ZŠ a MŠ 120 000 Kč

Obec Kadov Kadov Zbudování chodníku a komunikace 205 506 Kč

Obec Rybníky Rybníky Vybavení a úprava dvora ZŠ Rybníky 114 750 Kč

Obec Sloup Sloup Slavnosti chleba 2010 – prvozní náklady akce 200 000 Kč

Obec Sokolnice Sokolnice Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Obec Spešov Rájec–Jestřebí Nežít sám, ale potkávat se – nákup vybavení 200 000 Kč

Obec Tvořihráz Tvořihráz Oprava božích muk, kulturní památka, e.č. 6845 80 000 Kč

Obec Výrovice Výrovice Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Hodonín Podpora resocializačních programů klientů 
azylového domu a chráněného bydlení – 
sprchové baterie

50 000 Kč

Révokaz Čejkovice Odkaz písní Podluží a Hanáckého Slovácka – 
Děti a lidová hudba versus počítač a drogy – 
provozní náklady a nákup vybavení

200 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Jihomoravský kraj

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s. Ivančice Oranžové kolo – Podpora aktivit a chodu 
centra – provozní náklady centra

100 376 Kč

Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic Lysice Stavební obnova kulturního 
a společenského střediska

250 000 Kč

Římskokatolická farnost Horní Dubňany Horní Dubňany Oprava farního kostela 120 000 Kč

SK HOBIT Brno Brno Basketbalový vozík pro začínající hráče 78 082 Kč

Sportovní Federace Romů ČR Hodonín Fotbalový turnaj 16–ti letých, Chorvatsko, 
Španělsko, Budvar Cup České Budějovice – 
provozní náklady a nákup vybavení

100 000 Kč

Sportovní klub Kociánka Brno, o.s. Brno Sportovní aktivity handicapované mládeže 
a dospělých, boccia – provozní náklady

150 000 Kč

Statutární město Brno Brno Oranžové hřiště 700 000 Kč

SOŠ a SOU Vyškov Vyškov Odborná učebna technických předmětů – 
nákup výukového zařízení

200 000 Kč

TJ SOKOL Těšany, oddíl kopané Těšany Projektová dokumentace, rekonstrukce 150 000 Kč

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. Brno Inkluzivní vzdělávání v přípravných třídách – 
nákup vybavení a učebních pomůcek

190 000 Kč

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. Brno Inkluzivní vzdělávání – podpora poradenského 
pracoviště

180 000 Kč

ZŠ Hodonín, U Červených Domků 40, p.o. Hodonín Úprava plochy pro zájmovou činnost žáků 
základní školy

80 000 Kč

ZŠ Kuřim, Jungmanova 813, p.o. Kuřim Mobilní učebna první stupeň – 
nákup výukového zařízení

200 000 Kč

ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu Brno Nákup varhan 150 000 Kč

Kraj Vysočina

ENERGOREGION 2020 Náměšť nad Oslavou Vybavení škol – multimediální technika do škol 3 000 000 Kč

Gymnázium Třebíč Třebíč Laboratoř fyziky – jediná 200 000 Kč

Město Hrotovice Hrotovice Projektová dokumentace na přístavbu 
a půdní vestavbu Podnikatelského inkubátoru 
v Hrotovicích

100 000 Kč

Město Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad 
Rokytnou

Zámecká promenáda – veřejné osvětlení města 150 000 Kč

Město Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Sportovní zařízení pro mládež – 
skate park – II. etapa

150 000 Kč

Město Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Vybavení víceúčelového zařízení 
ve Světlé nad Sázavou

500 000 Kč

Nemocnice Třebíč, p.o. Třebíč Obměna zastaralého a opotřebovaného 
zdravotnického zařízení

200 000 Kč

Obec Koněšín Koněšín Koněšín – chodníky na hřbitově 100 000 Kč

Obec Studenec Studenec Společný projekt obce Studenec 
a Římskokatolické farnosti – dokončení 
interiéru a exteriéru kaple sv. Václava 

200 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Kraj Vysočina

Obec Výčapy Výčapy Víceúčelová budova pro hasiče 900 000 Kč

Římskokatolická farnost Obyčtov Obytčov Stavba nových varhan ve farním kostele 
Navštívení Panny Marie

500 000 Kč

Třebíčské centrum o.s. Třebíč Provoz Třebíčského centra, 1. mezinárodní den 
mateřských center – provozní náklady

100 340 Kč

Vlastivědný spolek Rosicko–Oslavanska Oslavany Zabezpečení expozice Muzea v Oslavanech – 
bezpečnostní zařízení

