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„Přemýšlejte o darování ne jako o povinnosti,
ale jako o příležitosti.“ (John D. Rockefeller)
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POMÁHÁME

Nadace ČEZ

Naše projekty jsou plné energie

Společně dokážeme mnohé

Nadaci ČEZ založila energetická společnost
ČEZ, a. s., v roce 2002, aby zastřešila své
dárcovské aktivity.

Nadace vidí svůj význam především v podporování činnosti neziskových a jiných organizací, jež
zvyšují životní úroveň svých regionů.

Nadace se zaměřuje na projekty, které v přeneseném významu přinášejí energii do každodenního
života. Jedná se především o projekty podporující rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže,
zvýšení kvality života znevýhodněných osob
a zlepšení občanské vybavenosti měst a obcí
v regionech. Podpora je rozdělena do tří hlavních
okruhů: Oranžová hřiště, Oranžové kolo a Podpora regionů. Projekt Oranžová hřiště zastřešuje
příspěvky obcím na výstavbu bezpečných dětských a sportovních hřišť, Oranžové kolo putuje
v rámci významných společensko-kulturních akcí
po celé České republice a podporuje místní
neziskové organizace. Nadace se angažuje prostřednictvím dalších různorodých projektů ve
zvyšování kvality života obyvatel měst a obcí.
Přispívá k budování infrastruktury, rozvoji příležitostí kulturního a sportovního vyžití obyvatel,
zkvalitnění zdravotnické péče, zlepšení životního
prostředí a podílí se na dalších aktivitách ve prospěch obyvatel.

Souhrnná částka věnovaných nadačních příspěvků od začátku existence nadace činí
690 857 000 korun. V roce 2007 získalo 525
projektů nadační příspěvky v celkové výši
167 356 800 korun.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Nadace ČEZ je dnes bezesporu respektovanou
profesionální organizací, která má co nabídnout
širokému spektru žadatelů z nejrůznějších oblastí
neziskového sektoru. Svou různorodou podporu
staví na dvou pilířích. Zaprvé na víře, že pomoc
by měla směřovat nejen k těm nejslabším v naší
společnosti, tedy dětem, nemocným a handicapovaným, ale také k organizacím, jež si kladou
za cíl zlepšit kvalitu života co nejširšímu okruhu
lidí. A zadruhé na přesvědčení, že nejúčinnější je
taková pomoc, která reflektuje skutečné potřeby
žadatele.
Stručná bilance uplynulých pěti let fungování
Nadace ČEZ ukazuje, že se nadace v českém
sektoru neziskových organizací etablovala
úspěšně. Na celostátní i regionální projekty
vydala souhrnem přes 600 milionů korun.
V obcích a městech po celé republice vzniklo
na osm desítek dětských a sportovních Oranžových hřišť, která nabízejí všem věkovým kategoriím bezpečné zázemí pro venkovní hru a sport.
Přes deset milionů korun směřovalo do nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na nákup
nových přístrojů, lůžek, rehabilitačních pomůcek
a na zútulnění prostor.

V regionech podpořila Nadace ČEZ rozvoj infrastruktury, od silnic a chodníků přes kanalizaci
a osvětlení až po zbrusu nové odpočinkové
zóny. Jako jedna z mála nadací v České republice
také přispívá neziskovým organizacím na menší
stavební úpravy. Široké portfolio podpory, jež
Nadace ČEZ nabízí neziskovému sektoru a regionům, je koncipováno tak, aby dokázalo odpovědět na specifické lokální problémy a požadavky
místního prostředí.
I každoročně stoupající počet žádostí a dlouhodobá spolupráce s některými subjekty je pro nás
důkazem toho, že se Nadace ČEZ stala důležitým partnerem pro řadu organizací. Pevně proto
doufám, že i nadále bude nadace pokračovat
v poskytování účinné a smysluplné pomoci
všem, kdo ji momentálně potřebují. Přeji Nadaci
ČEZ hodně úspěchů v dalších letech.

Daniel Beneš
předseda správní rady Nadace ČEZ
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Pět let nadace

Nadace ČEZ působí v nadačním sektoru pět let
a za tu dobu si vydobyla mezi dalšími firemními
nadacemi respektovanou pozici. Její jedinečnost
spočívá v širokém záběru aktivit a oblastí, jež
podporuje, a v množství rozdělených finančních
příspěvků.

Nadační projekty
Během pěti let se ustálily zásadní sféry působnosti Nadace ČEZ: Oranžová hřiště, Oranžové
kolo a Podpora regionů. Nadace se jim věnuje
dlouhodobě a chce je rozvíjet i do budoucna.
Zároveň však sleduje vývoj společnosti a její
měnící se potřeby, aby mohla pružně reagovat
na důležité podněty. V roce 2006 resp. 2005
byly ukončeny projekty Oranžové dílny a Oranžová auta.
Oranžová hřiště
Stěžejní projekt Nadace ČEZ zaměřený na podporu venkovních pohybových aktivit dětí a mládeže vyhlašuje nadace od roku 2003. Díky
nadačním příspěvkům mohou obce a města
rekonstruovat stará hřiště nebo stavět nová.
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Oranžové kolo
Putovní a interaktivní projekt zaměřený především na pomoc lidem se zdravotním a sociálním
znevýhodněním. Od roku 2004 participují
speciální rotopedy na mnoha kulturních, společenských i sportovních akcích po celé České
republice a umožňují i zájemcům z řad veřejnosti
aktivně se zapojit do podpory místních organizací.
Podpora regionů
Projekt zaměřený na rozvoj zdravotnictví, kultury,
sportu, vzdělávání, životního prostředí a infrastruktury v rámci regionů. Tomuto projektu se
nadace věnuje od svého vzniku.

Oranžové dílny

Oranžová auta

Projekt podporující volnočasové aktivity dětí
a mládeže probíhal v letech 2004 až 2006.
Nadační příspěvek ve výši 20 tisíc korun
(ve školním roce 2005/2006 byl příspěvek navýšen na 30 tisíc korun) mohly školy či zájmové
organizace využít na zakoupení výtvarných
potřeb a jiného vybavení kreativních dílen. Řada
učitelů využila tento příspěvek k seznámení dětí
s finančně náročnějšími technikami, jako je
například práce s keramickou hlínou, malba na
hedvábí a sklo, drátování či výroba svíček. Celkem
podpořila Nadace ČEZ 125 Oranžových dílen.

Projekt podpořil neziskové organizace, které
se starají o občany se sníženou pohyblivostí.
Stacionáře, hospice a další subjekty využily
příspěvek ve výši 550 tisíc korun na zakoupení
vozidel speciálně upravených na převoz osob
s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením, seniorů či vozíčkářů. Cílem projektu bylo
pomoci těmto organizacím zachovat nebo rozšířit dopravní obslužnost svých klientů, kteří jsou
v dopravě odkázáni na pomoc druhých. Oranžová
auta umožnila handicapovaným lidem nejen
pravidelnou docházku do vzdělávacích, zdravotnických a terapeutických institucí, ale také
návštěvy vzdálenějších kulturních, sportovních
a společenských akcí. V letech 2004 a 2005
podpořila Nadace ČEZ jedenáct Oranžových aut.

7

Orgány Nadace ČEZ k 30. 5. 2008

Správní rada
Předseda:
Místopředsedkyně:
Členové:

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Daniel Beneš
Soňa Křítková
Jan Husák
František Lust
Radim Ochvat
Zbyněk Stanjura
Karel Stejskal
Martin Vlasta
Zdeněk Zajíček

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

| Jiří Nekovář
| Antonín Ješátko
| Ladislav Pavlík

Zaměstnanci nadace
Lucie Speratová
Ivana Pojslová
Jan Vyskočil
Martin Klacián
Hana Pavorisová
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|
|
|
|
|

ředitelka
vedoucí kanceláře
koordinátor celostátních projektů
koordinátor regionálních projektů
koordinátorka podpory a kontroly projektů

Základní údaje

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 se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly:
1.
2.
3.
4.
5.

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,
Nadační listinou Nadace ČEZ,
Statutem Nadace ČEZ,
Grantovými pravidly Nadace ČEZ,
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 poskytovat
sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou
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 majetkovou
účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 včetně pozdějších změn.
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DOBROU

CESTOU

Hlavní aktivity nadace

Oranžová hřiště
Podpoře výstavby dětských a sportovních hřišť
se Nadace ČEZ věnuje od roku 2003. Důležitým
momentem ve spojitosti se zahájením projektu bylo
zjištění, že vstupem České republiky do Evropské
unie přestane řada dětských a sportovních hřišť
vyhovovat přísnějším bezpečnostním a hygienickým
normám.
Podle nezávislých studií novým normám nevyhovovala většina hřišť v České republice. Řada obcí
a měst se dostala do nelehké situace, neboť na
rekonstrukci a výstavbu nových hřišť neměla dostatek peněz. Jako provozovatelé nevyhovujících hřišť
riskovaly obce vysoké pokuty, mnoho z nich tedy
muselo přistoupit k rušení herních ploch bez náhrady.
Nadace ČEZ se této problematice při spuštění projektu věnovala velmi intenzivně. Spolupracovala
například s expertní komisí složenou z odborníků
na hygienu a architekturu. V rámci osvěty vyhlásila
v roce 2005 celorepublikovou soutěž pro žáky
základních škol.
V současné době je o projekt Oranžové hřiště značný zájem. Návrh svého hřiště vypracovávají obce
a města samostatně ve spolupráci s dodavateli tak,
aby hřiště co nejlépe vyhovovalo místním potřebám
a podmínkám. Důraz je kladen na bezpečnost povrchu hřiště a jednotlivých herních prvků, dodržení
hygienických norem, ale také na estetické zpracování a kvalitu zázemí pro dospělý doprovod.
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Zhodnocení projektu
Nadace ČEZ celkem podpořila výstavbu 86
Oranžových hřišť, z toho bylo 49 sportovních
a 37 dětských. Sportovní hřiště vznikají především
u základních škol nebo v areálech stávajících sportovišť. Hřiště jsou vybavena lajnováním na míčové
hry jako volejbal, košíková, malá kopaná a tenis.
Často jsou oplocena, na noc zamykatelná, některá
mají svého správce. Řada obcí z vlastních finančních prostředků rozšiřuje hřiště o další možnosti
sportovního vyžití a potřebnou infrastrukturu. Multifunkční hřiště tak nejvíce využívají školy v rámci
tělesné výchovy, v odpoledních hodinách slouží
široké veřejnosti a místním sportovním týmům. Na
dětských hřištích jsou tradiční herní prvky jako např.
houpačky, pískoviště a skluzavky. Všechny splňují
náročné bezpečnostní normy. Některá hřiště bývají
obohacena o populární prolézačky ve formě žebříků,
dřevěných hradů se skluzavkou či lanové pyramidy.
Obce nejčastěji stavějí dětská hřiště v blízkosti
mateřských škol nebo v odpočinkových zónách.
Bilance 2007
V roce 2007 byla částkou 41 milionů korun
podpořena výstavba Oranžových hřišť
na 29 místech České republiky.
Od počátku projektu byla podpořena výstavba
86 hřišť částkou 145 300 000 korun.

Realizace 2003–2007: Bechyně ■ Bílina ■ Bohumín ■ Brno ■ Brozany nad Ohří ■ Čáslav ■ Čelákovice ■ České Budějovice ■ Cheb ■ Chomutov ■
Chřibská ■ Chvaletice ■ Dačice ■ Děčín ■ Dobřichovice ■ Dolní Břežany ■ Dolní Lánov ■ Dříteň ■ Duchcov ■ Hluboká nad Vltavou ■ Hradec Králové
■ Hrotovice ■ Chocerady ■ Jarošov ■ Jeseník ■ Jevišovice ■ Jihlava ■ Jindřichův Hradec ■ Kadaň ■ Kamýk nad Vltavou ■ Karviná ■ Klášterec nad Ohří
■ Kralupy nad Vltavou ■ Ledenice ■ Ledvice ■ Libčice nad Vltavou ■ Libochovice ■ Liberec ■ Litovel ■ Lom ■ Loučná nad Desnou ■ Louny ■ Lovosice ■
Mělník ■ Milevsko ■ Miroslav ■ Mladá Boleslav ■ Mohelno ■ Moravské Budějovice ■ Mořina ■ Náměšť nad Oslavou ■ Nasavrky ■ Neratovice ■ Němčičky
■ Olbramovice ■ Olomouc ■ Ostrava ■ Ostrava-Poruba (2) ■ Orlová ■ Pardubice ■ Písek ■ Plzeň ■ Podivín ■ Praha 5 ■ Praha 13 ■ Praha-Libuš
■ Rouchovany ■ Sedlec ■ Sokolov ■ Špindlerův Mlýn ■ Šumperk ■ Tábor ■ Terezín ■ Třebíč ■ Trstěnice ■ Trutnov ■ Turnov ■ Týn nad Vltavou ■ Ústí nad
Labem ■ Vejprty ■ Vodňany ■ Zastávka ■ Zlaté Hory ■ Zlín ■ Ždírec nad Doubravou
Plán 2008: Březno u Chomutova ■ České Budějovice ■ Český Krumlov ■ Český Těšín ■ Dobříš ■ Horní Stropnice ■ Kadaň ■ Karviná ■ Křenovice ■ Kostomlaty pod Milešovkou ■ Krásná Lípa ■ Leština ■ Lukavec ■ Malé Přítočno ■ Nový Jičín ■ Ostrava-Krásné Pole ■ Pec pod Sněžkou ■ Praha-Kunratice ■
Prachatice ■ Protivín ■ Radnice ■ Slaný ■ Špindlerův Mlýn ■ Telnice ■ Tuchlovice ■ Třebenice ■ Ústí nad Labem ■ Valtice ■ Velká Bíteš ■ Velké Březno
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Oranžové kolo
Projekt Oranžové kolo zahájený v roce 2004 je
zaměřen na pomoc neziskovým organizacím
v regionech a lidem se zdravotním či sociálním
znevýhodněním.
Oranžové kolo nabízí veřejnosti atraktivní příležitost vlastní aktivitou přispět na dobročinné účely.
Jedná se o speciálně upravené rotopedy umožňující zaznamenat energii získanou šlapáním.
Energie vyrobená za jednu minutu jízdy se přepočítá na finanční částku, kterou nadace věnuje
jedné ze dvou vybraných místních organizací.
O tom, komu připadne výtěžek z konkrétní jízdy,
rozhodne samotný „cyklista“. Předem stanovená
celková výše příspěvku se tedy po ukončení
akce rozdělí poměrně s ohledem na výkony šlapajících mezi organizace.
Projekt Oranžové kolo se účastní významných
kulturních, sportovních a společenských událostí
v jednotlivých regionech České republiky.

16

Kolo se stalo již tradiční součástí doprovodného
programu akcí jako je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, Mezinárodní veletrh
zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví,
otevírání lázeňské sezóny v Teplicích nebo
hudební festival Folkové prázdniny v Náměšti
nad Oslavou. V jeho sedle se ocitla, a možná
i trochu zapotila, celá řada známých osobností
od politiků, herců a zpěváků, až po slavné
sportovce.
Bilance 2007
V roce 2007 se kolo zastavilo na 16 akcích,
v rámci kterých nadace rozdělila mezi 32
organizací finanční příspěvky v celkové výši
2 750 679 korun.
Od roku 2004 se na Oranžovém kole šlapalo
pro 75 organizací, které si mezi sebe rozdělily
částku 8 905 734 korun.

Podpora regionů
Nadace ČEZ se dlouhodobě věnuje rozvoji regionů.
Organizace mohou požádat o nadační příspěvky
na projekty z oblasti zdravotnictví, sociální péče,
vzdělávání, kultury, sportu či životního prostředí.
Podpora regionů vychází mimo jiné z předpokladu, že právě místní organizace nejlépe vědí, na
co jsou peníze nejvíc potřeba.
Žádosti o nadační příspěvek jsou posuzovány
z hlediska potřeb konkrétní oblasti, detailní
znalost místních podmínek je zárukou účelného
využití poskytnutých prostředků.

