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naDaCE čEz V roCE 2011

Nadace ČEZ trvale patří k nejštědřejším  
nadacím v zemi. Za dobu své existence rozděli-
la více než 1,3 miliardy korun mezi téměř  
4 000 projektů. 
V roce 2011 pokračovala Nadace ČEZ úspěšně 
v podpoře svých dlouhodobých grantových říze-
ní, zároveň však rozvíjela i nové směry podpory. 
Velký ohlas u veřejnosti zaznamenaly Stromy 
2011, nové grantové řízení, v němž získalo 
příspěvek na výsadbu zeleně 117 měst a obcí 
z celé České republiky. Více než 44 tisíc listná-
čů, jehličnanů a jiných dřevin v celkové hod-
notě 17 855 798 Kč bylo vysazeno v průběhu 
podzimu. Podařilo se obnovit zapomenuté 
ovocné sady, aleje nebo městské parky. Jinde 
vznikly nové školní zahrady. Na mnoha místech 
se sázely stromy, které jsou nejen okrasou své-
ho okolí, ale navíc snižují hluk a prašnost.
V uplynulém roce pokračovala i dvě úspěšná 
grantová řízení pro školy z roku 2010 –  
Oranžové schody a Oranžová učebna. Sedm 
škol, které usilují o integraci žáků se zdravotním 
znevýhodněním, získalo příspěvek v celkové 
částce 3 784 800 korun na bezbariérový výtah, 
schodišťové plošiny a schodolezy. Dalších 
13 škol vybavilo odborné učebny a laboratoře 

novými výukovými pomůckami pro poutavější 
a efektivnější výuku fyziky a dalších technických 
předmětů v celkové částce 2 455 964 korun.
Nadace ČEZ nadále podporuje i vznik Oranžo-
vých hřišť. Za minulý rok přispěla na moderniza-
ci nebo výstavbu 23 herních ploch a sportovišť. 
Dětská Oranžová hřiště mají za úkol rozvíjet 
představivost a pohybové dovednosti, sportovní 
a multifunkční hřiště podporují soutěživost 
a umožňují aktivní odpočinek.
Na kulturní a sportovní akce se do celé České 
republiky vloni tradičně rozjelo Oranžové 
kolo. Dobrovolní cyklisté usedli na upravené 
rotopedy a 60 vteřin poctivě šlapali do pedálů, 
aby svou energií co nejvíce pomohli nezisko-
vým organizacím. V jejich prospěch „vyšlapali“ 
v roce 2011 celkem 1 956 097 korun.
Stejně jako v předchozích letech pokračoval 
i v uplynulém roce nadační program Podpora 
regionů. 315 projektů zaměřených na podporu 
rozvoje komunitního života, zdravotnictví, spor-
tu, kultury, vzdělávání, ekologie a další podpoři-
la Nadace částkou 129 128 385 korun. 
V roce 2011 podpořila Nadace ČEZ celkem  
528 projektů částkou 171 692 204 korun. 
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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, jejímž nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s., a některé další společnosti 
Skupiny ČEZ, se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly: 

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

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

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

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

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

sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetko-
vou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 včetně pozdějších změn.
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orgány naDaCE čEz k 20. 6. 2012

SpráVní raDa

Předseda: ❙ Daniel Beneš
Místopředsedkyně: ❙ Bohdana Horáčková
Členové:  ❙ Jan Husák
 ❙ František Lust 
 ❙ Zbyněk Stanjura
 ❙ Karel Stejskal 
 ❙ Zdeněk Zajíček
 ❙ Kateřina Dostálová
 ❙ Vladimír Černý
 

Dozorčí raDa

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

zaměStnanCi naDaCE

Ředitel: ❙ Ondřej Šuch 
Vedoucí kanceláře: ❙ Ivana Pojslová
Koordinátor celostátních projektů: ❙ Daniel Novák
Koordinátor regionálních projektů: ❙ Ivana Gőtzová
Koordinátor podpory a kontroly projektů: ❙ Jana Hlaváčková
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úVoDní SloVo přEDSEDy SpráVní raDy