59 744 Kč

ZŠ Třebíč Třebíč Už se schodů nebojíme – máme schodolez – 
pořizovací náklady

153 240 Kč

Moravskoslezský kraj

BOSPOR spol. s r.o. Bohumín Přístavba rolbovny 400 000 Kč

CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA Ostrava Příspěvek na sportovní stipendia a soustředění 
pro talentovanou mládež do 10 do 26 let

100 000 Kč

Divadlo loutek Ostrava, p.o. Ostrava–Moravská 
Ostrava

Divadelní pouť bez bariér, 6.ročník – 
doprava, nákup materiálu, provozní náklady 

150 000 Kč

Duha Zámeček Havířov Zámeček 2010 – vydávání časopisu 
pro dětské domovy

50 000 Kč

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín, p.o. Nový Jičín ENERGIE – provozní náklady a nákup vybavení 100 000 Kč

HAZARD – country dance club Ostrava Podpora klubové činnosti – doprava, 
materiál a pořízení kostýmů, pronájem 
tanečních prostor, startovné

70 000 Kč

HC Orlová, o.s. Orlová KONTO ORLÍK – provozní náklady, doprava, 
sportovní výzbroj a výstroj

200 000 Kč

Charita Hlučín Hlučín Eliminace důsledků nemoci a stáří – 
elektrická polohovací lůžka

75 000 Kč

Charita Jablunkov Jablunkov Zlepšení pracovních, rehabilitačních 
a relaxačních podmínek v Denním stacionáři 
sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním 
postižením – materiálové vybavení

77 250 Kč

Charita Opava Opava Pořízení automobilu pro mobilní hospic 
Pokojný přístav

250 000 Kč

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, p.o. Ostrava–Moravská 
Ostrava

Mladí umělci na Slezskoostravském hradě 
2010 – rekvizity, kostýmy, jevištní a zvuková 
technika, pódium, osvětletí, propagace, notový 
materiál, doprava

65 000 Kč

KAFIRA o.s. Opava Kompenzační pomůcky pro těžce zrakově 
postižené a nevidomé 

100 000 Kč

Katolická beseda v Kopřivnici Kopřivnice KOPŘIVA – 24.ročník přehlídky netradičního 
divadla – provozní náklady

85 000 Kč

KLUBsten Karviná Karviná Ostrava se baví 2010 – provozní náklady 
kulturně sportovní akce

50 000 Kč

MŠ Ostrava–Poruba, p.o. Ostrava–Poruba ZAHRADA NA SLUNCI – 
nákup a instalace altánu

40 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Moravskoslezský kraj

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava Ostrava 16. ročník Mistrovství České republiky 
jednotlivců a dvoučlenných družstev 
ve stolním tenise vozíčkářů – osobní náklady, 
materiálové vybavení

65 000 Kč

Statutární město Opava, městská část Malé Hoštice Opava Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Statutární město Ostrava – městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz

Ostrava Pohybový trenažér – cesta 
k samostatnému pohybu

90 000 Kč

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Ostrava Oranžové hřiště 1 000 000 Kč

Stojan Ostrava Výtvarné centrum STOJAN – nákup vybavení 300 000 Kč

Svatováclavský hudební festival, o.s. Ostrava 7. ročník Svatováclavského hudebního festivalu 
– provozní náklady

800 000 Kč

Taneční klub KATLEN Ostrava o.s. Ostrava-Moravská 
Ostrava a Přívoz

Příspěvek na činnost – osobní náklay, doprava, 
vybavení, kostýmy

35 000 Kč

ZŠ a MŠ Kunín, p.o. Kunín Škola přístupná všem – výstavba výtahu 571 200 Kč

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím – 
Szkola Podstawowa i Przedszkole

Karviná-Fryštát Atletické mistrovství škol s polským jazykem 
vyučovacím – osobní náklady, provozní náklady 
mistrovství

100 000 Kč

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 
Horní Suchá, p.o.

Horní Suchá Multimediální škola – multimediální tabule, 
dataprojektor včetně instalace

180 000 Kč

ZŠ Havířov-Šumbark, p.o. Havířov-Šumbark Nákup sportovních potřeb – lyžařských setů 
a lyžařských bot

66 500 Kč

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava-Poruba, p.o. Ostrava-Poruba Školka plná pohody – vnitřní vybavení tříd 210 000 Kč

ZŠ Krnov Krnov Fyzika prakticky a zajímavě – 
nákup výukového zařízení

200 000 Kč

Zoologická zahrada Ostrava, p.o. Ostrava ZOO Ostrava – zábava i poučení bez bariér – 
stavební úpravy

100 000 Kč

Olomoucký kraj

Atletický klub Olomouc Olomouc Mistrovství světa vozíčkářů a tělesně postižených 
do 23 let v atletice a plavání – osobní náklady, 
doprava, provozní náklady kanceláře, publikace, 
tlumočení, školení