Dlouhodobá spolupráce
Nadaci ČEZ spojuje s některými regionálními
organizacemi dlouholetá spolupráce. Jedná se
například o krajské nemocnice, odborné střední
a vysoké školy, městské zoologické zahrady,
divadla apod.
Bilance 2007
V roce 2007 rozdělila Nadace ČEZ v rámci
programu Podpora regionů 123 606 121 korun.

17

CESTOU
18

PODPORY
19

Region severní Morava

Oranžové hřiště
Obec Loučná nad Desnou
(1 500 000 korun)

Oranžové kolo
na Colours of Ostrava

Sportovní Oranžové hřiště v obci Loučná nad
Desnou bylo vybudováno z nadačního příspěvku
v hodnotě 1,5 milionu korun. Hřiště má plochu
16 x 35 m a nabízí možnost zahrát si malou
kopanou, volejbal, nohejbal, košíkovou nebo
tenis. Po obvodu je chráněno oplocením, vstupní
branka je uzamykatelná.
„Velice příjemné bylo samotné otevření Oranžového hřiště,“ vzpomíná na zahájení provozu sportoviště starosta obce Loučná nad Desnou Pavel
Martínek.
„V současnosti je na hřišti stále plno, nejvíce jej
využívají žáci zdejší základní školy, poté naši
občané, ale také turisté, kteří naši obec navštíví
v rámci rekreace,“ dodává Pavel Martínek.
Obec plánuje do budoucna podpořit sportovní
aktivity svých obyvatel vybudováním sportovního
areálu u rybníka Kocián.

V rámci doprovodného programu hudebního
festivalu Colours of Ostrava se představilo
i Oranžové kolo Nadace ČEZ. Celková částka,
která se následně dělila mezi neziskové organizace Čtyřlístek a Klub Zvoneček, působící
v ostravském regionu, činila 200 000 korun.
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Region severní Morava

Čtyřlístek – centrum
pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava
– „Rehabilitační pobyty
a zlepšení vybavení“
(99 577 korun)

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR v Odrách – Klub
Zvoneček – „Oprava oken“
(100 423 korun)

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava z nadačního příspěvku pořídilo vybavení šaten pro klienty v Domově Barevný svět. „Mezi našimi klienty jsou děti od tří let
i dospělí lidé. Proto se snažíme vytvořit v našich
zařízeních příjemné prostředí pro všechny tak,
aby se zde cítili opravdu jako doma a mohli se
věnovat svým zájmům a rozvíjet své tělesné
i duševní schopnosti,“ říká ředitelka Čtyřlístku
Tamara Šeligová.

Klub Zvoneček v Odrách díky nadačnímu
příspěvku vyměnil okna ve velkoplošné denní
místnosti. Ta slouží k aktivizačním a vzdělávacím
činnostem dětem, mládeži a mladým lidem se
zdravotním postižením. „Stávající okna byla
v havarijním stavu, vznikaly velké tepelné ztráty
a neizolovala proti hluku,“ uvedla Klára Galetková
– statutární zástupce organizace.
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Region severní Morava

Podpora regionů
Slezská nemocnice
v Opavě – „Humanizace
Pavilonu T“ (500 000 korun)

Nemocnice využila nadační příspěvek k tomu, aby
proměnila stávající prostory onkologického oddělení v prostředí, kde se její pacienti budou cítit
příjemně a které jim tak alespoň částečně poskytne pocit zázemí. Celé oddělení bylo vymalováno
a čekárnu oživil nový nábytek. Vznikla nová edukační místnost, kde jsou pacienti v soukromí obeznámeni se svou diagnózou a kde se mohou
setkat s odborníkem na výživu nebo s psychologem. Významnou novinkou je pořízení polohovatelných lůžek, která pacientům ulehčí vyšetření
a podávání infuzí. Zároveň byly zakoupeny televizory a audio přehrávače, které pomáhají zpříjemnit dlouhodobé pobyty v nemocnici.
„Naším přáním bylo, aby se pacienti, kteří
s onkologickou diagnózou procházejí těžkým
obdobím života, mohli v nemocnici cítit co nejlépe. K tomu má přispět nejen důstojné zacházení
ze strany nemocničního personálu, ale také příjemné prostředí, v němž musí pacienti trávit
značnou část svého času,“ přibližuje cíl projektu
ředitel Slezské nemocnice Tomáš Stejskal.
22

„Sdružení TANDEM“ při ZŠ
pro zrakově postižené a žáky
s vadami řeči v Opavě
(100 000 korun)

Občanské sdružení TANDEM se zaměřuje na
integraci dětí a mládeže s převážně zrakovým
postižením do společnosti. Připravuje řadu sportovních aktivit, z nichž nejvýznamnější jsou cyklistické závody na tandemových kolech „Tandem
pro život“, pořádané v rámci celostátní akce
Kolo pro život. Nadační příspěvek využilo sdružení k zajištění účasti nevidomých sportovců.
Akcí, které se konaly v sedmi městech České
republiky, se zúčastnilo 120 nevidomých žáků
základních škol. Další část příspěvku byla použita
na dovybavení stávajících tandemových kol
a rozšíření jejich počtu na současných patnáct.
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Region východní Čechy

Oranžové hřiště
Obec Dolní Lánov
(2 000 000 korun)

Oranžové kolo
ve Chvaleticích

V blízkosti základní a mateřské školy v obci Dolní
Lánov bylo v listopadu 2007 uvedeno do provozu sportovní Oranžové hřiště. Sportoviště nabízí
na ploše 44 x 22 m možnost hrát současně dvě
utkání ve volejbale nebo nohejbale. Hřiště je
však uzpůsobeno i pro malou kopanou nebo
tenis. Sportoviště je navíc do výšky 2 m oploceno. Povrch hrací plochy je tvořen speciálním
materiálem, který je šetrnější ke kloubům.
„Sportovní aktivity mají v naší obci dlouholetou
tradici a nadále bychom je chtěli rozvíjet. Uvítali
jsme proto příspěvek Nadace ČEZ na vybudování kvalitního sportoviště, jež zde zatím chybělo.
Do budoucna plánujeme dokončit výstavbu fotbalového hřiště, dále pak vybudovat antukové
hřiště na tenis a dvě plochy pro hru petanque,“
uvedl k dalším záměrům obce Miloslav Tomíček,
starosta Dolního Lánova.

V červnu 2007 se putovní Oranžové kolo zastavilo
i na Dni otevřených dveří, pořádaném Elektrárnou
Chvaletice.
Celkem se rozdělilo mezi Sdružení pro ranou péči
v Pardubicích a Rodinné integrační centrum
250 000 korun.
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Region východní Čechy

Sdružení pro ranou péči
v Pardubicích – „Terapeutické
a vzdělávací programy pro
rodiny dětí se zdravotním
postižením“ (127 172 korun)

Rodinné Integrační
Centrum o. s.
– „Pomáhejme si!“
(122 828 korun)

Z výtěžku Oranžového kola vybavilo Sdružení
pro ranou péči v Pardubicích svou hernu didaktickými hračkami a rehabilitačními a kompenzačními pomůckami. Část daru byla investována do
uhrazení kurzu synergické reflexní terapie.
„Hernu využíváme k aktivizačním činnostem pro
rodiny dětí se zdravotním postižením, jako jsou
odborné přednášky pro rodiče a akce pro děti,
např. Mikulášské a velikonoční setkání. Herna je
také vhodným prostředím pro první setkání
s novými klienty,“ říká Blanka Brandová,
zástupkyně sdružení.

Z darované částky podpořilo Rodinné Integrační
Centrum řadu nejrůznějších aktivit určených pro
rodiny s cílem integrovat děti se zdravotním
postižením do skupiny vrstevníků a zmírnit jejich
sociální izolaci.
„V průběhu podzimu jsme společně navštívili
solnou jeskyni, podnikli celodenní výlet do ZOO
v Praze a na Kunětickou horu. Před Vánocemi
jsme pořádali setkání, kde se děti prostřednictvím
pohádek seznamovaly s vánočními tradicemi,“
shrnuje aktivity zástupkyně centra Martina Krejčová.
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Region východní Čechy

Podpora regionů
ZOO Dvůr Králové
– „Africká vesnice – expozice
nosorožců“ (500 000 korun)

ZOO Dvůr Králové se specializuje na chov ohrožených druhů afrických zvířat. Nadační příspěvek
využila k částečné realizaci nové prohlídkové
trasy ZOO s názvem Africká vesnice, která má
návštěvníkům představit vzácná africká zvířata
v přirozenějším prostředí. Konkrétně se jednalo
o rekonstrukci výběhu nosorožce širokohubého
a výstavbu přístřešků pro veřejnost, inspirovaných Afrikou. Úpravami terénu došlo k rozšíření
stávajícího výběhu a vybudování příkopu, který
nahradil původní betonový plot. V blízkosti expozice nosorožců budou vystavěny přístřešky,
které nabídnou návštěvníkům příjemné prostředí
k odpočinku a odkud budou moci zároveň nerušeně pozorovat vzácné nosorožce i další exotická
zvířata.

SPŠ Trutnov – „Vybavení
dílen pro praktickou výuku
žáků oboru elektro“
(300 000 korun)

Cílem projektu bylo doplnit materiální vybavení školy
a poskytnout tak studentům oborů Slaboproudá
elektrotechnika a Elektrikář slaboproud kvalitní pracovní podmínky pro jejich odbornou přípravu. Současně chtělo vedení školy zvýšit zájem žáků 9. tříd
základních škol o studium elektrotechnických oborů.
„Od listopadu 2007 může využívat až 150 studentů
naší školy kvalitní vybavení tří zrekonstruovaných
učeben elektrotechniky. Během výuky se žáci učí
pájet a přitom vznikají nepříjemné zplodiny. Proto
byla nejvýznamnějším bodem našeho projektu instalace kvalitního odsávání včetně filtrace a zlepšení
prostředí v učebnách,“ vysvětluje Jan Nymš ze
Střední průmyslové školy v Trutnově.
V učebnách byla vyměněna podlahová krytina, upraveny rozvody elektřiny, zakoupeny moderní pracovní
stoly včetně vybavení a odsávání. Celkem byly kompletně modernizovány tři učebny po 11 pracovních
místech, které se nacházejí v odloučeném pracovišti
školy v Mladých Bukách.
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Region severní Čechy

Oranžové hřiště
Město Lovosice
(1 300 000 korun)

Oranžové kolo
v Lázních Teplice

Díky nadačnímu příspěvku bylo vybudováno
moderní sportoviště umožňující zahrát si celkem
šest druhů míčových her. Samotné město se na
výstavbě hřiště podílelo financemi z vlastního
rozpočtu, nechalo zrekonstruovat nevyhovující
plot kolem areálu, upravilo travnaté části kolem
hřiště a zakoupilo basketbalové koše.
Oranžové hřiště slouží v dopoledních hodinách
lovosickým školám a školkám, odpoledne je přístupné širší veřejnosti. V budoucnu by se mělo
dále rozrůst o zázemí pro trénink skoku dalekého
a vysokého a o kabinky s hygienickým zařízením.
„V Lovosicích je silná sportovní tradice, kterou se
snažíme podporovat výstavbou řady sportovišť, od
krytých hal na míčové sporty, přes atletický okruh
až po bruslařské dráhy v lesoparku Osmička. Budeme rádi, když bude Oranžové hřiště hojně využíváno
a vychová další generaci úspěšných sportovců,“
říká starosta Lovosic Jan Kulhánek. Jako první
vyzkoušeli nové Oranžové hřiště u 1. ZŠ
v Lovosicích mladí házenkáři a volejbalistky, kteří
předvedli na slavnostním otevření exhibiční utkání.

Oranžové kolo zpestřilo zahájení již 853. sezóny
v lázních Teplice. Šlapalo se ve prospěch dvou
oblastních organizací – Azylového domu Osek
Oblastní charity Most a Mateřského centra Větrník Občanského sdružení Nová ves. Rozdělila se
částka 200 000 Kč. Do pedálů se mimo jiné
opřeli herci Dana Morávková, Jan Révai a fotbalisté FK Teplice.
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Region severní Čechy

Oblastní charita Most
– „Azylový dům Osek“
(109 600 korun)

Občanské sdružení
Nová Ves – „Mateřské
centrum Větrník“
(90 400 korun)

Přátelský, ale o to více dramatický souboj na
Oranžovém kole svedli mezi sebou příznivci
obou sdružení. Vítězný Azylový dům Osek vyšlapanou částku investoval do vybavení počítačové
klubovny v objektu Centra Rodiny v tísni. Tato
klubovna slouží klientům tří azylových domů.

Občanské sdružení Nová Ves využilo příspěvek
na stavební úpravy a vybavení klubovny pro mládež. „Vždy, když se podobných charitativních
projektů účastníme, je to důvod k zamyšlení
nejenom pro mne, ale také pro širokou veřejnost, která mnohdy těmto akcím jen přihlíží.
Věřím, že naše účast na šlapání na Oranžovém
kole může být impulsem pro mnoho lidí přispět
na konto dobré věci,“ prozradil po svém výkonu
kapitán FK Teplice Pavel Verbíř.

29

Region severní Čechy

Podpora regionů
Speciální základní škola
Děčín IX-Bynov
– „Nábytkové vybavení
učeben a tříd“
(200 000 korun)

„Skříně se mi moc líbí. Každý den si do nich
dávám sešity i oblečení. Paní učitelka v nich má
pro nás připravené pomůcky na vyučování,“
David Š., 4. třída.
Multifunkční šatní a odkládací skříně zdobí každou
z osmi tříd bynovské Speciální základní školy
v Teplické ulici v Děčíně. Devadesát dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami si v bukových skříních ukládá sportovní oděv pro tělesnou
výchovu, kabáty, učebnice, výtvarné potřeby
a další pomůcky. Skříně byly vyrobeny na míru
tak, aby se vešly do členitých prostor jednotlivých tříd, aniž by je příliš zaplnily, a aby dispozičně vyhovovaly i dětem na vozíčku (níže umístěné zámky apod.). Nábytek samozřejmě splňuje
veškeré hygienické požadavky. Vybavení školy
bylo obměněno po dvaceti letech. Kvůli legislativně danému nižšímu počtu žáků ve třídách
speciálních škol totiž při normativním financování
škol na žáka dochází k podfinancování těchto
speciálních zařízení.
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Fond ohrožených dětí
– „Klokánek FOD
Litoměřice“
(102 000 korun)

V Litoměřicích vzniklo koncem roku 2006 nové
zařízení Klokánek s kapacitou šesti bytů. V každém z těchto bytů se vždy po týdnu střídají dvě
„tety“ v péči o 18 až 24 dětí. Cílem fondu je
poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem
v regionu, aniž by bylo bezprostředně nutné trhat
jejich rodinné či sourozenecké vazby umístěním do
ústavní péče či přemístěním do jiného regionu.
„Prostředí Klokánku Litoměřice je pro výchovu
dětí nesporně vhodnější než ústavní výchova.
Jedná se o přechodnou péči do té doby, než se
vyřeší situace dítěte doma, aby se mohlo vrátit,
nebo než případně bude nalezena trvalá náhradní
rodina,“ říká vedoucí Klokánku Ivana Prudičová.
Příspěvek Nadace ČEZ byl využit na zakoupení
nezbytného vybavení bytů, především nábytku
a mobilní klimatizace pro tři půdní byty. Z další
části příspěvku byly uhrazeny jednak školní
pomůcky dětí, ale i hračky, knížky a oblečení. Díky
Nadaci ČEZ mohl Klokánek dětem v těžké situaci
pobyt co nejvíce zpříjemnit. Za rok existence zařízení prošlo litoměřickým Klokánkem již 25 dětí.
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Region západní Čechy

Oranžové hřiště
Obec Citice
(500 000 korun)

Oranžové kolo
na MFF Karlovy Vary

„Hřiště jsou pro nás strategická. Chceme rozvíjet
obec a lákat mladé lidi. Bez zázemí pro potomky
se k nám nikdo nepřistěhuje a mladí lidé mohou
naopak obec opustit,“ říká starosta Citic Josef
Sháněl.
Nové Oranžové hřiště vyrostlo v obci Citice na
Sokolovsku. U panelových domů láká děti
romantický dřevěný koráb a dřevěný hrad
s prolézačkami, které může využívat i mateřská
školka, jež doposud neměla žádné venkovní
atrakce. Obě dominanty doplňuje řada menších
herních prvků, především houpaček. Celkem jich
dětem slouží dvanáct. Zastupitelé obce chtějí
prostřednictvím hřišť pro nejmenší občánky zpříjemnit život mladým lidem zakládajícím rodinu
v kraji, který je úzce spjat s těžbou hnědého uhlí
a na ni navazujícím průmyslem. Starší atrakce na
původních hřištích musela obec kvůli přísným
bezpečnostním a hygienickým pravidlům odstranit.