Vážení přátelé,

rok 2011 se pro Nadaci ČEZ stal především 
rokem využitých výzev. Neformálním symbolem 
tohoto období je podle jistě nejen mého názoru 
mimořádné grantové řízení Stromy, díky které-
mu se podařilo uspokojit všech 117 obcí, které 
žádaly o příspěvek na výsadbu veřejné zeleně.  
Nejde přitom jen o jednorázové gesto: záměr 
vzbudil v mnoha obcích a městech až neuvě-
řitelnou pozornost a kromě tradiční parkové 
výsadby pomohl na svět desítkám nových alejí 
či „zelených“ protihlukových a protiprachových 
bariér. Za zvláště cennou pak považuji aktivitu 
nejen místních orgánů, ale i občanů, kteří se 
do výsadby často zapojovali a jednotlivé stromy 
adoptovali. Tento příklad jen ilustruje trend, 
kterým se Nadace ČEZ ubírá stále intenzivněji: 
Do rozhodování vtahujeme stále více širokou 
veřejnost a snažíme se přispívat tam, kde už 
nějaká aktivita existuje. 
 

To se projevuje i na našich ostatních granto-
vých řízeních – u žádostí o příspěvky na Oran-
žové schody či Oranžové učebny už většinu 
tvoří ty školy, které samy jen nenatahují ruku, 
ale něco pro vlastní bezbariérovost či zlepšení 
výuky fyziky samy dělají. Důslednou kontrolou 
jsme také dosáhli toho, že všech námi dosud 
podpořených téměř 200 Oranžových hřišť stále 
funguje a slouží jako nová. Jsem rád, že i díky 
dobrým výsledkům našeho donátora, tedy Sku-
piny ČEZ, byl rok 2011 úspěšný a děkuji všem, 
kteří se o tento úspěch zasloužili.

Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda správní rady Nadace ČEZ
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deset
let existence oslaví Nadace ČEZ v roce 2012. 

Svým založením se stala jednou z prvních 
firemních nadací v České republice.

Od svého založení (pod tehdejším názvem Nadace Duhová energie) stihla 
Nadace ČEZ podpořit tisíce kvalitních projektů.  

Od počátku klade důraz na dlouhodobost spolupráce a podporu žádostí 
z celé České republiky.
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naDační projEkty

Během deseti let vznikly nadační programy, z nichž řadu Nadace podporuje dlouhodobě. Zájem 
žadatelů o Oranžová hřiště nebo o grantové řízení Podpora regionů je stále obrovská a Nadace je 
bude rozvíjet i do budoucna. Zároveň však sleduje vývoj a reaguje na aktuální společenské potře-
by. Proto v roce 2010 přibyla dvě nová grantová řízení pro školy – Oranžová učebna a Oranžové 
schody a v roce 2011 grantové řízení Stromy 2011 určené pro města a obce.

Stromy 2011
117 měst a obcí získalo příspěvek na doplnění a obnovu zeleně. Nadační příspěvek mohly získat 
například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou 
z podmínek byla výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Celkem bylo vysazeno, 
často za účasti místních obyvatel, 44 394 stromů.

oranžoVá učEBna
Cílem projektu je zkvalitňovat podmínky pro výuku především technických předmětů na základ-
ních, středních a vyšších odborných školách. Školy mohou pomocí nadačního příspěvku zlepšit 
vybavení v učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a v kombinovaných učebnách se zaměřením na 
technické obory.

oranžoVá Hřiště
Nadace ČEZ dlouhodobě podporuje aktivní využití volného času dětí a mládeže, proto již od roku 
2003 vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště. Nadační příspěvek umožňuje obcím a městům 
rekonstruovat stará a stavět nová dětská a sportovní hřiště.

oranžoVé SCHoDy
Oranžové schody „bourají“ architektonické bariéry na základních, středních a vyšších odborných 
školách. Děti se zdravotním handicapem se mohou snadněji integrovat do běžné výuky díky bezba-
riérovým zařízením na elektřinu, jako jsou schodišťové plošiny, výtahy nebo schodolezy.



11

oranžoVé Dílny
Projekt podporující volnočasové aktivity dětí a mládeže probíhal v letech 2004 až 2006. Za nadační 
příspěvek 20–30 tisíc korun mohly školy či zájmové organizace zakoupit výtvarné potřeby a jiné 
vybavení kreativních dílen. 

oranžoVá auta
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.

poDpora rEgionů
Podpora komunitního života, zdravotnictví, kultury, sportu, vzdělávání, životního prostředí a infra-
struktury především tam, kde působí Skupina ČEZ - to je různorodá náplň grantového řízení Podpo-
ra regionů. Nadace ČEZ jej vyhlašuje již od roku 2003 a zájem o něj je stále velmi vysoký.

oranžoVé kolo
Upravené rotopedy Nadace ČEZ jsou každoročně součástí mnoha kulturních a společenských 
akcí po celé České republice. Návštěvníci akcí mohou usednout na Oranžová kola a věnovat jednu 
minutu své energie neziskovým organizacím zaměřeným na pomoc lidem se zdravotním a sociál-
ním znevýhodněním.
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Stromy 2011

nových alejí od loňského roku  
lemuje cyklostezky, cesty a silnice  

ve městech a obcích.