200 000 Kč

Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc Energie do lavic – vybavení pěti malotřídních 
základních škol

500 000 Kč

Centrum sportu Morava o.s. Prostějov Masážní a posilovací přístroje pro sportovce 800 000 Kč

Dělnická tělocvičná jednota Prostějov Prostějov Oddíl boxu – provozní náklady 250 000 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Šumperk Volnočasové aktivity pro děti s autismem – 
osobní náklady, nábytek, pomůcky, provozní 
náklady kanceláře

100 000 Kč

Duševní zdraví, o.p.s. Přerov Klub Denního stacionáře – osobní náklady, 
cestovné, materiálové náklady

65 000 Kč

Fotbalový klub Dolany–Véska, o.s. Dolany Víceúčelové sportovní hřiště 2 000 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Moravskoslezský kraj

Město Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod 
Radhoštěm

Hudební festival Setkání cimbálových muzik 
Valašského království – provozní náklady festivalu

30 000 Kč

Mobilní hospic Ondrášek Ostrava Zajištění chodu domácího hospice – 
mzdové náklady

71 918 Kč

Mobilní hospic Ondrášek Ostrava Zajištění provozu hospice – osobní náklady, 
telefonní poplatky, pohonné hmoty

150 000 Kč

Občanské sdružení Dítě s diabetem Ostrava Hulváky WWW – informace na jednom místě – 
osobní náklady, cestovné, PC stanice, 
provozní náklady kanceláře

100 000 Kč

Občanské sdružení DYS – centrum Frýdek-Místek Frýdek–Místek Připraven do života – pořízení interaktivní tabule 160 000 Kč

Obec Baška Obec Baška Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 
2010 – doprava účastníků

150 000 Kč

Onko – Naděje, 
sdružení onkologických pacientů Karviná

Karviná Společně za zdravím, ozdravné aktivity 
onkoklubu Karviná – osobní náklady, doprava, 
trekingové hole, kancelářské potřeby

50 500 Kč

ONKO – AMAZONKY, o.s. Ostrava Ozdravný pobyt jako následná prevence 28 500 Kč

Organizační výbor GRACIA ČEZ – EDĚ Orlová-Lutyně Mezinárodní cyklistický závod žen Gracia Orlová 
2010 – strava, ubytování

50 000 Kč

POD SVÍCNEM Frýdek-Místek Sweetsen fest 2010 – provozní náklady 300 000 Kč

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek Frýdek-Místek Poskytování služeb osobní asistence – 
osobní náklady

200 000 Kč

Rodina Svaté Zdislavy, o.s. Hutisko-Solanec Nový domov s mámou a tátou – 
stavba rodinného domu

150 000 Kč

ROSKA OSTRAVA, 
regionální organizace Unie Roska v ČR

Ostrava Provoz MS centra Rosky v Ostravě a činnost 
Rosky Ostrava – provzní náklady semináře

94 500 Kč

Římskokatolická farnost Dětmarovice Dětmarovice Oprava kostela v Dětmarovicích 100 000 Kč

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Krnov Oranžové kolo – Úprava interiérů 
dětského oddělení 

50 932 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
sbor dobrovolných hasičů Bobumín-Kopytov

Bohumín Podpora preventivně výchovné činnosti 
sboru mladých hasičů Bohumín–Kopytov – 
nákup člunu

30 000 Kč

Sdružení Podkova Děhylov Integrace znevýhodněných dětí do společnosti – 
provozní náklady

400 000 Kč

Slezská diakonie Český Těšín Hrajeme si v oranžovém světě – počítačové 
vybavení, hudební nástroje, vybavení místnosti

54 000 Kč

Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava Oranžové kolo – EKG pro dětskou 
kardiologickou ambulanci 

49 400 Kč

Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava Terapeutická hypopermie – 
přístrojové vybavení ARO 

330 000 Kč

Slezský klub stomiků Ostrava Ostrava Rekondiční pobyt s rehabilitačním a odborným 
programem –cestovné a doprava, dataprojektor, 
kancelářské služby, ubytování, strava

78 000 Kč

Sportovní klub Dětmarovice Dětmarovice Rozvoj sportu mládeže POD KOMÍNY II – 
sekačka, tréninkové vybavení, studna, čerpadlo

100 000 Kč
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Olomoucký kraj

Charita Olomouc Olomouc Krizové centrum – osobní náklady, cestovné, 
materiálové náklady, služby

100 000 Kč

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Olomouc Rekonstrukce Korunní hradby – II. etapa 1 275 000 Kč