„Loni touhle dobou,“ odpověděl těsně před
usednutím do sedla Oranžového kola herec
a prezident Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary Jiří Bartoška na otázku, kdy jel
naposledy na kole.
Oranžové kolo Nadace ČEZ je součástí karlovarského filmového festivalu již řadu let. Do pedálů
se opřela celá řada osobností, od herců (Tomáš
Hanák, Yvetta Blanarovičová, Jan Révai) přes
sportovce (Roman Šebrle, Luboš Lom) až po
politiky (premiér Mirek Topolánek, hejtman kraje
Josef Pavel). Sportovní kondici předvedli i nejvyšší představitelé Skupiny ČEZ Martin Roman
a Daniel Beneš.
Na Oranžovém kole se během festivalu vystřídalo
kolem 4 000 dobrovolných cyklistů, rozdělena
byla částka 500 000 Kč, a to mezi Agenturu
osobní asistence a sociálního poradenství
a Okresní ústav sociálních služeb.
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Region západní Čechy

Agentura osobní asistence
a sociálního poradenství
– „Podpora aktivit
zaměřených na integraci
a pomoc seniorům a osobám
se zdravotním postižením“
(251 928 korun)

Okresní ústav sociálních
služeb – „Dům na půl cesty,
Kynšperk nad Ohří“
(248 072 korun)

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství
v Sokolově díky Oranžovému kolu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uhradí
náklady na vlastní provoz a odměny asistentů.

Oranžové kolo na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech pomohlo vyšlapat pro Dům
na půl cesty v Kynšperku příspěvek na renovaci
interiéru a po devíti letech existence i na dokoupení nového nábytku.
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Region západní Čechy

Podpora regionů
Pomocné tlapky, o.p.s.
– „Dej mi tlapku, dám ti
svou“ (130 000 korun)

„Pes-asistent ovládá kolem osmdesáti povelů.
K těm základním a nejvíce využívaným úkonům patří
podávání spadlých předmětů do ruky klienta, otevírání a zavírání dveří, pračky či lednice, rozsvěcování
a zhasínání, pomoc s vysvlékáním oblečení apod.,“
říká Hana Pirnerová z Pomocných tlapek.
Organizace Pomocné tlapky se specializuje na
výcvik asistenčních a canisterapeutických psů.
V roce 2007 vycvičila organizace Pomocné tlapky
celkem 14 asistenčních psů tělesně postiženým
lidem z České republiky. Za sedm let existence
společnosti bylo vycvičeno a předáno 75 asistenčních psů.
Finanční příspěvek nadace byl využit na komplexní
výcvik a péči (např. krmení, veterinář apod.) pro zlatého retrívra Karla, který pomáhá rodině s tělesně
postiženým dítětem. Kromě běžných úkonů, jako je
podávání předmětů či otevírání dveří mamince, např.
když nese dítě do koupelny, poskytuje Karel svému
malému „páníčkovi“ i rehabilitaci prohříváním křečovitě stažených svalů. Šikovný pes-pomocník tak
může z velké části u dětí nahradit lidského asistenta.

Město Plzeň – „Informační
kampaň proti konzumaci
alkoholu mezi mládeží“
(300 000 korun)

„Boj proti tak silnému soupeři, jakým je alkohol, je
během na dlouhou trať. Teenageři, kteří v touze po
adrenalinových zážitcích sáhnou po láhvi či půllitru,
bohužel netuší, že to může být jejich zážitek poslední,“
vypráví Petr Rund, náměstek primátora.
Plzeň se jako první a zatím jediné město v České
republice pustila do systematické informační kampaně zaměřené na zvýšení povědomí mladistvých
o rizicích spojených s konzumací alkoholu. Kampaň
byla spuštěna v reakci na alarmující nárůst konzumace alkoholu mladistvých do 18 let. Do kampaně se
zapojila Městská policie, Policie ČR, nízkoprahové
kluby s cílovou skupinou děti a mládež i majitelé
klubů a barů. Informační materiály ve formě plakátů,
letáků či brožur se soustředily i na rodiče mladistvých. Vyvrcholením kampaně byl hiphopový koncert
s názvem „Dávej bacha“, na němž byl úspěšně předveden systém kontroly věku návštěvníků barů.
Každý, kdo chtěl konzumovat alkohol, musel projít
speciálním stanovištěm, kde mohl po zjištění věku
obdržet barevnou pásku na zápěstí. Ta pak sloužila
barmanům ke snazší orientaci, komu mohou nalévat.
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Region střední Čechy a hlavní město Praha

Oranžové hřiště
Město Libčice
nad Vltavou
(1 000 000 korun)

Oranžové kolo
na TNT Fortuna Meeting
v Kladně

„Díky nezištné pomoci řady lidí, pochopení
zastupitelstva i Nadace ČEZ vznikl v Libčicích
projekt, který uvítaly nejenom rodiny s dětmi, ale
i dospělí obyvatelé města. Výslednou podobu
hřiště ocenili i starostové z okolních měst a obcí.
Dobrovolné akce na výsadbu zeleně se zúčastnilo asi 50 rodičů a společně jsme zasadili 15
vzrostlejších stromů,“ říká místostarosta města
Libčice nad Vltavou Matěj Štětka.
Nově vybudované Oranžové hřiště se nachází
v centru města v bezprostřední blízkosti mateřské
a základní školy. Město při tvorbě projektu zvolilo
atypické hrací prvky, rozvíjející pohybové dovednosti dětí. Pro děti je zde k dispozici domeček se
skluzavkou a provazovou sítí, prolézačky, pohyblivý můstek, lezecká stěna a houpačky.
V budoucnu město plánuje umístit na hřiště
naučnou tabuli s popisem vysazených dřevin.
Dále chce na tomto hřišti ve spolupráci se sdružením Člověk v tísni vytvořit program volnočasových
aktivit určený pro děti ze sociálně ohrožených
skupin společnosti.

V červnu 2007 se Oranžové kolo zúčastnilo
sportovní akce TNT Fortuna Meeting v Kladně
za doprovodu známých sportovců, jako je
Roman Šebrle, Tomáš Dvořák nebo Jiří Zídek.
Částku 200 000 korun si mezi sebe rozdělily
Sportovní gymnázium Kladno a Asociace
muskulárních dystrofiků v ČR.
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Region střední Čechy a hlavní město Praha

Sportovní gymnázium
Kladno – „Rehabilitační
a kompenzační program“
(98 739 korun)

Asociace muskulárních
dystrofiků v ČR
– „Zahraniční rekondiční
pobyt v Chorvatsku“
(101 261 korun)

Sportovní gymnázium Kladno vybudovalo
z nadačního příspěvku rehabilitačně-kompenzační
cvičebnu. Sportovcům zde bude k dispozici řada
protahovacích a rehabilitačních pomůcek či zařízení sloužících k posílení oslabeného svalstva
jako např. nejrůznější míče na cvičení (overbally,
gymbally) nebo balanční točny, terabandy a také
některé speciální posilovací stroje.
„Nová cvičebna umožní našim studentům naplno
se věnovat svým sportovním aktivitám,“ vysvětlila
zástupkyně Sportovního gymnázia v Kladně
Kateřina Rusová.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR využila
výtěžek Oranžového kola na zajištění dopravy
svých klientů na rekondiční pobyt v Chorvatsku
v bezbariérovém zařízení v létě 2007.
„Přímořské prostředí významně prospívá dýchání
a zlepšování pohybových schopností osob
s muskulární dystrofií. Díky příspěvku Nadace
ČEZ jsme mohli zajistit dopravu několika klientů
do chorvatského lázeňského centra,“ řekl
místopředseda Asociace muskulárních dystrofiků
v ČR Petr Procházka.
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Region střední Čechy a hlavní město Praha

Podpora regionů
Loutky v nemocnici, o. s.,
Praha – „Loutky
v nemocnici“
(200 000 korun)

„Loutky dokáží u nemocných dětí mnoho, často
víc než pilulky – vykouzlit úsměv, zaplašit stesk
po domově, pomoci na chvíli zapomenout na
bolest a trápení. Některé děti viděly díky nám
divadlo poprvé ve svém životě a reagovaly na
něj velice spontánně,“ sděluje své zážitky
z vystoupení Marka Míková, herečka a režisérka
ze sdružení Loutky v nemocnici. „Je skvělé vidět,
když naše vystoupení inspiruje sestřičky
k tomu, že s dětmi a s jejich zážitky dále pracují
při terapiích, které jim pomáhají k uzdravení.“
Občanské sdružení Loutky v nemocnici je
neziskovou organizací, která se snaží ulehčit
dětem pobyt v nemocnicích a dalších zařízeních.
Pětičlenný tým herců používá během svých
představení nejrůznější rekvizity, jež upravuje
podle prostředí, kde právě vystupuje (herna nebo
nemocniční pokoj, různá oddělení jako infekční
apod.) a podle věku diváků. Význam divadelních
představení spočívá hlavně v rozptýlení dětí,
jejich pobavení a vytvoření prostoru pro hru

38

a komunikaci. Jednotlivá představení konzultuje
sdružení s dětskými psychology a pediatry.
Sdružení pravidelně hostuje ve Fakultní nemocnici Motol, Thomayerově nemocnici, Nemocnici
Bulovka a Nemocnici Královské Vinohrady. Mimo
Prahu navštívily Loutky v nemocnici Dětskou
psychiatrickou léčebnu Opařany, Léčebnu respiračních nemocí Cvikov, Nové lázně a Centrum
Srdíčko v Teplicích, Dětskou psychiatrickou
léčebnu v Lounech a Olivovu dětskou léčebnu
v Říčanech. Díky nadačnímu příspěvku uskutečnilo sdružení Loutky v nemocnici v roce 2007
celkem 60 návštěv v pražských nemocnicích
a 12 výjezdů do léčebných zařízení v dalších
městech České republiky.
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Region střední Čechy a hlavní město Praha

Podpora regionů
Společnost Kroužkovací
stanice Národního muzea
Praha – „Atlas migrace
ptáků ČR a SR“
(200 000 korun)

Klimatické změny a důsledky lidské činnosti se
promítají do všech oblastí životního prostředí
a ovlivňují tak i život ptactva. Autoři projektu se
rozhodli populárním způsobem přiblížit veřejnosti
problematiku migrace ptáků a zhodnotit tak
výsledky téměř 70 let systematického výzkumu
v této oblasti. Jedná se o ojedinělý projekt, využívající údajů získaných za tak dlouhé časové
období a mapující tuto oblast.
Na 500 stranách vysvětluje publikace historii
ptačí migrace, uvádí výběr více než 100 000
záznamů kroužkovaných ptáků a zaměřuje se na
vysvětlení příčiny ptačí migrace v ČR v kontextu
se situací v dalších evropských zemích. Texty
jsou doplněny pro čtenáře atraktivními barevnými
ilustracemi, mapami a grafy.
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Region střední Čechy a hlavní město Praha

Oranžové hřiště
Jindřichův Hradec
(700 000 korun)

„S nápadem vybudovat hřiště, kam by mohly
chodit matky s malými dětmi, přišlo Sdružení
vesnických žen a selek. Projekt přeměny nevyužité obecní zahrady na relaxační plochu s dětským
hřištěm nadchnul řadu občanů, mnozí s budováním pomáhali během pracovních víkendů,“ říká
starosta Jindřichova Hradce Karel Matoušek.
Prostory obecní zahrady s rybníkem Vajgar se
rozkládají v centru města. Dětské hřiště se
v nich nacházelo již před rokem 1989, po zpřísnění požadavků na bezpečnost však byla většina
atrakcí odstraněna. V blízkosti přitom stojí mateřská i základní škola a Dům dětí a mládeže, které
postrádají vhodné venkovní herní prostory. Nové
hřiště tedy bylo radostně očekáváno: kromě
dobrovolných prací o víkendu se veřejnost zapojila i do debat nad plánováním nového hřiště.

Byla také uspořádána výtvarná soutěž pro děti
s následnou dražbou vítězných výkresů. I slavnostní otevření hřiště proběhlo v duchu soutěží
pro malé i velké. Kromě školních zařízení je hřiště hojně využíváno i rodinami z blízké zástavby
a klienty domu s pečovatelskou službou a jejich
vnoučaty.

41

Region jižní Čechy

Oranžové kolo
v Českých Budějovicích
Arpida, společnost pro
rehabilitaci dětí a mládeže se
zdravotním postižením, o.s.
– „Provozní náklady a nákup
vybavení“ (50 679 korun)
Kdo se druhou prosincovou sobotu roku 2007
vydal na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích na předvánoční nákupy, mohl si
kromě bruslařského kluziště vyzkoušet i šlapání
na Oranžovém kole ve prospěch dětského centra Arpida či dětského onkologického oddělení
českobudějovické nemocnice. Arpida využila
získanou částku na nákup sanitárního zařízení
a na nákup přístroje na magnetoterapii
BTL5000, který mimo jiné uvolňuje spasmatické
stavy.
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Nemocnice České
Budějovice – „Dětské
oddělení – polohovací
vyšetřovací lůžko“
(49 321 korun)
Hematoonkologická jednotka na dětském oddělení Nemocnice České Budějovice zakoupila za
svůj podíl polohovací vyšetřovací lůžko. „Denně
provedeme na vyšetřovacím lůžku zhruba deset
vyšetření, z nichž některá nejsou sama o sobě
vůbec příjemná. Zakoupením speciálního lůžka
s elektronickým polohováním jsme chtěli našim
malým pacientům tuto nezbytnou proceduru co
nejvíce ulehčit a zpříjemnit,“ vysvětluje primář
Dětské kliniky Vladislav Smrčka. Cena polohovacích lůžek je až šestkrát vyšší než cena běžných
postelí.