Kromě alejí vznikly díky grantovému řízení Stromy 2011 i nové zelené 
protihlukové stěny, parky nebo školní zahrady. Celkem bylo během 

podzimu 2011 ve 117 městech a obcích vysazeno 44 tisíc kusů dřevin. 

čtyřicetšest



14

Rodiny z Davle se jednoho loňského sychravého 
říjnového dne pustily do výsadby javorů, jasanů 
a hrušní. Při polní cestě Davle – Měchenice tak 
vznikla alej dlouhá 350 metrů. Celkem šedesát 
stromů poskytuje stín v otevřené krajině, krášlí ces-
tu k lesu a při podzimních procházkách nabídne 
i šťavnaté občerstvení.

„Mám radost, že se do sázení aktivně zapojili lidé 
z Davle. Sázeli dospělí i děti. Posílily se tak soused-
ské vztahy a navíc jsou obyvatelé pyšní na to, že 
se o vznik aleje sami zasloužili. Každý z nich navíc 
obdržel při příležitosti zasazení „svého“ stromku 
dekret,“ uvedl Jiří Prokůpek, starosta Davle.

Areál školní družiny ZŠ Bohumín-Skřečoň slouží 
téměř osmdesáti dětem. Původně v něm rostlo 
jen několik náletů jabloní, třešní a keřů šeříků. 
Sami školáci za pomoci svých učitelů zasadili 
asi deset nových stromů, o dalších téměř 180 
se postarali zahradníci. Odstraněním přestárlých 
šeříků a vysazením nové zeleně byla vytvořena 

přirozená bariéra, která kromě odhlučnění zároveň 
zajišťuje i větší bezpečnost dětí v zahradě družiny. 
„Po rekonstrukci mateřské školy a vybudování 
parkoviště zůstalo okolí školky prakticky bez zele-
ně, proto jsme za nové stromy velice rádi, zvláště 
v době, kdy nás zde trápí smog,“ uvedl Petr Vícha, 
starosta Bohumína.

DaVlE

Výsadba aleje při polní cestě Davle – Měchenice 
191 400 Kč

BoHumín

Izolační zeleň pro družinu ZŠ Bohumín-Skřečoň
143 949 Kč
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Město Říčany zahájilo obnovu původních stezek 
a polních cest. Nově lemuje polní cestu mezi uli-
cemi Divišova a U Kamene stromořadí ovocných 
dřevin. „Alej Říčaňáků“ tvoří 25 ovocných dřevin, 
které historicky odpovídají lokalitě. K potěše oka 
ale i k chuti poslouží časem plody ořešáků, třešní 
nebo hrušní. Obnovením této polní cesty došlo 
ke zprůchodnění oblasti, kterou hojně využívají 

turisté při toulkách Ladovým krajem. Zároveň byly 
propojeny biokoridory v této lokalitě. Na stezku 
v budoucnu přímo naváže tzv. „Alej generací“, 
kterou budou vysazovat občané postupně v rámci 
významných událostí.
„Alej obnovila a zprůchodnila polní cestu, která 
nabídne místním občanům příjemnou vycházku,“ 
řekl Vladimír Kořen, starosta Říčan.

Tři aleje doplnily zeleň v Dolních Bojanovicích. 
Dvě ovocná stromořadí krášlí lokalitu Rybníčky 
a Záhumenice. Ořechová alej vznikla vedle země-
dělské farmy v Padělcích u Hodonínské cesty. 
Do projektu se zapojili i žáci druhého stupně 
místní základní školy, kteří při výsadbě stromků 
pomáhali. „Žáci se při sázení stromů pobavili, ale 
hlavně se něco dozvěděli. Akce byla totiž spojena 

s přednáškou Mgr. Hrdouška, propagátora obnovy 
původních druhů dřevin,“ vysvětlila Eva Rajchma-
nová, místostarostka Dolních Bojanovic. Celkem 
bylo vysazeno 130 stromů, především jabloní, 
švestek, kdouloní, mišpulí, moruší, mandloní nebo 
ořešáků, ale také oskeruší, dřínů a jeřábů. Výsad-
bou podpořili bojanovičtí tradiční odrůdy, které již 
téměř vymizely.