Občanské sdružení AMANS Dub nad Moravou Důstojný život všem – osobní nákady, cestovné 30 000 Kč

Obec Rapotín Rapotín Oprava místní komunikace U Splavu II. 300 000 Kč

SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Vybudování multimediální učebny na výuku 
odborných předmětů

200 000 Kč

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Olomouc TyfloCentrum Olomouc – pomáháme 
nevidomým – osobní náklady, kancelářské 
potřeby, propagační materiál

120 000 Kč

Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc Zkvalitnění přístupu k informacím – počítačové 
vybavení, server

115 850 Kč

ZŠ Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad 
Bečvou

Oranžová odborná učebna fyziky a chemie 200 000 Kč

ZŠ sv. Voršily v Olomouci Olomouc Zefektivnění využití učeben pro vzdělání 
pro budoucnost – stavební práce a projektová 
dokumentace

230 000 Kč

Zlínský kraj

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, klub AuXilium

Hošťálková Oranžové kolo – Podporovaná doprava 
dětí na ortopedických vozících – 
zajištění provozu vozidla

51 897 Kč

Fotbalový klub Vsetín o.s. Vsetín Oranžové kolo – Podpora mládežnických 
družstev v kopané – nákup sportovních 
pomůcek

48 621 Kč

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky 

Uherský Brod Pracoviště laboratorního systému ISES 121 819 Kč

Kamarád – sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí a mládeže

Rožnov pod 
Radhoštěm

Chceme umět a vědět víc – 
pořízení počítačové vybavení

95 000 Kč

Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, p.o.

Valašské Meziříčí Pro lepší start do života – Ať je teplo miminku, 
když už nemá maminku – nákup vyhřívaného 
lůžka

150 000 Kč

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 46. celostátní hry pro sluchově postižené žáky – 
osobní náklady, provozní náklady pořádání her

100 000 Kč

Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín Antidekubitní prostředky pro osoby s nejvyšším 
stupněm mentálního postižení s přidruženou 
tělesnou či smyslovou vadou

114 300 Kč

Sportovní klub Paseky Zlín o.s. Zlín Rekonstrukce fotbalového hřiště SK Paseky 1 000 000 Kč

ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, p.o. Rožnov pod 
Radhoštěm

Zkvalitnění výuky fyziky a chemie – nákup 
výukového zařízení

130 000 Kč

ZŠ Vsetín, Luh 1544 Vsetín Zkvalitnění výuky – pořízení interaktivní tabule 60 000 Kč

ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 Vsetín Moderní oddělení pro mimoškolní činnost – 
nákup vybavení

80 000 Kč

CELKEM 162 572 692 Kč

OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ 

NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Nadace ČEZ poskytuje podporu právnickým osobám na 
základě Žádosti o nadační příspěvek. O poskytnutí nadačního 
příspěvku rozhoduje správní rada nadace. Všichni žadatelé 
jsou o výsledku písemně informováni.

Potřebné informace včetně formulářů žádostí, termínů aktuál-
ních grantových řízení apod. jsou dostupné všem zájemcům 
na stránkách www.nadacecez.cz.

SOUHRN PODPOŘENÝCH 

PROJEKTŮ 2010
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zastoupený partnerem

Josef Pivoňka
auditor, osvědčení č. 1963

Správní radě Nadace ČEZ:

I. Ověřili jsme účetní závěrku Nadace ČEZ (dále 
jen „nadace“) k 31. prosinci 2010 uvedenou na 
stranách 68–79, ke které jsme 6. května 2011 
vydali výrok následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku 
Nadace ČEZ, sestavenou k 31. prosinci 2010 
za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, 
tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně 
popisu používaných významných účetních metod. 
Údaje o Nadaci ČEZ jsou uvedeny v bodě 
1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní 
jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení 
účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností 
v ní v souladu s účetními předpisy platnými 
v České republice a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného 
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, 
Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 

a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, 
jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní 
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí 
na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor 
posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje 
významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou 
relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné 
zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení 
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 
kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením společnosti 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace 
jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným 
základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech 
významných souvislostech věrně a poctivě 
zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci 
Nadace ČEZ k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího 
hospodaření za období od 1. ledna 2010 do 
31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy 
platnými v České republice.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Jiné skutečnosti
Účetní závěrka Nadace ČEZ k 31. prosinci 2009 
byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva 
z 26. března 2010 obsahovala výrok bez výhrad.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše 
uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční 
zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším 
úkolem je vydat na základě provedeného 
ověření stanovisko o souladu výroční zprávy 
s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. 
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval 
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou 

jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, 
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných souvislostech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Účetní informace obsažené 
ve výroční zprávě na stranách 68–79 jsme 
sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní 
závěrce k 31. prosinci 2010. Jiné než účetní 
informace získané z účetní závěrky a z účetních 
knih společnosti jsme neověřovali. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje 
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace 
uvedené ve výroční zprávě ve všech významných 
souvislostech v souladu s výše uvedenou 
účetní závěrkou.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401