Region jižní Čechy

Podpora regionů
Město Bechyně
– „Kavárna a infocentrum“
(200 000 korun)

„Prostor nového kulturně-informačního centra je
vskutku multifunkční. Veřejnosti zde kromě kulturních pozvánek prezentujeme i mladé talenty
z oblasti výtvarného umění, pořádáme koncerty,
divadla, autorská čtení poezie. Především nás
ale těší, že si kavárničku oblíbily maminky
s dětmi. Každý den je před ní zaparkována řada
kočárků,“ říká Štěpán Ondřich, ředitel Kulturního
střediska Města Bechyně.
Ačkoliv se Bechyně pyšní renesančním zámkem,
historickou první elektrifikovanou železnicí
v Rakousku-Uhersku a krásnou jihočeskou přírodou v okolí, ještě donedávna jí chybělo kvalitní
informační centrum. Díky příspěvku Nadace ČEZ
vznikl v Galerii U Hrocha příjemný prostor kombinující infocentrum s kavárnou. Město tak vyšlo
vstříc nejen turistům, ale i vlastním občanům,
kteří mohou v denní nekuřácké kavárně jen tak
posedět, využít veřejného internetového připojení
či zakoupit vstupenky na kulturní akce v Bechyni
a okolí.
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Region jižní Čechy

Podpora regionů
Město Týn nad Vltavou
– „Zpřístupnění historického
podzemního systému“
(550 000 korun)

„Historické podzemí města Týn nad Vltavou patří
do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
Oficiálním zpřístupněním stovky let zatopeného
a zasypaného historického podzemí jsme chtěli
budoucím návštěvníkům nabídnout nejen turistickou atrakci, která nabízí adrenalinový zážitek,
ale zejména ukázat píli a um našich předků, kteří
dokázali bez jakékoli mechanizace vytvořit ve
skále pod městem rozsáhlý labyrint podzemních
štol,“ říká Petr Rohlena z Městského úřadu
v Týně nad Vltavou.
V severozápadní části historického centra města
Týn nad Vltavou se daří postupně objevovat
a zpřístupňovat rozsáhlý systém chodeb, vybudovaný pravděpodobně v 15. století. V rámci
projektu bylo zpřístupněno kolem 160 m podzemních tesaných chodeb včetně dvou vodních
rezervoárů. Systém byl zřejmě vytvořen k odvodu
podzemní vody pod měšťanskými domy. V době
obléhání města sloužilo podzemí jako úniková
cesta.
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Příspěvek Nadace ČEZ využilo město k odstranění závalu a sedimentu z části podzemí
a obnovení odvodňovacího systému. Dále proběhla rekonstrukce vstupních a výstupních prostor ve sklepeních bývalého arcibiskupského
zámku. Historické chodby budou pro veřejnost
slavnostně otevřeny v roce 2008.
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Region jižní Morava

Oranžové hřiště
Město Moravské Budějovice
(2 000 000 korun)

Oranžové kolo
na veletrhu HospiMedica

„Nejmenším dětem sloužily doposud pouze areály
tří stávajících mateřských škol a dětské hřiště
v městském parku s nedostatečným nebo zcela
zastaralým vybavením. Dětské hřiště u mateřské
školy Husova je díky projektu Oranžové hřiště
v současné době nejlépe vybaveným dětským
hřištěm ve městě,“ řekl starosta Moravských
Budějovic Vlastimil Bařinka.
Pro své nejmenší obyvatele vybudovalo město
Moravské Budějovice nové dětské hřiště, které
se nachází v areálu mateřské školky Husova,
je však volně přístupné i pro veřejnost. Oranžové
hřiště nabízí dostatek prostoru na hraní i k pohybu díky řadě atrakcí. Kromě tradiční skluzavky,
houpaček a prolézaček je tu také lanová dráha,
řetězový most, tabule na kreslení či lanová pyramida. Hřiště je vybudováno podle současných
trendů a splňuje bezpečnostní a hygienické
požadavky na bezpečnou hru. Město chtělo
tímto projektem vytvořit moderní a atraktivní
místo nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

Pravidelnou zastávkou Oranžového kola je Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HospiMedica. Návštěvníci měli již počtvrté příležitost usednout na sedlo speciálního
rotopedu a pomoci tak jedné ze dvou organizací. K více než šesti stům dobrovolníků z řad
veřejnosti se připojili i známí čeští cyklisté Ján
Svorada, Lada Kozlíková a také ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
O částku ve výši 250 000 korun se podělily Liga
za práva vozíčkářů a Agapé – misijní a charitativní společnost.
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Region jižní Morava

Liga za práva vozíčkářů
– „Dobudování nového
centra sociálních služeb“
(123 404 korun)

Agapé – misijní a charitativní
společnost – „Podpora
asistence a integrace ZP“
(126 596 korun)

Liga za práva vozíčkářů využila peníze z projektu
Oranžové kolo na dobudování nového centra
sociálních služeb, díky němuž může poskytovat
svým klientům servis v prostředí odpovídajícím
standardům kvality sociálních služeb.
„Naše organizace spolupracuje s Nadací ČEZ již
několik let. Na veletrhu HospiMedica pravidelně
prezentujeme naši činnost a jsme rádi, že naši
snahu integrovat vozíčkáře do společnosti nadace
podporuje,“ řekla předsedkyně sdružení Liga za
práva vozíčkářů Lenka Hegrová.

Sdružení Agapé použilo nadační příspěvek
z projektu Oranžové kolo na zajištění výměny
střešní krytiny objektu přístavby denního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené klienty.
„Do střechy nám už začínalo zatékat, jsme tedy
rádi, že nám peníze z Oranžového kola pomohly
zvládnout tuto náročnou stavební investici,“ řekl
vedoucí sdružení Petr Kotouček.
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Region jižní Morava

Podpora regionů
Centrum pro rodinu Hodonín
– „Nákup vozidla pro
svozovou službu“
(300 000 korun)

„Péče o děti s kombinovaným postižením je
dlouhodobá a je důležité, aby jim byla poskytována pravidelně. A to bychom dnes už nezvládli
bez denní svozové služby. Díky neustávající péči
začala po čtyřech letech našeho snažení jedna
z holčiček chodit, a to je pro nás velká odměna,“
svěřuje se vedoucí stacionáře Vlaštovka Dana
Volfová.
Z nadačního příspěvku zakoupilo Centrum pro
rodinu devítimístný speciálně upravený automobil
Renault Trafic. Slouží ke svozu dětí s mentálním
a tělesným postižením do Dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka v Hodoníně a zpět.
Zajištění stálé dopravy řeší velký problém řady
rodin s postiženými dětmi z okolí Hodonína. Jedním z největších přínosů automobilu je podle
vedoucí stacionáře především možnost pravidelně
navštěvovat stacionář a dostupnost odborné
péče. Centrum dále vozidlo využívá při organizaci výletů. Děti tak mohly navštívit např. zoologickou zahradu nebo jet na ozdravný pobyt.
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Diecézní charita Brno
– Oblastní charita Třebíč
– „Zajištění hygienického
servisu v Domově pro matky
v Třebíči“ (100 000 korun)

Domov poskytuje možnost ubytování ženám
v tíživé životní situaci. Nezbytnou součástí těchto
služeb je zajištění hygienického servisu.
Z nadačního příspěvku domov zakoupil a instaloval průmyslový prací stroj s kapacitou 8 kg
prádla, který umožní ubytovaným ženám prát
potřebné množství komfortněji a zároveň úsporněji než v původních pračkách. Druhá část příspěvku byla věnována na podporu volnočasových
aktivit dětí klientek. Pro zpříjemnění pobytu
v zařízení slouží nejmenším dětem herní koutek
s kuličkovým bazénem, který byl vedením
Domova doplněn o další hrací prvek, molitanový
most, který u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci,
fantazii a posiluje fyzickou kondici.
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Souhrn podpořených projektů 2007
Příjemce
Region severní Morava

Místo

Projekt

ACTAEA, o.s.
Beskydská šachová škola, o.s.
Centrum individuálních sportů OSTRAVA, o.s.

Karlovice ve Slezsku
Frýdek-Místek
Ostrava

Centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

Ostrava

Cyklistický klub Stará Ves, o.s.
Český radioklub-Hanácký RADIOKLUB OK2KYJ, o.s.

Stará Ves
Olomouc

Dělnická tělocvičná jednota Vřesina

Vřesina

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.
Dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Diagnostický ústav pro mládež,
středisko výchovné péče a školní jídelna
Divadlo Loutek Ostrava, p.o.

Opava
Ostrava
Šumperk
Ostrava-Kunčičky

Publikace „Chráněná krajinná oblast Jeseníky“
„Šachová hra – hra bez hranic“ – nákup vybavení
Projekt „CISO“ pro talentovanou mládež
od 10 do 26 let – podpora sportovní přípravy
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
Podpora cyklistického závodu na Skřítek
Podpora činnosti vysílacího střediska
v Pohořanech u Olomouce
Vybudování umělého osvětlení fotbalového hřiště
s umělým povrchem 3. generace
Oranžové kolo – nákup kočárku
Oranžové kolo – stavební úpravy a vybavení
Projekt „Kroužky dětského klíče“
Oranžové kolo – nákup vybavení

Domov pro seniory sv. Hedviky, p.o.

Kravaře

Duha, o.s.
Dům kultury města Ostravy

Havířov
Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Ostrava

Help-in, o.p.s.

Bruntál

Charita
Charita
Charita
Charita

Hranice
Opava
Ostrava
Ostrava

Hranice
Opava
Ostrava
sv. Alexandra

Ostrava

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p.o.

Ostrava
Ostrava

Kafira, o.s.

Opava

Kamarád – Sdružení rodičů zdravotně
postižených dětí a mládeže, o.s.
Klub Zvoneček v Odrách, Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Křesťanské sdružení Benjamin

Rožnov
pod Radhoštěm
Odry
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Orlová-město

7. mezinárodní loutkářský festival
Spectaculo Interesse Ostrava 2007
Vybudování centra v rámci projektu
„Rehabilitace seniorům“
Deset let časopisu Zámeček – vydávání časopisu
XIII. Mezinárodní soutěž velkých
dechových orchestrů Ostrava 2007
Minimalizace dopadů těžké peripartální asfyxie
na novorozence a zkvalitnění jeho dalšího
vývoje a života
Podpora projektu na pomoc seniorům
„Nechceme do domova důchodců“
Charitní pečovatelská služba
Oranžové kolo – nákup svozového automobilu
Výstavba Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích
Zlepšování podmínek zdravotně postižených
osob v provozu chráněné stolařské dílny
„Hudba dětem“ – přiblížení vážné hudby
Představení mladých umělců
na Slezskoostravském hradě
Pořízení kompenzačních pomůcek
pro osoby se zrakovým postižením
Vytvoření nové místnosti pro tělesně a mentálně
postižené osoby v sociálně terapeutických dílnách
Oranžové kolo – částka věnována
na výměnu oken
„Hudba pro mládež“ – hudební workshopy

Částka v Kč
455 000
30 000
200 000
99 577
30 000
50 000
100 000
49
50
100
49

486
566
000
434

120 000
72 250
180 000
70 000
300 000

100 000
50
50
200
150

000
514
000
000

500 000
40 000
50 000
30 000
100 423
10 000

Příjemce
Region severní Morava

Místo

Projekt

Markrabství lašské

Čeladná

Mateřská škola K. Dvořáčka, p.o.
Mateřská škola Ostrava-Poruba
Mateřské sdružení Krteček
Město Bohumín

Orlová-Lutyně
Ostrava-Poruba
Jeseník
Bohumín

Město Frenštát pod Radhoštěm
Město Orlová
Muzeum umění Olomouc, p.o.
Nadace HAIMAOM

Frenštát
pod Radhoštěm
Orlová
Olomouc
Olomouc

Naše škola, o.s.

Opava-Vlaštovičky

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, o.p.

Karviná-Ráj

Občanské sdružení Dítě s diabetem
Občanské sdružení Savore

Ostrava
Šumperk

Občanské sdružení Sedmikrásek
Občanské sdružení Sportovní klub Véska
Občanské sdružení Svatováclavský hudební festival
Obec Komorní Lhotka
Obec Loučná nad Desnou
Obec Žerotín
Obecně prospěšná společnost rodičů
a příznivců Gymnázia Šternberk
Obchodní akademie Orlová, p.o.
Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ, o.s.
Ostravská tělovýchovná unie
Ostravská univerzita v Ostravě

Ostrava
Olomouc
Ostrava
Komorní Lhotka
Loučná nad Desnou
Žerotín
Šternberk

Zpracování a tisk publikace
„LAŠSKO – kulturní region Moravy a Slezska“
Zřízení odloučeného pracoviště mateřské školy
Projekt „SPOLU“ – zajištění osobního asistenta
Podpora činnosti mateřského centra
Vybudování galerie a přístřešku
na kola v budově městského úřadu
Hudební festival „Setkání cimbálových muzik
Valašského království“
Oranžové hřiště
Podpora výstavních projektů muzea
Distanční sledování životních funkcí
u intenzivně léčených nemocných s akutní leukémií
Podpora volnočasových aktivit pro
děti a mládež z Opavy a okolí
Pořízení resuscitačního lůžka pro intenzivní
péči s antidekubitální matrací
Pomoc dětem s cukrovkou
Kulturní, sociálně-vzdělávací základna VIII.
– předškolní a mimoškolní příprava
Vybavení dětské herny Sedmikrásek
Aktivní volný čas – dětské turnaje
4. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
Knihovna dětem a uživatelům internetu
Oranžové hřiště
Dokončení dětského hřiště
Podpora činnosti studentského klubu „SKLEP“

Ostravské centrum nové hudby, o.s.
ProArte21, o.s.
Radamok, o.s.

Ostrava
Přerov
Ostrava

Samostatný dětský oddíl Brontosauři, o.s.

Ostrava-Kunčičky

Samostatný dětský oddíl Brontosauři, o.s.

Ostrava

Sarkander, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice, p.o.

Olomouc
Klimkovice

Orlová
Dětmarovice
Ostrava
Ostrava

Vybudování cvičné laboratoře počítačových systémů
Mezinárodní cyklistický závod žen Gracia Orlová 2007
Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2007
Rozvoj ediční činnosti na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Ostravské dny 2007 – Institut a Festival nové hudby
Adventní koncerty – Olomouc 2007
Zastřešené pódium pro děti a mládež
z Moravskoslezského kraje
Rekonstrukce elektrických rozvodů a přeložení
datového kabelu ve středisku Dvořeček
Volný čas dětí z dětských domovů
– sportovní odpoledne „Slunečnice dětem“
Rozšíření kanalizační sítě na táborovém středisku Archa
Sportovní a technické dovybavení

Částka v Kč
315 000
30
26
25
50

000
000
000
000

30 000
2 000 000
500 000
350 000
15 000
390 000
100 000
50 000
65
2 000
150
50
1 500
80
50

000
000
000
000
000
000
000

100
200
150
150

000
000
000
000

100 000
25 000
70 000
30 000
1 300 000
400 000
40 000
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Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Sdružení Telepace
Slezská diakonie
Slezská diakonie

Krnov
Ostrava
Bohumín
Český Těšín

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Slezský soubor Heleny Salichové, o.s.
Společnost pro kulturu a umění v Ostravě, o. s.

Opava
Ostrava
Ostrava

Společnost pro symfonickou
a komorní hudbu, o.s.
Sportovní klub Denali Rafting, o.s.
Sportovní klub SK Ostrava, o.s.

Frýdek-Místek
Opava
Ostrava

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, o.s.

Ostrava

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, o.s.
Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba
Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba
Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves
Středisko rané péče SPRP Ostrava, o.s.

Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava-Nová Ves
Ostrava

Středisko rané péče Tamtam, o.s.

Olomouc

Střední odborná škola Šumperk, p.o.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,
místní organizace Havířov
Školská fotbalová liga, o.p.s.

Šumperk
Orlová
Havířov

Řešení havarijní situace ve zdravotnické technice
Komorní orchestry v kostele sv. Václava
„Hurá za zábavou“ – rozvoj komunitního života
„Zase o krok blíže“ – raná péče
v rodinách dětí s postižením
„Humanizace pavilonu T“
Podzimní slavnost „TŘEBOVICKÝ KOLÁČ“
10. ročník Festivalu městských a folklorních
souborů s mezinárodní účastí
„Folklor bez hranic Ostrava 2007“
Podpora činnosti a realizace koncertů
symfonického orchestru Frýdek-Místek
Příspěvek na materiální vybavení
Mezinárodní turnaj ragby
vozíčkářů „OSTRAVA CUP 2007“
Mistrovství ČR jednotlivců a dvoučlenných
družstev ve stolním tenise vozíčkářů
Podpora sportovní činnosti
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Dětské hřiště ulice U Boříka v Ostravě-Nové Vsi
Projekt „POMÁHÁME DOMA“
– nákup služebního automobilu s výbavou
Aktivizačně socializační centrum pro rodiny
dětí se sluchovým a kombinovaným postižením
Umělá horolezecká stěna
Ozdravný pobyt zdravotně postižených
7. Mezinárodní abilympiáda Japonsko, listopad 2007

TANDEM – Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči
Tělovýchovná jednota UNIE HLUBINA
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědecká knihovna v Olomouci, p.o.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, p.o.
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím – Szkola Podstawowa i Przedszkole, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Staré Město, p.o.
Základní škola a mateřská škola Staré Město,
okres Frýdek-Místek, p.o.

Opava
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Ostrava

Ostrava
Olomouc
Olomouc
Ostrava
Zbyslavice
Karviná-Fryštát
Staré Město
Frýdek-Místek

Podpora projektu
„Fotbalem proti drogám a kriminalitě“
„Tandem pro život 2007“ – pohyb v přírodě
na tandemových kolech, běžeckých lyžích a raftech
Rekonstrukce kuželkářských drah
Sborník mezinárodní konference
Nákup knižního skeneru pro potřeby knihovny
Uvedení generátoru impulzního proudu do provozu
Realizace projektu „Zahrada dětských snů“
Vybudování multimediální učebny pro žáky
základní školy
Vybudování dětského hřiště
Projekt „Tvořivé děti“ – vybudování prostor
pro výtvarnou výchovu, pracovní činnosti
a keramickou dílnu

Částka v Kč
500
200
15
40

000
000
000
000

500 000
30 000
100 000

50 000
145 000
24 000
60 000
65 000
1 000 000
1 000 000
150 000
100 000
100 000
150 000
30 000
20 000
150 000
100 000
150
75
200
100
130
100

000
000
000
000
000
000

200 000
30 000
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Částka v Kč

Základní škola a Mateřská škola Vsetín, p.o.
Základní škola Dlouhá Loučka, p.o.
Základní škola Frýdek-Místek, p.o.
Základní škola, Dětský domov, Školní družina
a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem, p.o.
Základní umělecká škola Šternberk, p.o.

Vsetín
Dlouhá Loučka
Frýdek-Místek
Vrbno pod
Pradědem
Šternberk

ICT technologie ve výuce handicapovaných dětí
Výměna osvětlení a podhledů ve třídách
„Brána jazyků otevřená“ – vybudování učebny
„Nejsme za zdí“ – vybavení bytů v dětském domově

100 000
100 000
300 000
70 000
100 000

Zoologická zahrada Ostrava, p.o.
Základní škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
Základní škola, Orlová-Lutyně, p.o.

Ostrava
Ostrava-Hrabůvka

„Harmonie Šternberk“ – účast na prestižním
festivalu MID EUROPE Schladming 2007
Vybudování expozice pro jeřáby
Vybavení ateliéru arteterapie

150 000
80 000

Orlová-Lutyně

Pořízení nábytku, audiovizuální techniky, speciálních
pomůcek pro výuku mentálně postižených žáků

100 000

Region východní Čechy
Bělohradská mateřská škola, p.o.
Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Lázně Bělohrad
Janské Lázně
Chrudim

22 000
50 000
95 000

Ministerstvo obrany České republiky

Praha

Dům dětí a mládeže Trutnov, p.o.

Trutnov

Fakultní nemocnice Hradec Králové, p.o.

Hradec Králové

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradišti

Hradiště

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lozicích
Fotbalový klub Baník
Gymnázium Boženy Němcové

Lozice
Chvaletice
Hradec Králové

Gymnázium J. K. Tyla

Hradec Králové

HC LEV Hradec Králové, o.s.

Hradec Králové

HC Náchod, o.s.
Jezdecký klub – Staré Ždánice, o.s.

Náchod
Staré Ždánice

Klicperovo divadlo, o.p.s.

Hradec Králové

Krkonoše – svazek měst a obcí

Vrchlabí

Město Hlinsko
Město Chvaletice

Hlinsko
Chvaletice

Podpora projektu „Chirofonetika na pomoc dětem“
Provoz centra handicapovaných lyžařů
Projekt „Důstojný život“ – zřízení a rekonstrukce
sociálního zařízení v Domě na půl cesty
Vzdělávací program Univerzity Hradec Králové
„Podpora výuky základní a rozšířené první pomoci“
Volnočasové aktivity v rámci projektu
„Vánoce se sněhuláky“
Nákup antidekubitární matrace pro léčbu
popálenin a proleženin
Projekt „Obnovená škola 2007“
– stavební práce a vybavení
Projekt „Vzdělávací centrum“ – stavební práce
Vybavení pro mládežnická družstva
Inovace výuky společenskovědních předmětů
pomocí moderních informačních
a komunikačních technologií
Podpora aktivit studentů v rámci projektu
„Vyprávím, co jsem slyšel – Relata refero“
Rozvoj a podpora mimoškolních
aktivit dětí ve městě
Příprava mladých hokejistů
Projekt „Koně dětem“ s důrazem
na léčebné účinky jízdy na koni
13. ročník Mezinárodního divadelního
festivalu „Divadlo evropských regionů“
Podpora projektu „Krkonoše
– lyžařský a běžecký ráj 2006/2007“
Park – naučná stezka ZŠ Ležáků
II. etapa rekonstrukce MŠ ve Chvaleticích,
vnitřní vodovod

100 000
75 000
163 905
200 000
170 000
6 000
153 500

84 000
100 000
400 000
54 000
300 000
600 000
250 000
97 000
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Projekt

Město Chvaletice
Město Trutnov
Město Trutnov

Chvaletice
Trutnov
Trutnov

Město Nový Hrádek

Nový Hrádek

Město Nový Hrádek

Nový Hrádek

Město Sněžné
Nadační fond pro hipoterapii
v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.

Sněžné
Havlíčkův Brod

Rekonstrukce mateřské školy
Obnova městského parku
Vypracování prováděcí projektové dokumentace
na část cyklotrasy v úseku Trutnov – Poříčí
Vestavba nových učeben v půdním
prostoru základní školy
Vestavba nových učeben v půdním
prostoru základní školy II. a III. etapa
Nový hasičský zásahový vůz
Podpora projektu „Pirueta – hipoterapie“

Nemocnice Chrudim, p.o.

Kladruby
nad Labem
Chrudim

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Benecko
Častolovice
Dolní Lánov
Jarošov
Kojice
Nasavrky

Benecko
Častolovice
Dolní Lánov
Jarošov
Kojice
Nasavrky

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Řečany nad Labem
Řečany nad Labem
Suchovršice
Trnávka
Vápno

Řečany nad Labem
Řečany nad Labem
Suchovršice
Trnávka
Vápno

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Hradec Králové, p.o.
Oblastní charita Červený Kostelec

Hradec Králové

Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové, o.s.
Orlickoústecká nemocnice, p.o.

Hradec Králové
Ústí nad Orlicí

Podkrkonošská společnost přátel
dětí zdravotně postižených Semily, o.s.
Prostor PRO, o.s.
Rodinné integrační centrum, o.s.

Semily
Hradec Králové
Pardubice

Sdružení Aviatické pouti 96
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, o.s.

Pardubice
Pardubice
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Červený Kostelec

Obnova Selmické aleje v areálu
národní kulturní památky
Pořízení miniinvazivního chirurgického
přístroje LIGASURE
Obnova střechy na domě s pečovatelskou službou
Výstavba veřejného dětského hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Podpora projektu „Veselý rok v MŠ“
Rekonstrukce a výstavba přístupových
komunikací k oranžovému hřišti a sportovišti
základní školy
Dětské hřiště – II. etapa
Dětské hřiště v mateřské škole
Oprava staré hasičské zbrojnice
Veřejné osvětlení v ulici Drážní a Dlouhé
Integrace žáka s těžkým tělesným
postižením do základní školy
Efektivní výuka s využitím informačních technologií
Vybudování bezbariérového přístupu
v rámci projektu „Háčko“
„Pilná dílna“ – vybavení dílny
Vybavení endoskopického pracoviště
v rámci prevence kolorektálního karcinomu
Projekt „Otevřené dveře 3“ – podpora
činnosti společnosti
Vybavení multifunkčního hřiště „Plácek“
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
Pořádání Aviatické poutě Ing. Jana Kašpara 2007
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace

Částka v Kč
200 000
150 000
200 000
500 000
200 000
300 000
250 000
50 000
400 000
250
200
2 000
200
127
450

000
000
000
000
000
000

96
68
100
96
30

000
845
000
000
000

60 000
200 000
100 000
200 000
150 000
190 000
122 828
150 000
127 172
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Region východní Čechy
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Společnost DUHA, Nadace pro děti
postižené mozkovou obrnou
Sportovní klub Žamberk
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradec Králové, p.o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradec Králové, p.o.
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Dobruška, p.o.
Střední průmyslová škola Trutnov, p.o.

Trutnov

Vydání pohádky „Nemysli jen na sebe“

Žamberk
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové

Zajištění provozu klubu In-line hokeje
Modernizace hřiště při základní škole Bezručova
Modernizace dětského hřiště
Projekt „Modernizace výuky elektrotechnických oborů“

199
500
300
100

Hradec Králové

Vybavení odborných učeben elektrooborů počítači
a projekční technikou
Interaktivní systém pro podporu
odborné výuky – II. etapa
Vybavení dílen pro praktickou
výuku žáků oborů elektro
Rekondiční pobyt diabetiků

100 000

Dobruška
Trutnov

Svaz diabetiků ČR, Územní organizace
SD ČR Hradec Králové, o.s.
Tenisový klub VČE, o.s.

Hradec Králové

TJ Lokomotiva Trutnov

Trutnov

Východočeské divadlo Pardubice, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Hronov, p.o.

Pardubice
Hronov

Základní
Základní
Základní
Základní

Hradec Králové
Týniště nad Orlicí
Žamberk
Trutnov

škola
škola
škola
škola

a mateřská škola Praskačka, p.o.
Týniště nad Orlicí, p.o.
Žamberk, p.o.
Trutnov, p.o.

Hradec Králové

Bor u Skutče

Rozvoj mládežnického tenisu
a krytí nákladů na provoz TK
Projekt „Léto s Lokomotivou“
– volnočasové aktivity mládeže
Pořádání Grand festivalu smíchu
Vybavení kabinetu pro nápravu
specifických poruch učení
Výstavba dětského hřiště
Zařízení do multimediální učebny na II. stupni
Zařízení do počítačové učebny
Podpora projektu „Asistence integrovaných
postižených dětí“
Podpora výstavby ekocentra „Pasíčka“

Částka v Kč
75 000
000
000
000
000

100 000
300 000
50 000
95 000
50 000
300 000
150 000
20
156
80
100

000
654
000
000

Český svaz ochránců přírody
– základní organizace 44/03 „Novohradka“, o.s.
ZOO Dvůr Králové

250 000

Dvůr Králové

Projekt „Africká vesnice“
– expozice nosorožců a mangust

500 000

Region severní Čechy
Aeroklub Raná, o.s.

Raná

160 000

Atletický klub Bílina, o.s.
Atletický sportovní klub ELNA Počerady, o.s.
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

Bílina
Počerady
Liberec

Český rybářský svaz, místní organizace Postoloprty, o.s.
Dětská psychiatrická léčebna v Lounech, p.o.
Dům dětí a mládeže Bílina, p.o.
FK Louny
FOKUS Liberec, o.s.
Fond ohrožených dětí, o.s.

Postoloprty
Louny
Bílina
Louny
Liberec
Praha

Podpora projektu „I mladí mohou létat“
– kvalifikační a výkonový růst
Sportovní soustředění dětí a mládeže
Pořádání Memoriálu Karla Raise 2007
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
„LOSOS 2000“ – nákup krmiva pro chovné ryby
Vybavení dětských pokojů, heren a dílen
Pořízení sportovního nářadí
Podpora činnosti klubu
Vybavení rukodělné dílny pro duševně nemocné
Klokánek FOD Litoměřice – podpora činnosti

80 000
100 000
48 122
50 000
50 000
50 000
50 000
45 000
102 000
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Příjemce
Region severní Čechy

Místo

Projekt

Fotbalová škola Bílina, o.s.
Gymnázium Duchcov, p.o.
Gymnázium Teplice, p.o.
Hokejový klub HC Slovan Louny
Horoklub Chomutov, o.s.
I. Golf Club Most, o.s.

Bílina
Duchcov
Teplice
Louny
Chomutov
Most

Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, p.o.

Liberec

Konzervatoř Teplice, p.o.

Teplice

Krušnohorský klub, o.s.
MAS Šluknovsko, o.s.

Osek
Vilémov

Mateřská škola Beruška, p.o.

Liberec

Mateřská škola Jirkov, p.o.

Jirkov

Mateřská škola Jirkov, p.o.
Mateřská škola Česká Kamenice, p.o.
Mateřská škola, ul. Husova 1337, Kadaň, p.o.
Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, Kadaň, p.o.
Město Česká Kamenice
Město Dolní Poustevna
Město Duchcov
Město Klášterec nad Ohří
Město Libochovice
Město Lom
Město Lovosice
Město Postoloprty
Město Velký Šenov

Jirkov
Česká Kamenice
Kadaň
Kadaň
Česká Kamenice
Dolní Poustevna
Duchcov
Klášterec nad Ohří
Libochovice
Lom
Lovosice
Postoloprty
Velký Šenov

Městská správa sociálních služeb Kadaň

Kadaň

Občanské sdružení Nová Ves
Obec Brozany nad Ohří
Obec Chbany

Nová Ves
Brozany nad Ohří
Chbany

Obec Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou

Obec Kovářská
Obec Líšťany

Kovářská
Líšťany

Podpora činnosti školy
„Interaktivní fyzika“ – vybavení učebny a laboratoře
Projekt podpory zájmu o exaktní vědy
Pořízení výstroje a výzbroje pro mladé hokejisty
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Projekt „Od jara až do zimy GOLF ten
nezná prázdniny!“ – podpora volnočasových
aktivit mládeže
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
„Slovo a hudba v pohybu – slovo a pohyb v hudbě“
– odborné semináře a dovybavení koncertního sálu
Projekt „Krušnohorská bílá stopa“ – rozšíření tras
Realizace Integrované územní strategie
rozvoje Šluknovska – I. etapa
Projekt „S písničkou jde všechno líp“
– zakoupení hudebních nástrojů a aparatury
Projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“
– oprava bazénu
Keramická dílna – nákup keramické pece a vybavení
Rekonstrukce dětských šaten
Oranžové hřiště v mateřské škole
Vybavení školní zahrady
Dětské hřiště Kamínek
Vybudování sportovního hřiště za Národním domem
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Výstavba sportovního areálu
Navrácení sochy sv. Šebestiána na sloup s pietou
Projekt „Bezpečná cesta“ – vytvoření spojovací
trasy mezi jednotlivými stupni základní školy
Podpora projektu „Pozastavme čas…“
– péče pro klienty s Alzheimerovou chorobou
Provoz Mateřského centra Větrník
Oranžové hřiště
Dětské hřiště Poláky
– nákup a instalace herních prvků
Projekt „Kdo si hraje nezlobí“
– vybudování hřiště pro nejmenší
Rekonstrukce zdravotního střediska
Oprava střechy hasičské zbrojnice
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Částka v Kč
45
59
60
50
75
300

000
000
000
000
000
000

51 878
240 000
500 000
225 000
100 000
100 000
60 000
194 457
90 000
130 000
551 402
1 000 000
1 800 000
100 000
2 000 000
1 000 000
1 300 000
50 000
400 000
150 000
90 400
2 000 000
100 000
320 000
500 000
100 000

Příjemce
Region severní Čechy

Místo

Projekt

Obec Ohníč

Ohníč

Obec
Obec
Obec
Obec

Polerady
Radonice
Růžová
Srbská Kamenice

Kompletní renovace parketové podlahy
tělocvičny mateřské školy
Oprava silnice v obci
Vybavení posilovny sportovní haly v obci
Rozšíření fotbalového hřiště
Umělé osvětlení víceúčelového hřiště
s umělým povrchem
Příspěvek na veřejné osvětlení v obci
Vybudování dětského hřiště
Azylový dům Osek
Projekt „Stromy pro generace“ – výsadba stromů
Podpora projektu „Koník dětem s handicapem“
– poskytování kondiční a psychorehabilitační jízdy
Otevřené mistrovství ČR v parašutismu RW 4, FF, FS
Podpora činnosti oddílu kopané
Celoroční podpora mládežnických družstev
sportovního klubu
Účast reprezentace České republiky na akci
Světový pohár v boccie 2007 Vancouver, Kanada
Vybavení učebny a třídy speciální školy nábytkem
Vytvoření moderní PC učebny pro ZŠ ul. Máchova
Kostel sv. Bartoloměje
– sanace vlhkých obvodových zdí
Nákup vozíku na úpravu ledové plochy – Zamboni 520
Terénní podpora rodin dětí raného věku
s těžkým zdravotním postižením
Projekt „Vzdělávání seniorů“

Polerady
Radonice
Růžová
Srbská Kamenice

Obec Staňkovice
Obec Tisá
Oblastní charita Most
Okrašlovací spolek Terezínska, o.s.
Okresní organizace SPMP ČR Chomutov, o.s.