24. června 2011
Praha, Česká republika
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ROZVAHA K 31. 12. 2010

AKTIVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 732 480 
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 263 263 
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) – –

2. Software (013) 73 73 
3. Ocenitelná práva (014) 190 190 
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) – –
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) – –
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) – –
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) – –

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 830 830 
A. II. 1. Pozemky (031) – –

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) – –
3. Stavby (021) – –
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 830 830 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) – –
6. Základní stádo a tažná zvířata (026) – –
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) – –
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) – –
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) – –

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) – –
A. III. Dlouhodobý finanční majetek – – 
A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) – –

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) – –
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) – –
4. Půjčky organizačním složkám (066) – –
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) – –
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) – –
7. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) – –

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -361 -613 
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) – –

2. Oprávky k softwaru (073) -44 -69 
3. Oprávky k ocenitelným právům (074) -127 -159 
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) – –
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) – –
6. Oprávky ke stavbám (081) – –
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) -190 -385 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) – –
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) – –

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) – –
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) – –

AKTIVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem 18 476 51 646 
B. I. Zásoby celkem – 17 
B. I. 1. Materiál na skladě (112) – 17 

2. Materiál na cestě (119) – –
3. Nedokončená výroba (121) – –
4. Polotovary vlastní výroby (122) – –
5. Výrobky (123) – –
6. Zvířata (124) – –
7. Zboží na skladě (132) – –
8. Zboží na cestě (139) – –
9. Poskytnuté zálohy na zásoby                                 [314] – –

B. II. Pohledávky celkem 1 075 911 
B. II. 1. Odběratelé (311) – –

2. Směnky k inkasu (312) – –
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) – –
4. Poskytnuté provozní zálohy              (314) – –
5. Ostatní pohledávky (315) 1 060 911 
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) – –

7. 
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

(336) – –

8. Daň z příjmů (341) – –
9. Ostatní přímé daně (342) – –

10. Daň z přidané hodnoty (343) – –
11. Ostatní daně a poplatky (345) – –
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) – –
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) – –
14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) – –
15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) – –
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) – –
17. Jiné pohledávky (378) 15 –
18. Dohadné účty aktivní (388) – –
19. Opravná položka k pohledávkám (391) – –

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 17 379 50 691 
B. III. 1. Pokladna (211) 3 5 

2. Ceniny (213) 7 2 
3. Účty v bankách (221) 17 369 50 684 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) – –
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) – –
6. Ostatní cenné papíry (256) – –
7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek (259) – –
8. Peníze na cestě (+/-) (261) – – 

B. IV. Jiná aktiva celkem 22 27 
B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 22 27 

2. Příjmy příštích období (385) – –
3. Kurzové rozdíly aktivní (386) – –

AKTIVA CELKEM 19 208 52 126



70 71

PASIVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 18 458 51 164 
A. I. Jmění 18 299 51 005 
A. I. 1. Vlastní jmění (900) 500 500 

2. Fondy (911) 17 799 50 505 
3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) – –

A. II. Výsledek hospodaření celkem 159 159 
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (+/-) (963) – –

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-) (931) – –
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 159 159 

B. Cizí zdroje celkem 750 962 
B. I. Rezervy celkem – – 
B. I. 1. Rezervy (941) – –
B. II. Dlouhodobé závazky celkem – – 
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) – –

2. Vydané dluhopisy (953) – –
3. Závazky z pronájmu (954) – –
4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) – –
5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) – –
6. Ostatní dlouhodobé závazky (959) – –

B. III. Krátkodobé závazky celkem 750 962 
B. III. 1. Dodavatelé (321) 283 323 

2. Směnky k úhradě (322) – –
3. Přijaté zálohy (324) – –
4. Ostatní závazky (325) 2 –
5. Zaměstnanci (331) 240 352 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) – –
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištění
(336) 142 177 

8. Daň z příjmů (341) – –
9. Ostatní přímé daně (342) 55 79 

10. Daň z přidané hodnoty (343) – –
11. Ostatní daně a poplatky (345) – –
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) – –
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků (348) – –
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) – –
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) – –
16. Závazky z pevných termínových operací (373) – –
17. Jiné závazky (379) – –
18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) – –
19. Eskontní úvěry (232) – –
20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) – –
21. Vlastní dluhopisy (255) – –
22. Dohadné účty pasivní (389) 28 31 
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) – –

B. IV. Jiná pasiva celkem – – 
B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) – –

2. Výnosy příštích období (384) – –
3. Kursové rozdíly pasivní (387) – –

PASIVA CELKEM 19 208 52 126

(údaje v tis. Kč) Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období 2009

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

A. NÁKLADY 9 393 – 9 393 8 748 
– – – –

A. I. Spotřebované nákupy celkem 447 – 447 741 
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501) 447 – 447 741 

2. Spotřeba energie (502) – – – –
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) – – – –
4. Prodané zboží (504) – – – –

A. II. Služby celkem 3 549 – 3 549 3 075 
A. II. 5. Opravy a udržování (511) 15 – 15 162 

6. Cestovné (512) 52 – 52 81 
7. Náklady na reprezentaci (513) 69 – 69 72 
8. Ostatní služby (518) 3 413 – 3 413 2 760 

A. III. Osobní náklady celkem 5 078 – 5 078 4 669 
A. III. 9. Mzdové náklady (521) 3 785 – 3 785 3 445 

10. Zákonné sociální pojištění (524) 1 117 – 1 117 1 039 
11. Ostaní sociální pojištění (525) – – – –
12. Zákonné sociální náklady (527) 141 – 141 150 
13. Ostatní sociální náklady (528) 35 – 35 35 

A. IV. Daně a poplatky celkem 13 – 13 14 
A. IV. 14. Daň silniční (531) – – – –

15. Daň z nemovitostí (532) – – – –
16. Ostatní daně a poplatky (538) 13 – 13 14 

A. V. Ostatní náklady celkem 55 – 55 72 
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) – – – –

18. Ostatní pokuty a penále (542) – – – –
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) – – – –
20. Úroky (544) – – – –
21. Kursové ztráty (545) – – – –
22. Dary (546) – – – 5 
23. Manka a škody (548) – – – –
24. Jiné ostatní náklady (549) 55 – 55 67 

A. VI. Odpisy,prod. majetek,tvorba rezerv a opr.pol.celkem 251 – 251 177 
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku
(551) 251 – 251 177 

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmot. a hmot. majetku

(552) – – – –

27. Prodané cenné papíry a vklady (553) – – – –
28. Prodaný materiál (554) – – – –
29. Tvorba rezerv (556) – – – –
30. Tvorba opravných položek (559) – – – –

A. VII Poskytnuté příspěvky celkem – – – – 
A. VII 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami
(581) – – – –

32. Poskytnuté příspěvky (582) – – – –
A. VII Daň z příjmů celkem – – – – 
A. VII 33. Dodatečné odvody daně z příjmů – – – –
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(údaje v tis. Kč) Běžné účetní
období

Minulé účetní 
období 2009

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem – – – –
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky (601) – – – –

2. Třžby z prodeje služeb (602) – – – –
3. Tržby za prodané zboží (604) – – – –

B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem – – – – 
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) – – – –

5. Změna stavu zásob polotovarů (612) – – – –
6. Změna stvu zásob výrobků (613) – – – –
7. Změna stavu zvířat (614) – – – –

B. III. Aktivace celkem – – – – 
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží (621) – – – –

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) – – – –
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) – – – –
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) – – – –

B. IV. Ostatní výnosy celkem 9 392 – 9 392 8 650 
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) – – – –

13. Smluvní pokuty a penále (642) – – – –
14. Platby za odepsané pohledávky (643) – – – –
15. Úroky (644) 112 – 112 435 
16. Kursové zisky (645) – – – –
17. Zúčtování fondů (648) 9 280 – 9 280 8 116 
18. Jiné ostatní výnosy (649) – – – 99 

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem

1 – 1 98 

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

(652) 1 – 1 98 

20. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (653) – – – –
21. Tržby z prodeje materiálu (654) – – – –
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) – – – –
23. Zúčtování zákonných rezerv (656) – – – –
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) – – – –
25. Zúčtování zákonných opravných položek (659) – – – –

B. VI. Přijaté příspěvky celkem – – – – 
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami
(681) – – – –

27. Přijaté příspěvky (682) – – – –
28. Přijaté členské příspěvky (684) – – – –

B. VII. Provozní dotace celkem – – – – 
B. VII. 29. Provozní dotace (691) – – – –
C. Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) – – – – 

34. Daň z příjmů (591) – – – –
Dodatečné odvody zdaně z příjmů (595) – – – –

D. Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) – – – – 

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Založení a charakteristika nadace
Nadace ČEZ (dále jen „nadace“) byla zřízena společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, 
Duhová 2/1444, IČ 45274649. Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného 
Městským soudem dne 28. srpna 2002 v oddíle N, vložka 462.