Staňkovice
Tisá
Most
Terezín
Chomutov

Paraklub Most
SK SIAD Bílina, o.s.
SK Volejbal Ústí nad Labem, o.s.

Most
Bílina
Ústí nad Labem

Spastic Handicap – Česká federace sportovců
s centrálními poruchami hybnosti, o.s.
Speciální základní škola Děčín IX-Bynov, p.o.
Společnost pro výzkum a podporu Open Source, o.s.
Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje
ve Smolnici, o.s.
Sportovní klub Kadaň
Středisko rané péče SPRP Liberec, o.s.

Teplice
Děčín
Děčín
Smolnice
Kadaň
Liberec

Střední odborná škola technická
a Střední odborné učiliště Louny, p.o.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Chomutov, p.o.
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola Liberec 1, p.o.
Tělovýchovná jednota ELE
Tělovýchovná jednota Jachting Libštát

Louny

Ledvice
Libštát

Tělovýchovná jednota Sokol Bělá
Tělovýchovná jednota Stadion Louny
Tělovýchovná jednota Šroubárna Žatec
Tenis klub Kadaň, o.s.

Bělá
Louny
Žatec
Kadaň

TJ DNT Kadaň

Kadaň

TJ Slavia SČE Děčín

Děčín

Chomutov
Liberec

Částka v Kč
190 000
150
175
600
370

000
000
000
000

85
530
109
40
50

000
000
600
000
000

200 000
60 000
500 000
200 000
200 000
471 500
100 000
200 000
499 000
25 000

Podpora projektu
„TIP – technická interdisciplinární pedagogika“
Vybudování nového pracoviště elektrických pohonů

250 000

Zajištění činnosti jednoty
Pořádání dětského tábora se zaměřením
na jachetní výcvik
Lezecká stěna pro dětskou horoškolu
Pořádání 22. ročníku Velké ceny ČEZ
Rozvoj sportovní činnosti HC TJ ŠŽ
Zateplení sociálního objektu
v areálu tenisových kurtů
Rekonstrukce vleku na sjezdovce Bílý potok
na Klínovci
Regionální činnost TJ Slavia SČE Děčín

150 000
140 000

400 000

200 000
60 000
50 000
150 000
200 000
495 000
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Region severní Čechy

Místo

Projekt

Unikátní projekty, o.s.

Smržovka

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

Základní škola Chomutov, p.o.

Chomutov

Základní a mateřská škola Děčín IV, p.o.

Děčín

Základní škola a mateřská škola Bečov, p.o.
Základní škola a mateřská škola Bitozeves, p.o.
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, p.o.

Bečov
Bitozeves
Děčín

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, p.o.

Česká Lípa

Základní škola Kadaň, p.o.
Základní škola při Biskupském gymnáziu
Krupka 1 – Bohosudov, p.o.
Základní škola Varnsdorf, p.o.

Chomutov
Bohosudov

Židovská obec Děčín
Region západní Čechy
15. základní škola Plzeň, p.o.
29. mateřská škola Plzeň, p.o.
AC Sparta Praha cycling, o.s.
Agentura osobní asistence a sociálního partnerství, o.p.s.

Děčín

Evropské výtvarné centrum
pro postižené děti – „Sněženka“
Obnova objektů dvou středních
škol v Ústeckém kraji
Projekt „Přírodní vědy pro život“
– vybudování odborné integrované pracovny
Projekt „Nové světlo pro mateřskou školu“
– výměna oken
Zřizování vzdělávacích center
Dovybavení školy a školky nábytkem
Projekt „Keramika pro radost“
– vytvoření keramické dílny
Projekt „Informační technologie, brána do 21. století“
– vybudování nové učebny
Projekt „Sluníčková počítačová učebna Nadace ČEZ“
Vybudování odborných učeben
– počítačové a jazykové
Projekt „Chemie tak trochu jinak“
– stavební úpravy laboratoře
Oslavy 100. výročí synagogy ve městě

Plzeň
Plzeň
Rokycany
Plzeň

Akademie sportu Chvojkovský mlýn, o.s.
Český západ, o.s.

Žihle
Teplá

Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně

Merklín

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva, o.s.
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, p.o.

Plzeň
Karlovy Vary

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, p.o.
Dům dětí a mládeže, Klatovy, p.o.
Fond ohrožených dětí, o.s.
HC Baník Sokolov
Hornicko-historický spolek Stříbro, o.s.

Cheb
Klatovy
Praha
Sokolov
Stříbro

Karlovarská krajská nemocnice
Karlovarský kraj
Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.
Léčebna TRN Janov, p.o.

Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Janov
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Děčín

Dětské dřevěné hřiště
Vybavení zahrady herními prvky
Dětská tour a mezinárodní trofej
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
Rekonstrukce hřiště, nákup branek, míčů a sítí
Odpolední klub v Toužimi
– zajištění programu, nákup pomůcek
Nákup zařízení pro pohyb imobilních
obyvatel domečku na Radosti
Vybavení zásahového vozidla ZSŽ v Plzni
Projekt „I my chceme žít naplno!“
– soustředění dětí s mentálním postižením
Multimediální učebna ekologické výchovy
„Keramika v PECI“ – volnočasové aktivity dětí
Dovybavení Azylového domu FOD v Plzni
Přeprava mládežnických mužstev
„Královská štola Prokop“
– II. etapa elektroinstalace štoly
Vybavení dětské oční ambulance
Průvodce pro vodáky na řece Ohři
Nákup automatu na vracení knih
Dovybavení léčebny novým bronchofibroskopem

Částka v Kč
345 000
25 000 000
300 000
210 000
50 000
50 000
75 000
232 000
200 000
399 256
155 000
100 000
200 000
160 000
200 000
251 928
50 000
69 000
331 969
65 000
12 000
160 000
135 000
102 000
50 000
250 000
250
525
250
175

000
000
000
000

Příjemce
Region západní Čechy

Místo

Projekt

MARTINUS, o.s.

Bezdružice

Mateřská škola Březová, Komenského 11, p.o.
Mateřská škola Březová, Smetanova 218, p.o.
Mateřská škola Citice, p.o.
Mateřská škola Habartov, p.o.
Mateřská škola Sokolov, p.o.
Město Blovice
Město Nepomuk
Městská knihovna Sokolov, p.o.
Městský klub důchodců v Habartově, o.s.

Sokolov
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Sokolov
Blovice
Nepomuk
Sokolov
Habartov

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.

Plzeň

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.

Plzeň

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Plzeň

Občanské sdružení „Ostrovský Macík“
Občanské sdružení „Ostrovský Macík“

Ostrov
Ostrov

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka

Plzeň

Občanské sdružení pro integraci lidí
s postižením „Dveře dokořán“
Občanské sdružení pro integraci lidí
s postižením „Dveře dokořán“
Občanské sdružení ŠUMAVA

Karlovy Vary

Klatovy

Obec Citice
Obec Citice
Obec Kasejovice

Citice
Citice
Kasejovice

Obec Neuměř
Obec Nezdice
Obec Tlučná
Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
– Dům na půli cesty, p.o.
Pomocné tlapky o.p.s.

Neuměř
Nezdice
Tlučná
Kynšperk

Ponton, o.s.
„Porozumění“ – Sdružení nevidomých
a slabozrakých ČR Plzeň, o.s.
Pravoslavná církevní obec v Rokycanech, c.o.

Plzeň
Plzeň

Záchrana památného stromu u kostela
15 000
sv. Martina v Křivcích
Ekologické vybavení školní zahrady
20 000
Projekt „Sportem ke zdraví“ – dovybavení tělocvičny
20 000
Ozdravný pobyt v přírodě
15 000
Vybavení „Veselé zahrady“ MŠ herními prvky
15 000
„Cvičíme s energií“ – vybavení tělovýchovného koutku
20 000
Výstavba dětského hřiště pro 3. tisíciletí
200 000
Výstavba dětského hřiště
120 000
Pořádání kreativního semináře
30 000
Zařazení spoluobčanů v důchodovém věku
24 000
do společnosti
Nákup elektrického vakového zvedáku
118 000
Maxi Twin a standardního vaku
Oranžové kolo – částka věnována
50 039
na nákup vybavení
Projekt „Druhý domov“
500 000
– ubytování pro příbuzné léčených
„Máme rádi zvířata…“ – odchyt a umístění koček z areálu ETI 95 000
Projekt „Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“
75 000
– nákup přepravníku pro zvířata
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
104 340
provozu organizace
Podpora činnosti sdružení pro mentálně
41 800
postižené děti
Podpora volnočasových aktivit lidí
39 000
s mentálním postižením
Pořádání basketbalových sportovních
1 200 000
táborů a turnajů
Vybavení fotbalových oddílů obce
150 000
Výstavba dětského multifunkčního hřiště
500 000
PC vybavení klubu Otevřených dveří
45 000
pro neorganizovanou mládež
Dětské hřiště
150 000
Projekt „Kdo si hraje nezlobí“ – klub pro děti
40 000
Oprava střechy školní budovy
300 000
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
248 072
provozu organizace
Projekt „Dej mi tlapku, dám ti svou…“
130 000
– vycvičení asistenčního psa
Předškolní výchova pro děti se sociálním znevýhodněním
85 000
Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené
100 000

Rokycany

Obnova „Romského kostela“ ve městě

Karlovy Vary

Starý Plzenec

Částka v Kč

204 000

59

Příjemce
Region západní Čechy

Místo

Projekt

SK Kontakt Karlovy Vary

Karlovy Vary

Sportovní klub Dolní Rychnov, o.s.
Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR, o.s.
Sportovní klub vozíčkářů Nowaco, o.s.
Statutární město Plzeň

Dolní Rychnov
Sokolov
Karlovy Vary
Plzeň

Středisko rané péče SPRP Plzeň, o.s.

Plzeň

Střední odborné učiliště energetické a elektrotechnické
a Učiliště Plzeň, p.o.
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V
Tělovýchovná jednota Baník Habartov
Tělovýchovná jednota Vřeskovice

Plzeň
Plzeň
Habartov
Vřeskovice

Tělovýchovná unie Sokolov
TJ Dynamo ZČE Plzeň
Tyfloservis, o.p.s.

Sokolov
Plzeň
Praha

Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov, o.s.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Plzeň, p.o.
Základní škola a mateřská škola Chválenice, p.o.
Základní škola Březová, p.o.
Základní škola Plasy, p.o.
Základní škola T. G. Masaryka, p.o.
Základní škola Vrčeň, p.o.
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni

Sokolov
Plzeň

Projekt „Buďte s námi aneb aktivní
pojetí života handicapovaných“
Prostředky na údržbu hřiště
Projekt „Rozvoj sportu mládeže“
Materiální podpora SKV Nowaco – nákup vybavení
Informační kampaň zaměřená na prevenci konzumace
alkoholu zejména mladistvými
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace
Pořízení cvičného polygonu pro práci
s izolovanými vodiči a pracoviště ppn
Výcvik stolního tenisu mládeže a hluchoněmých dětí
Nákup tréninkového oblečení a souprav
Dostavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem – II. etapa
Sportovní liga škol
Podpora činnosti mládežnických družstev
Terénní rehabilitace nevidomých s důrazem na seniory
(krajské středisko Plzeň)
Projekt „Děti a míče“ – vybavení sportovním materiálem
Moderní metody výuky elektrotechniky

Chválenice
Březová
Plzeň
Sušice
Vrčeň
Plzeň
Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Region střední Čechy a hlavní město Praha
Akademie múzických umění v Praze
Arote In
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, o.s.

Praha
Praha
Praha

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

Praha

CYKLO KLUB Příbram, o.s.
Český olympijský výbor, o.s.
České vysoké učení technické, Praha

Příbram
Praha
Praha
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Plzeň

Částka v Kč
100 000
15 000
15 000
100 000
300 000
95 660
600 000
200 000
15 000
130 000
20 000
300 000
39 000
15 000
500 000

Podpora pohybových aktivit dětí v obci Chválenice
Nákup prezentační techniky do učeben
Vybavení učebny – nákup PC techniky
Realizace venkovního hřiště s umělým povrchem
Nákup PC, speciálních židlí a lavic
Projekt „Technické památky Plzeňska“ – zmapování, film
Modernizace výuky laboratoře katedry
energetických strojů a zařízení
Výstavba expozice Sonorská poušť

120 000
300 000
20 000
200 000
110 000
97 500
620 000

Festival Česko-slovenský ZLOMVAZ 2007
Modernizace chráněné dílny
Oranžové kolo – částka věnována na úhradu
nákladů na pronájem speciálního autobusu
Cena Nadace ČEZ 2007 o nejlepší studentskou
vědeckotechnickou práci
Pohár mládeže v silniční cyklistice
Provozní náklady projektu „Play fair play“
Podpora aktivit studentů a pedagogů
Katedry elektroenergetiky FEL ČVUT

100 000
245 000
101 261

600 000

600 000
500 000
1 800 000
110 000

Příjemce
Region střední Čechy a hlavní město Praha

Místo

Projekt

Český atletický svaz, o.s.

Praha

Český atletický svaz, o.s.
Dělnická tělocvičná jednota – Velká Chuchle
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, p.o.
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, o.s.

Praha
Praha
Zruč nad Sázavou
Dobřichovice

Diakonie ČCE – středisko MARTA

Čáslav

Diakonie ČCE – středisko MARTA

Čáslav

Dítě a kůň – sdružení pro hipoterapii, o.s.

Miskovice

Dítě a kůň – sdružení pro hipoterapii, o.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Miskovice
Praha

Fakultní základní škola PedF UK Praha 13, p.o.
FK Meteor Praha VII, o.s.
FK Pšovka Mělník, o.s.
Folklorní sdružení České republiky, o.s.
Fond ohrožených dětí, o.s.

Praha
Praha
Mělník
Praha
Praha

FSC Libuš, o.s.
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, p.o.

Praha
Mělník

HC Hvězda Praha
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Praha
Praha

Loutky v nemocnici, o.s.
Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, p.o.
Mateřská škola Úvaly, p.o.
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o.s.
Město Čáslav
Město Dobřichovice
Město Libčice nad Vltavou
Městská část Praha-Libuš
Městská část Praha 13
Městská část Praha 5
Nadace Hanuše Goldscheidera pro rozvoj golfu

Praha
Kamýk nad Vltavou
Úvaly
Mělník
Čáslav
Dobřichovice
Libčice nad Vltavou
Praha
Praha
Praha
Praha

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni

Praha

Atletické soutěže mládeže 2007,
Pohár Rozhlasu, Středoškolský pohár,
Mistrovské soutěže, Dětská atletika
Atletické soutěže mládeže 2007
Technické vybavení objektu tělocvičny
Víceúčelové hřiště
Vstup dětí a mladých zpěváčků
do nového rozměru hudby
Projekt „FARMA“ – začlenění osob
s mentálním postižením do společnosti
Projekt „BAŠTA“ – začlenění osob
s mentálním postižením do společnosti
Opravy opotřebeného zařízení pro zajištění
provozu v roce 2007
Financování terapie na koních
Zkvalitnění práce Kliniky pracovního
a cestovního lékařství
Dovybavení tříd, nastavitelné lavice a židle
Oprava střechy historické tribuny a přilehlé šatny
Činnost a rozvoj fotbalového klubu
Pořádání koncertu „Zpíváme pro radost“
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace Klokánek Brno
Úprava sportovních ploch
„Přírodovědné předměty zajímavě a efektivně“
– vybavení učebny fyziky počítačem
Výuka bruslení dětí mělnického regionu
„Posilování pozitivních životních hodnot
a postojů“ – manuál
Projekt „Arteterapie pro nemocné děti“
Krytí provozních nákladů školky
„Dětské hřiště 21. století“ – výstavba
Obnova varhan chrámu sv. Petra a Pavla
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Rekonstrukce dětského hřiště Radlická – Pechlátova
Letní tábory – Podbořánky pro děti
z českých golfových klubů
Pomoc dětem pozůstalým po policistech a hasičích

Částka v Kč
600 000

1 000 000
140 000
300 000
160 000
500 000
500 000
145 000
248 000
100 000
200
250
100
195
100

000
000
000
000
931

400 000
130 000
152 200
111 000
200 000
35 000
300 000
75 000
1 000 000
1 500 000
1 000 000
180 000
2 000 000
2 000 000
644 000
300 000
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Příjemce
Region střední Čechy a hlavní město Praha

Místo

Projekt

Občanské sdružení Slovo 21
Obec Chocerady
Obec Mořina
Obec Slapy
Obec Solenice
Obchodní akademie Praha 2, p.o.