Sídlo nadace
Nadace ČEZ
Seifertova 55/570, Praha 3
IČ: 26721511

Účel nadace
Nadace dětem

❙ podpora organizací, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí
❙ podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu mládeže

Nadace pro zdraví
❙ podpora zdravotnictví, vzdělávání lékařů 
❙ financování složitých a náročných operací, které nelze provést v České republice

Nadace výzkumu a vývoji
❙ podpora lékařského výzkumu a vývoje 
❙ poskytování prospěchových stipendií
❙ příspěvky na vybrané projekty vysokých škol

Nadace pro školství
❙ příspěvky na vybavení škol a odborných učilišť moderními učebními pomůckami
❙ materiální podpora zdravotně handicapovaným žáků a studentů
❙ financování věcných darů vítězům studentských olympiád a školních soutěží
❙ financování grantů (stipendií) a studijních stáží českých studentů v zahraniční 

a zahraničních studentů v České republice

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2010

(v tisících Kč)
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Nadace sportovcům

Nadace pro životní prostředí
❙ podpora projektů a programů souvisejících s ochranou životního prostředí

Nadace proti drogám
❙ podpora zdravotnických zařízení a státních i nestátních organizací, které poskytují služby 

v oblasti protidrogové prevence

Nadace kultuře
❙ příspěvky na významné kulturní projekty

Nadace potřebným
❙ příspěvky na charitativní a humanitární pomoc

Nadace regionům
❙ příspěvky na programy místního rozvoje

Výše nadačního jmění
Výše nadačního jmění činí 500 tis. Kč.

Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2010

Správní rada Dozorčí rada
Předseda: Daniel Beneš Předseda: Jiří Nekovář
Místopředsedkyně: Bohdana Horáčková Člen: Antonín Ješátko
Člen: Karel Stejskal Člen: Ladislav Pavlík
Člen: Jan Husák
Člen: František Lust
Člen: Martin Vlasta
Člen: Zbyněk Stanjura
Člen: Zdeněk Zajíček

Způsob jednání
Jménem nadace jednají společně dva členové správní rady. Podepisování se děje tak, že k názvu 
nadace připojí své podpisy dva členové správní rady.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 
504/2002 Sb. ve znění vyhlášky 400/2005 Sb. Účetní postupy nebyly oproti roku 2009 měněny.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2010 a 2009 
jsou následující:

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. Mezi dlouhodobý hmotný majetek je zařazován majetek 
s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majet-
ku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Software 3
Ocenitelná práva 6
Dopravní prostředky 5
Stroje a zařízení 5

b) Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

c) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.

d) Cizí zdroje
Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
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e) Nadační jmění
Celkové nadační jmění nesmí být nižší než 500 tis. Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod 
tuto hodnotu. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovi-
tými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují 
předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

Nadační jmění je vedeno na samostatném bankovním účtu. 

f) Náklady související se správou nadace
Náklady související se správou nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků.

g) Daň z příjmů
Nadace vykazuje výnosové úroky z finančních prostředků vedených na běžných účtech. Úroky 
z běžných účtů nejsou u nadací předmětem daně. Výnos podléhající dani je pouze ve výši 1 tis. Kč 
a s ohledem na § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů byla využita možnost snížit základ daně a daňová 
povinnost je tedy nulová.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

V roce 2010 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek. Odpisy dlouhodobého hmotného majet-
ku za rok 2010 a 2009 činily 195 tis. Kč a 121 tis. Kč.

V roce 2010 nebyl pořízen žádný nehmotný investiční majetek. Od roku 2006 je odepisován dlouhodo-
bý nehmotný majetek – ochranná známka – logo nadace. Odpisy tohoto majetku za rok 2010 a 2009 
činily 32 tis. Kč a 32 tis. Kč. Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného v před-
chozích letech v roce 2010 a 2009 činily 24 tis Kč a 24 tis. Kč.

5. FINANČNÍ MAJETEK 

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných v českých korunách. K 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 zůsta-
tek na běžných účtech činil 50 684 tis. Kč a 17 369 tis. Kč, pokladní hotovost 5 tis Kč a 3 tis. Kč, ceniny 
2 tis. Kč a 7 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 činily 911 tis. Kč a 1 060 tis. Kč. Z toho 911 tis. Kč a 995 tis. 
Kč se jedná o pohledávku vůči Občanskému sdružení Dar života za neoprávněné použití poskytnutého 
nadačního příspěvku. Občanské sdružení Dar života se zavázalo vrátit celý poskytnutý nadační příspě-
vek a v současné době se jedná o prodeji této pohledávky za cenu dosud nesplaceného zůstatku. Zbylé 
pohledávky k 31. 12. 2009 ve výši 65 tisíc Kč jsou za plnění pojistných událostí v souvislosti s osobním 
automobilem Škoda Octavia.