Praha
Chocerady
Mořina
Slapy
Solenice
Praha

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o.

Mladá Boleslav

Penzion pro důchodce, p.o.

Mladá Boleslav

PRO CORDE – občanské sdružení pro podporu
a rozvoj kardiovaskulárního programu v České republice
Rozum a Cit, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů

Praha

Pořádání světového romského festivalu KHAMORO 2007
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
Rekonstrukce chodníků
Oprava elektrické instalace v budově obecního úřadu
„Informační technologie v moderní
střední škole“ – modernizace výuky a pomůcek
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace
Projekt „Duhové srdce“ – nákup přístroje

SBP – Zaviko International
Sdružení Adria
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH

Praha
Hradišťko
pod Medníkem
Beroun
Praha
Praha
Slapy nad Vltavou

Sdružení linka bezpečí
SK OLYMPIK Mělník

Mělník

Společnost Franze Kafky, o.s.

Praha

Praha

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, o.s. Praha
Společnost spolupracovníků Kroužkovací
Praha
stanice Národního muzea Praha, o.s.
Spolek divadla Radka Brzobohatého, o.s.
Praha
Spolek výtvarných umělců Mánes, o.s.
Praha
Sportovní gymnázium Kladno, p.o.
Kladno

Tvůrčí dílny a kontaktní centrum pro pěstounské rodiny
Odborný seminář – Požární ochrana
v malých sídelních útvarech
Projekt „Sport bez předsudků 2007“
Pořádání 12. ročníku Slovenského divadla 2007
Pořádání výstavy Pocta Václavu Hollarovi
Zajištění činnosti mladých hasičů, včetně obnovy
hasičského sboru
Rozšíření služeb Linky bezpečí dětí a mládeže
Činnost a rozvoj futsalového klubu
SK OLYMPIK MĚLNÍK
Provozní náklady informačního,
studijního a vzdělávacího centra Franze Kafky
Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu
Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska

Sportovní klub Motorlet Praha

Praha

Sportovní klub Smíchov
SSK Future, o.s.

Praha
Praha

Svaz dělnických tělovýchovných jednot
České republiky, o.s.
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Mělník, o.s.
Svaz paraplegiků, o.s.
Tělovýchovná jednota Hlavní správa ČEZ

Praha

Podpora Divadla Radka Brzobohatého
Podpora výstavní, publikační a osvětové činnosti
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace
Zabezpečení sportovní přípravy oddílu
moderní gymnastiky SK Motorlet Praha
Oranžové hřiště
„Sport dává dětem šance do budoucna“
– provozní náklady
Výstavba budovy svazu

Mělník
Praha
Praha

Edukačně-preventivní pobyty v roce 2007
Podpora činnosti Centra Paraple
Podpora činnosti jednoty
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Částka v Kč
700 000
1 100 000
1 000 000
100 000
60 000
500 000
50 108
49 892
1 000 000
100 000
75 000
800 000
500 000
750 000
40 000
1 000 000
100 000
100 000
350 000
200 000
800 000
500 000
98 739
50 000
1 930 000
300 000
400 000
70 000
499 473
300 000

Příjemce
Region střední Čechy a hlavní město Praha

Místo

Projekt

TJ Lokomotiva Praha

Praha

TJ Spastic sport Praha

Praha

Tradice, o.s.

Praha

USK Meta Praha, o.s.

Praha

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Hořín, p.o.
Základní škola Kamýk nad Vltavou, p.o.
Základní škola Mělník, p.o.
Život bez drog, o.s.

Praha
Brozany nad Ohří
Hořín
Kamýk nad Vltavou
Mělník
Praha

„Aktivní sport pro děti“
– pořádání soustředění, nákup vybavení
Sportovní vybavení boccia
– pro sportovce s nejtěžšími vadami
Pořádání Mezinárodního folklórního
festivalu „Pražský Jarmark“ – 4. ročník
Oranžové kolo – částka věnována na zajištění
provozu organizace
Pořádání letní školy jazyků pro děti z dětských domovů
Modernizace a efektivní využívání výpočetní techniky
Vytvoření dětského koutku
Projekt „S internetem do světa“ – internetové kurzy
Zdravý a bezpečný pobyt na školním hřišti a zahradě
Pořady zaměřené na ekologickou výchovu mládeže
– důraz na alternativní zdroje energie

Region jižní Morava
AGAPÉ – misijní a charitativní společnost, o.s.

Letovice

Centrum pro rodinu Hodonín, o.s.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Hodonín
Třebíč

Domov u lesa Tavíkovice, p.o.
Dorádo, o.s.

Tavíkovice
Třebíč

Energoregion 2020
Energoregion 2020
Gymnázium Hodonín, p.o.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Studenec
Studenec
Hodonín
Brno

Katolické gymnázium Třebíč, p.o.
Liga za práva vozíčkářů, o.s.

Třebíč
Brno

Masarykova univerzita v Brně

Brno

Město Hrotovice

Hrotovice

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Jaroměřice
nad Rokytnou
Miroslav
Mohelno
Mohelno

Město Miroslav
Město Mohelno
Město Mohelno

Částka v Kč
120 000
40 000
700 000
49 145
100
100
85
100
100
900

000
000
000
000
000
000

Oranžové kolo – částka věnována na stavební
126 596
úpravy stacionáře
Nákup vozidla pro svozovou službu
300 000
Zajištění hygienického servisu, podpora
100 000
PC gramotnosti a podpora grafomotoriky
dětí v Domově pro matky v tísni v Třebíči
Rekreace, kulturní a sportovní akce klientů ÚSP Tavíkovice 100 000
Oranžové kolo – hiporehabilitace,
99 069
prostředky na projekt „Kůň nám dává křídla“
Pořízení malé úklidové mechanizace
2 300 000
Pořízení malé úklidové mechanizace
3 500 000
Vybudování školního střediska fitness
100 000
Nákup přetlakových ochranných obleků Dräger
200 000
TEAM MASTER PRO
Oprava ambitu historické části Katolického gymnázia v Třebíči 100 000
Oranžové kolo – částka věnována
123 404
na zajištění provozu organizace
Genová a magneticko-rezonanční
150 000
spektroskopická diagnostika glioblastomu
Projektová dokumentace na společenský
100 000
sál základní školy
Rekonstrukce zámecké promenády
200 000
Oranžové hřiště
Oranžové hřiště
„Galerie Stodola Mohelno“ – II. etapa
– stavební úpravy, odklízení, odpady, bourací práce

2 000 000
1 000 000
100 000
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Příjemce
Region jižní Morava

Místo

Projekt

Město Moravské Budějovice
Město Náměšť nad Oslavou
Město Podivín
Moravskoslezský kruh, o.s.

Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou
Podivín
Brno

Obec Bohutice

Bohutice

Obec Býšovec

Býšovec

Obec Čejkovice
Obec Černvír

Čejkovice
Černvír

Obec Drahonín

Drahonín

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Jasenice
Jevišovice
Kadov
Lhánice
Medlovice
Němčičky
Rapotice

Oranžové hřiště
Pořízení projektové dokumentace na sportovní areál
Oranžové hřiště
Projekt „Seznamte se, jmenuji se Medicína příběhů“
– realizace kurzu psychosomatického přístupu
Výměna oken a rekonstrukce zbývající části
fasády základní školy
Výměna oken a zateplení
– obecní dům v místní části Smrček
Centrum volného času pro děti a mládež
Oprava dřevěného krytého mostu
nemovité kulturní památky
Dokončení venkovních úprav a pořízení
vybavení knihovny a kulturní místnosti
Oprava varhan v kostele sv. Klimenta
Oranžové hřiště
Oprava kulturního domu
Zrestaurování dvou kamenných křížů
Vybudování víceúčelového hřiště
Oranžové hřiště
PD kulturní a sportovní centrum Rapotice
– vybudování turistické ubytovny
Oprava požární nádrže
Oranžové hřiště
Zakoupení víceúčelového traktoru
Oranžové hřiště
Rekonstrukce obecní cesty
Oranžové hřiště
Odvlhčení kostela Nanebevzetí Panny Marie
Generální oprava varhan
v kostele sv. Václava
Oprava farního kostela sv. Petra a Pavla
Oprava kostelní věže, cimbuří a fasády
kostela v Dolních Dubňanech
Výstavba multifunkčního sálu
Dokončení obnovy střechy fary
Rekonstrukce fasády a odvlhčení farní budovy
Obnova fasády na kostele sv. Jana Křtitele – II. etapa
Oranžové kolo – nákup vybavení
Nákup vycházkových a pracovních stejnokrojů

Jasenice
Jevišovice
Kadov
Lhánice
Medlovice
Němčičky
Rapotice

Obec Rouchovany
Obec Sedlec
Obec Slavětice
Obec Trstěnice
Obec Věžná
Obec Zastávka
Římskokatolická farnost Březník
Římskokatolická farnost Dukovany

Rouchovany
Sedlec
Slavětice
Trstěnice
Věžná
Zastávka
Březník
Dukovany

Římskokatolická farnost Horní Dubňany
Římskokatolická farnost Horní Dubňany

Horní Dubňany
Horní Dubňany

Římskokatolická farnost Lysice
Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou
Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic
Římskokatolická farnost Višňové u Znojma
S. K. Hobit Brno
Sbor dobrovolných hasičů Lhánice
– sdružení pro výchovu, výcvik
a vzdělávání dobrovolných hasičů
Sdružení AMBRA

Lysice
Náměšť nad Oslavou
Valeč u Hrotovic
Višňové u Znojma
Brno
Lhánice
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Žďár nad Sázavou

Projekt „Hiporehabilitace“
pro postižené děti ze žďárského regionu

Částka v Kč
2 000
500
500
200

000
000
000
000

160 000
60 000
130 000
100 000
70 000
80
2 000
150
45
90
200
200

000
000
000
000
000
000
000

300
1 800
100
2 000
100
2 000
75
100

000
000
000
000
000
000
000
000

200 000
100 000
190
100
100
100
50
50

000
000
000
000
855
000

80 000

Příjemce
Region jižní Morava

Místo

Projekt

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR,
okresní organizace Třebíč
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Solidafrica, o.s.

Třebíč

Klub radostí – provozní náklady sdružení

Uherské Hradiště
Brno

STŘED, o.s.
Tělocvičná jednota Sokol Dukovany
Tělocvičná jednota Sokol Lesonice
TJ Sokol Ketkovice
Základní škola a Mateřská škola Brno – venkov, p.o.
Základní škola Oslavany, p.o.

Třebíč
Dukovany
Lesonice
Ketkovice
Brno
Oslavany

Základní škola T. G. Masaryka, p.o.

Šardice

Zoologická zahrada Jihlava

Jihlava

Nákup rehabilitačních a fyzioterapeutických pomůcek
Pořádání kulturní akce Den Afriky,
Den Dětí a Předvánoční večer pro děti
Výchovně-rekreační pobyty pro rizikovou mládež
Výměna oken a oprava fasády sokolovny
Oprava střechy sokolovny
Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovny
Vybavení výtvarné dílny
Pořízení ochranné zabezpečovací sítě
sportovního areálu základní školy
Rozvoj sportovně nadaných žáků,
mladé generace fotbalistů
Náklady na pořádání akce při příležitosti
50 let zoologické zahrady

Region jižní Čechy
1. Kiwajunior klub Tábor, o.s.
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Tábor
Strakonice

Hockey Club Tábor
Jihočeský kraj

Tábor
České Budějovice

Mateřská škola „SLUNÍČKO“

Vodňany

Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice, o.s.

České Budějovice

Město Bechyně
Město Bechyně

Bechyně
Bechyně

Město Hluboká nad Vltavou
Město Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou

Město
Město
Město
Město
Město
Město

Jindřichův Hradec
Prachatice
Protivín
Protivín
Týn nad Vltavou
Vodňany

Jindřichův Hradec
Prachatice
Protivín
Protivín
Týn nad Vltavou
Vodňany

Město Zliv
Nemocnice Vimperk
Obec Albrechtice nad Vltavou

Zliv
Vimperk
Albrechtice
nad Vltavou

„Panenky a záložky dětem“ – nákup materiálu
Vybavení centra rehabilitačními
a zdravotními pomůckami
Krytí provozních nákladů
Grant Jihočeského kraje „Obnova drobné sakrální
architektury v krajině 2007“
„Zahrada pro SLUNÍČKO“
– nákup a instalace herních prvků
Mažoretky – „Panenky 2007“
– nákup vybavení a provozní náklady
Oranžové hřiště
Rekonstrukce veřejného osvětlení
sídliště 5. května
Pořízení sociálního zařízení základní školy
„Bezbariérové koupaliště“
– instalace bazénového zvedáku
Oranžové hřiště
Pořádání slavností solné zlaté stezky
Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště
Modernizace dětského dopravního hřiště základní školy
Galerie dvůr – rozšíření expozičních prostor města
Rekonstrukce dětského a sportovního hřiště
ve Smetanově ulici
Výměna povrchu tenisového areálu
Obnova sociálních lůžek
Zřízení bezdrátového rozhlasu – II. etapa

Částka v Kč
40 000
300 000
100 000
350
250
100
100
100
68

000
000
000
000
000
500

100 000
100 000

130 000
200 000
534 550
1 000 000
500 000
75 000
700 000
200 000
90 000
110 000
700 000
100 000
200 000
200 000
590 000
200 000
200 000
68 000
100 000

65

Příjemce
Region jižní Čechy

Místo

Projekt

Obec Albrechtice nad Vltavou

Albrechtice
nad Vltavou
Bečice
Bečice
Březnice
Číčenice
Dívčice
Dívčice
Dobšice
Dolní Bukovsko
Dolní Bukovsko
Dříteň
Dříteň
Hodonice

Výstavba dětského hřiště

100 000

Úprava stropu v kulturním domě
Zřízení obecního bezdrátového rozhlasu v obci
Opravy místní komunikace
Dovybavení mateřské školy
Úprava veřejného osvětlení – I. etapa
Oprava střechy na obecních bytech
Oprava místní komunikace
Oprava místního rozhlasu
Výstavba veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Oranžové hřiště
Rekonstrukce tělocvičny základní školy
Generální oprava karosérie
hasičského vozu AVIA 30 DVS 12
Celková oprava střechy garáže
a výzbrojny hasičské zbrojnice
Úprava hřiště
Rekonstrukce vodovodu
Výstavba sportovního a dětského hřiště
Koloměřice – oprava veřejného osvětlení
Výměna oken a dveří obecního úřadu – II. etapa
Oranžové hřiště
Dovybavení sboru dobrovolných hasičů
Zřízení septiku a kanalizace k víceúčelové budově
Zřízení místního bezdrátového rozhlasu
Depozitář knihovny – malá společenská místnost
Doplnění veřejného osvětlení
Oprava obecní kovárny
Oprava obecního úřadu
Bezbariérový chodník
Rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce kanalizace
Výstavba dětského hřiště na návsi – II. etapa
Rekonstrukce chodníků – I. etapa
Oprava místních komunikací v obci Temelín-Protivínka
Oprava místních komunikací
Výměna oken v jídelně v budově základní
a mateřské školy
Modernizace věžních hodin
Přípojka vody pro obecní úřad
Rekonstrukce společenské obecní místnosti
Pořízení mobiliáře

100
100
200
110
100
100
100
100
100
100
400
100

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Bečice
Bečice
Březnice
Číčenice
Dívčice
Dívčice
Dobšice
Dolní Bukovsko
Dolní Bukovsko
Dříteň
Dříteň
Hodonice

Obec Hodonice

Hodonice

Obec Horní Kněžeklady
Obec Horní Kněžeklady
Obec Hosty
Obec Chrášťany
Obec Chrášťany
Obec Ledenice
Obec Modrá Hůrka
Obec Modrá Hůrka
Obec Modrá Hůrka
Obec Mydlovary
Obec Mydlovary
Obec Nákří
Obec Nákří
Obec Olešník
Obec Paseky
Obec Paseky
Obec Tálín
Obec Tálín
Obec Temelín
Obec Všemyslice
Obec Zahájí

Horní Kněžeklady
Horní Kněžeklady
Hosty
Chrášťany
Chrášťany
Ledenice
Modrá Hůrka
Modrá Hůrka
Modrá Hůrka
Mydlovary
Mydlovary
Nákří
Nákří
Olešník
Paseky
Paseky
Tálín
Tálín
Temelín
Všemyslice
Zahájí

Obec
Obec
Obec
Obec

Zahájí
Záhoří
Záhoří
Žďár
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Zahájí
Záhoří
Záhoří
Žďár

Částka v Kč

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
700 000
40 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
200 000
100 000
100 000
100 000
100 000
400 000
400 000
100 000
100
100
100
100

000
000
000
000

Příjemce
Region jižní Čechy

Místo

Projekt

Obec Žďár
Obec Žimutice

Žďár
Žimutice

Obec Žimutice
Sanatorium Javorník

Žimutice
Javorník

STROOM DUB, o.p.s.