7. ZÁVAZKY

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 činily 323 tis. Kč a 285 tis. Kč, které 
představují neuhrazené faktury za poskytnuté služby. Nadace nemá žádné závazky z obchodního 
styku po lhůtě splatnosti.

8. PŘIJATÉ DARY 

Dary od právnických osob v roce 2010 a 2009 činily 203 836 tis. Kč a 159 000 tis. Kč.

2010 2009
ČEZ, a. s. 96 000 50 000

ČEZ Logistika, s.r.o. 11 176 11 300

ČEZ Distribuce, a.s. 66 000 65 400

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 4 260 4 260

ČEZ Prodej, s.r.o. 21 600 21 600

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 1 600 3 220

ČEZ Měření, s.r.o. 3 200 3 220

Celkem 203 836 159 000

Dary od fyzických osob za rok 2010 a 2009 činily částku 616 tis. Kč 582 tis. Kč a byly přijaty 
pro projekt Plníme přání.
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9. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Poskytnuté příspěvky v roce 2010 a 2009 byly ve výši 162 573 tis. Kč a 154 906 tis. Kč a byly poskytnu-
ty na účely, které jsou vymezeny statutem nadace.

Vrácené nespotřebované příspěvky v roce 2010 činily 99 tis. Kč.

10. VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU

Úroky z finančních prostředků na běžných účtech nepodléhající dani z příjmů v roce 2010 a 2009 činily 
112 tis. Kč a 435 tis. Kč.

11. PROVOZNÍ NÁKLADY NADACE

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2009 činily 9 393 tis. Kč a 8 748 tis. Kč, z toho:

2010 2009
Kancelářské potřeby, PHM, DHIM 218 207
Mzdové náklady a odvody, sociální náklady 5 078 4 669
Cestovné 52 81
Vedení účetní agendy, audit, poradenství 420 490
Náklady na propagaci 2 309 1 996
Nájemné, telefony 635 596
Ostatní služby 361 451
Odpisy majetku 251 177
Ostatní náklady 13 33
Bankovní poplatky 56 48
Celkem 9 393 8 748

Náklady nadace za rok 2010 ve výši 9 280 tis. Kč byly pokryty z přijatých darů a rozdíl ve výši 113 tis. Kč 
byl pokryt z finančních výnosů (z úroků z běžných účtů 112 tis. Kč) a výnosu z prodeje vyřazeného 
majetku (1 tis. Kč).

Náklady nadace za rok 2009 ve výši 8 116 tis. Kč byly pokryty z přijatých darů a rozdíl ve výši 533 tis. Kč 
byl pokryt z finančních výnosů (z úroků z běžných účtů 435 tis. Kč), výnosu z prodeje vyřazeného majet-
ku (98 tis. Kč) a pojistných plnění (99 tis. Kč).

12. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2010 2009
Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 6 1 5 1
Mzdy 3 785 882 3 445 956
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 117 300 1 039 325
Sociální náklady 176 39 185 17
Osobní náklady celkem 5 078 1 221 4 669 1 298

Odměny statutárním orgánům v roce 2010 a 2009 činily 648 tis. Kč a 493 tis. Kč. Žádné úvěry ani 
půjčky statutárním orgánům nebyly poskytnuty.

13. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV

Registrované 
nadační jmění

Fondy organizace Nerozdělené 
výsledky hospodaření

Celkem

Zůstatek k 31. 12. 2008 500 20 127 159 20 786
Fondy dary (změna stavu) – -2 328 – -2 328
Zisk za rok 2009 – – – –
Zůstatek k 31. 12. 2009 500 17 799 159 18 458
Fondy dary (změna stavu) – 32 706 – 32 706
Zisk za rok 2010 – – – –
Zůstatek k 31. 12. 2010 500 50 505 159 51 164

14. PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ NADACE

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 15% hodnoty ročně poskyt-
nutých nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace činily v roce 2010 9 393 tis. Kč 
a poskytnuté příspěvky byly ve výši 162 573 tis. Kč, tj. podíl nákladů vůči poskytnutým příspěvkům je ve 
výši 5,78 %. Pravidlo pro omezení bylo dodrženo.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace ČEZ za rok 2010 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Nadace ČEZ, nebyly vynechány.

V Praze dne 24. 6. 2011

Daniel Beneš
předseda správní rady      

ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Bohdana Horáčková
místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ

Sídlo: Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 211 046 720
E-mail: nadacecez@cez.cz
www.nadacecez.cz
IČ: 26721511
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 35-3693050257/0100
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