Dub

Šumava pro zdraví, o.s.

Vimperk

Základní škola a Mateřská škola Dříteň, p.o.
Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek, p.o.
Základní škola Neznašov, p.o.

Dříteň
Písek

Vybavení kulturní místnosti
Výstavba chodníku podél hlavní
silnice II/147 – II. etapa
Vybavení učeben v mateřské a základní škole
Vybudování herního koutku pro děti mateřské školy
na ozdravných pobytech v dětské ozdravovně
Posílení kapacity keramické dílny
v centru STROOM DUB
Podpora léčebných pobytů
v dětské ozdravovně Javorník
„Zdravé sezení ve třídách“ – nákup školního nábytku
Rekonstrukce tělocvičny – I. etapa

Základní škola Temelín, p.o.

Temelín

CELKEM

Neznašov

Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace
Oranžové kolo – částka věnována
na zajištění provozu organizace

Částka v Kč
100 000
100 000
100 000
120 000
150 000
58 000
200 000
800 000
49 420
50 580
167 356 800
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Stručné vysvětlení grantových pravidel

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.
Každoročně jsou celostátně vyhlašována grantová řízení v projektu „Oranžové hřiště“ a „Podpora
regionů“. Grantové řízení Oranžové hřiště je
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určeno k podpoře výstavby dětských a sportovních hřišť a žádat o podporu mohou obce
a města z České republiky.
Grantové řízení „Podpora regionů“ je určeno
k podpoře obecně prospěšných projektů zaměřených především na děti a mládež, handicapované, zdravotnictví, kulturu, ekologii a rozvoj
regionální infrastruktury. Potřebné informace
včetně formulářů žádostí, termínů aktuálních
grantových řízení apod. jsou dostupné všem
zájemcům na stránkách www.nadacecez.cz.

Výrok auditora

Zřizovateli Nadace ČEZ:
Na základě provedeného auditu jsme dne
7. dubna 2008 vydali k účetní závěrce, která
je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace
ČEZ, tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku
a ztráty za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod.
Údaje o Nadaci ČEZ jsou uvedeny v příloze této
účetní závěrky.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky
v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán Nadace ČEZ. Součástí této
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a provádět v dané situaci přiměřené
účetní odhady.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech
a 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 posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto
rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace
tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
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Nadace ČEZ k 31. prosinci 2007 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2007 v souladu s českými účetními předpisy.“
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy Nadace
ČEZ s výše uvedenou účetní závěrkou. Za
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Nadace ČEZ. 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 ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené
ve výroční zprávě Nadace ČEZ k 31. 12. 2007
ve všech významných ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.

AUDIT AND TAX, s.r.o.
Číslo osvědčení KA ČR 353
U Sokolovny 121
760 01 Zlín-Prštné

Ve Zlíně, dne 16. 6. 2008
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Ing. Josef Pechál
Auditor čís. osv. 1550

Rozvaha k 31. 12. 2007
AKTIVA (údaje v tis. Kč)

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

1
2
3
4
5
6
7
8

410
–
–
190
–
–
–
–

367
–
–
190
–
–
–
–

Číslo řádku
A.
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

190

190

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek

Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

–
–
–
590
–
–
–
–
–
–

–
–
–
746
–
–
–
–
–
–

Součet ř. 10 až 19

20

590

746

Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatných vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

21
22
23
24
25
26
27

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Součet ř. 21 až 27

28

–

–

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným
movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

29
30
31

–
–
32

–
–
63

32

–

–

33
34

–
–

–
–

35
36
37

338
–
–

506
–
–

38

–

–

Součet ř. 2 až 8

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku

Součet ř. 29 až 39

39

–

–

40

370

569
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AKTIVA (údaje v tis. Kč)
B.
I.
Zásoby

II.
Pohledávky

III.
Krátkodobý
finanční
majetek

IV.
Jiná aktiva
celkem
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Číslo řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

3 284
–
–
–
–
–
–
–
–
–

34 141
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Součet ř. 42 až 50

51

–

–

Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám

52
53
54
55
56
57

–
–
–
6
–
–

–
–
–
–
–
–

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Součet ř. 52 až 69 minus 70
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6

–

Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě

72
73
74
75
76
77
78
79

14
18
3 187
–
–
–
–
–

1
23
34 071
–
–
–
–
–

Součet ř. 72 až 79

80

3 219

34 095

Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní

81
82
83

59
–
–

46
–
–

Součet ř. 81 až 83

84

59

46

ÚHRN AKTIV

85

3 694

34 508

PASIVA (údaje v tis. Kč)

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

84
85
86

3 087
500
2 428

33 975
500
33 316

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

–
2 928
–
–
159
159
607
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
–
–
1
–
–
201
–
153
–
–
–
–
–
–
–
130
–
–
–
–
36
–
591
16
–
–
16
3 694

–
33 816
–
–
159
159
533
–
–
–
–
–
–
–
–
–
277
–
–
–
–
–
73
–
28
–
–
–
–
–
–
–
122
–
–
–
–
33
–
533
–
–
–
–
34 508

Číslo řádku
A.
1.
Jmění

2.
Výsledek
hospodaření
B.
1.
2.
Dlouhodobé
závazky

3.
Krátkodobé
závazky

5.
Jiná pasiva

Vlastní zdroje č. 87 + 91
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
finančního majetku a závazků
Součet ř. 85 až 87
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Součet ř. 89 až 91
Cizí zdroje ř. 94 + 102 + 126 + 130
Rezervy
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Součet ř. 95 až 101
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospr. celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Součet ř. 103 až 125
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
Součet ř. 127 až 129
ÚHRN PASIV

73

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
(údaje v tis. Kč)
Číslo řádku
A. NÁKLADY
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
Prodané zboží
I.
Spotřebované nákupy celkem

Činnosti
hlavní hospodářská

Celkem

1
2
3
4

948
–
–
–
948

–
–
–
–
–

948
–
–
–
948

5
6
7
8

15
145
63
2 891
3 114

–
–
–
–
–

15
145
63
2 891
3 114

511
512
513
518
II.

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby celkem

521
524
525
527
528
III.

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

9
10
11
12
13

3 240
883
–
120
8
4 251

–
–
–
–
–
–

3 240
883
–
120
8
4 251

531
532
538
IV.

Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky celkem

14
15
16

–
–
1
1

–
–
–
–

–
–
1
1

541
542
543
544
545
546
548
549
V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem

17
18
19
20
21
22
23
24

–
–
–
–
–
48
–
76
124

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
48
–
76
124

551
552
553
554
556
559
VI.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

25
26
27
28
29
30

200
–
–
–
–
–
200

–
–
–
–
–
–
–

200
–
–
–
–
–
200

581
582
VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky celkem

31
32

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů
Daň z příjmů celkem

33

–
–

–
–

–
–

8 638

–

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)

(údaje v tis. Kč)
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8 638
Činnosti

(údaje v tis. Kč)
Číslo řádku
B. VÝNOSY
601
Tržby za vlastní výrobky
602
Tržby z prodeje služeb
604
Tržby za prodané zboží
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Činnosti
hlavní hospodářská

Celkem

1
2
3

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4
5
6
7

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

611
612
613
614
II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

621
622
623
624
III.

Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Aktivace celkem

8
9
10
11

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

641
642
643
644
645
648
649
IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy celkem

12
13
14
15
16
17
18

–
–
–
659
–
–
7 979
8 638

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
659
–
–
7 979
8 638

652
653
654
655
656
657
659
V.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

19
20
21
22
23
24
25

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

681
684
684
VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem

26
27
28

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

691
VII.

Provozní dotace
Provozní dotace celkem

29

–
–

–
–

–
–

8 638
–
–
–

–
–
–
–

8 638
–
–
–

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591
Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

65

75

Příloha účetní uzávěrky
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
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|
|
|
|

Nadace pro školství
příspěvky na vybavení škol a odborných učilišť moderními učebními pomůckami
materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů
financování věcných darů vítězům studentských olympiád a školních soutěží
financování grantů (stipendií) a studijních stáží českých studentů v zahraničí
a zahraničních studentů v České republice
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.
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Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2007
Členové správní rady
Karel Stejskal
Jan Husák
František Lust
Soňa Křítková
Martin Vlasta
Radim Ochvat
Zbyněk Stanjura
Daniel Beneš
Zdeněk Zajíček

Členové dozorčí rady
Vladislav Hauptvogel
Ladislav Pavlík
Antonín Ješátko

1.2 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. Zásadní účetní postupy používané společností
2.1 Postupy účtování
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 2006 měněny.
2.2 Nadační jmění
Nadační jmění nebylo v průběhu roku 2007 měněno.
Nadační jmění je vedeno na samostatném bankovním účtu.
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, nemovitými
a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.
2.3 Náklady související se správou nadace
Náklady související se správou nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků.
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3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
3.1 Dlouhodobý majetek
Mezi dlouhodobý hmotný majetek je zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou
použitelnosti delší než 1 rok.
V roce 2007 pořídila nadace dlouhodobý majetek ve výši 156 tis. Kč pro potřeby akcí Oranžové kolo.
Celkové odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2007 činí 168 tis. Kč.
Od roku 2006 je odepisován nehmotný dlouhodobý majetek – ochranná známka – logo nadace. Odpisy
tohoto majetku za rok 2007 činí 32 tis. Kč.
3.2 Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v korunách českých. Zůstatek na běžných účtech
k 31. prosinci 2007 činí 34 071 tis. Kč (2005 – 47 578 tis. Kč, 2006 – 3 187 tis. Kč). Pokladní hotovost
činí 1 tis. Kč (2005 – 15 tis. Kč, 2006 – 14 tis. Kč) a ceniny 23 tis. Kč (2005 – 20 tis. Kč, 2006 – 18 tis. Kč).
Žádný jiný finanční majetek nadace nevlastní.
3.3 Závazky
Závazky z obchodního styku činí 277 tis. Kč (2005 – 431 tis. Kč, 2006 – 70 tis. Kč), které představují
neuhrazené faktury za poskytnuté služby. Nadace nemá žádné závazky z obchodního styku po lhůtě
splatnosti.
3.4 Pohledávky
Pohledávky k 31. 12. 2007 nejsou evidovány žádné.
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3.5 Přijaté dary
Dary od právnických osob v roce 2007 činily 205 600,0 tis. Kč (v roce 2005 – 166 316,3 tis. Kč,
2006 – 150 616,3 tis. Kč).
ČEZ, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.

75
20
60
4
30
13
3

000,0
600,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dary od fyzických osob za rok 2007 nebyly žádné.
3.6 Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté příspěvky v roce 2007 byly ve výši 167 356,8 tis. Kč. (2005 – 160 222 tis. Kč,
2006 – 187 907,6 tis. Kč) a byly poskytnuty na účely, které jsou vymezeny statutem nadace.
Schválené, avšak nevyplacené příspěvky k 31. 12. 2007, činí 800 tis. Kč.
Vrácené, nespotřebované příspěvky v roce 2007 činily 621 tis. Kč.
3.7 Výnosy z finančního majetku
Úroky z finančních prostředků na běžných účtech nepodléhající dani z příjmů v roce 2007 činily
658,6 tis. Kč.
3.8 Provozní náklady nadace
Náklady na provozní činnost k 31. prosinci 2007 činily 8 638 tis. Kč (2005 – 7 150 tis. Kč,
2006 – 8 443 tis. Kč), z toho:
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(údaje v tis. Kč)
Kancelářské potřeby, PHM, DHIM
Mzdové náklady a odvody, sociální náklady
Cestovné
Vedení účetní agendy, audit, poradenství
Náklady na propagaci
Nájemné, telefony
Ostatní služby
Odpisy majetku
Ostatní náklady
Bankovní poplatky
Celkem

2005
785
4 229
113
571
192
489
457
147
127
40
7 150

2006
207
3 693
110
480
2 829
510
292
179
96
47
8 443

2007
218
4 251
145
573
2 333
545
248
200
80
45
8 638

Náklady nadace ve výši 7 979 tis. Kč byly pokryty z přijatých darů a rozdíl ve výši 659 tis. Kč byl pokryt
z finančních výnosů (z úroků z běžných účtů).
3.9 Počet zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2007 byl pět pracovníků,
v tom jeden řídící pracovník.
Mzdové náklady činily 3 240 tis. Kč.
Z této částky činily odměny statutárním orgánům 624 tis. Kč.
Zákonné sociální pojištění činilo 883 tis. Kč.
Zákonné sociální náklady činily 120 tis. Kč a ostatní sociální náklady činily 8 tis. Kč.
Žádné úvěry ani půjčky statutárním orgánům nebyly poskytnuty.
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4. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
(údaje v tis. Kč)

Registrované
nadační jmění
Zůstatek k 1. 1. 2007
500
Fondy dary (změna stavu)
–
Nerozdělený výsledek hospodaření
–
Zisk za rok 2007
–
Zůstatek k 31. 12. 2007
500

Fondy
organizace
2 428
30 888
–
–
33 316

Nerozdělený VH běžného
VH
období
159
–
–
–
–
–
–
–
159
–

Celkem
3 087
30 888
–
–
33 975

5. 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.
Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007 je rovna nule (2005 – 0 tis. Kč, 2006 – 0 tis. Kč).

6. Pravidlo pro omezení nákladů nadace
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 15 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace činily v roce 2007 8 638 tis. Kč
a poskytnuté příspěvky byly ve výši 167 357 tis. Kč, tj. podíl nákladů vůči poskytnutým příspěvkům je
ve výši 5,16 %. Pravidlo pro omezení bylo dodrženo.
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Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace ČEZ za rok 2007 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Nadace ČEZ, nebyly vynechány.

V Praze dne 16. 6. 2008

Daniel Beneš
předseda správní rady

Soňa Křítková
místopředsedkyně správní rady
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Nadace ČEZ
Sídlo: Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 211 046 720
Fax: +420 211 046 725
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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