říčany

Obnova polních cest se stromořadími: Divišova – U Kamene
195 000 Kč

Dolní BojanoViCE

Stromy 2011 – Dolní Bojanovice
90 090 Kč
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V obci Kalek se rozhodli pro obnovu a doplnění 
zeleně hned na několika místech. Obec totiž leží 
v horském prostředí, kde jsou stromy vystaveny 
náročným klimatickým podmínkám a často do-
chází k jejich poškození. Podél silnice z Kalku do 
Načetína byla v listopadu vysazena protihluková 
a větrolamová stěna, která v zimě zabrání zavátí 

silnice. U dětského hřiště byl založen malý parčík. 
Ptačí třešně, lesní jabloně, malolisté lípy a ptačí 
jeřáby zastíní herní prostor a zároveň ochrání děti 
před větrem. V místě, kudy povede nová cesta ke 
kostelu, byly vysazeny jeřabiny a silnici ke hřbitovu 
lemuje pět lip.

V listopadu proběhla výsadba nové zeleně v ulici 
Stromořadí, v níž jsou bytové domy tzv. „Hornic-
kého sídliště“. Na pozemcích města se po pravé 
straně ulice nacházely velmi vzrostlé zeravy, které 
nejsou vhodnou dřevinou do uliční městské 
aleje a které navíc výrazně zastiňovaly přilehlé 
bytové domy. Tyto stromy nahradilo 26 alejových 

okrasných třešní, pro které jsou charakteristické 
krásné růžové květy. Bylo tak vyslyšeno přání 
většiny místních obyvatel. Nové stromy zpříjemní 
obyvatelům prostředí jejich bydliště a výsadba na-
víc sjednotí celkový estetický vzhled této významné 
městské ulice.

kalEk

Stromy pro Kalek
199 350 Kč

měSto DoBřany

Výsadba zeleně v ulici Stromořadí
100 000 Kč 
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oranžoVé SCHoDy

patnáct
centimetrů měří klasický schod ve školní 

budově. V mnoha školách musí žáci 
s tělesným postižením překonávat desítky 

takových schodů každý den. 

Už od roku 2010 přispívá projekt Oranžové schody k odstraňování 
architektonických bariér ve školách pomocí výtahů, zdvižných plošin 
nebo schodolezů. Záměrem není jen fyzické zpřístupnění prostor, ale 

možnost integrace žáků s postižením nebo se sníženou schopností pohybu 
a orientace do běžné výuky a do kolektivu spolužáků.
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Střední odborná škola v Zemědělské ulici v Šum-
perku vyučuje obory jako např. cestovní ruch, 
ekologie a životní prostředí. Škola nabízí vzdělání 
všem, tedy i studentům se specifickými potřeba-
mi, a usiluje tak o jejich snadnější uplatnění na 
trhu práce. „Naším cílem je zpřístupnit vzdělání 
všem. Věřím, že naše bezbariérová škola bude 
povzbuzením i pro další handicapované studenty,“ 
říká Jan Sýkora, zástupce ředitele školy. Nadační 

příspěvek škola použila na pořízení schodišťové 
plošiny. Ta usnadňuje pohyb po budově školy 
například Markovi, který v září 2011 nastoupil do 
prvního ročníku. 
„Tato plošina mi umožnila pokračovat ve studiu 
tady v Šumperku, po základní škole jsem tak mohl 
přejít na střední školu, kde se věnuji oboru cestov-
ní ruch,“ uvedl patnáctiletý student Marek, který se 
pohybuje pomocí invalidního vozíku. 

Základní škola v Kostelci nad Černými lesy je 
velmi vstřícná ke specifickým potřebám dětí s po-
stižením. Ochota ředitelky školy, ale také učitelů 
a spolužáků umožňuje, že školu navštěvují tři žáci 
na vozíčku. Přesun mezi patry školy byl dosud 
pro děti velmi obtížný, protože škola nebyla plně 
bezbariérová. Nadační příspěvek dovolil pořízení 
dvou schodišťových plošin. Tím zmizely poslední 
překážky a žáci Renda, Adélka a Ondra se mohou 
bez omezení učit společně se svými spolužáky. 

Škola, do které chodí téměř 600 žáků, má pro 
vozíčkáře upravené také toalety a je tak zcela 
bezbariérová. 
„Mám nesmírnou radost, že se nám podařilo 
odstranit všechny bariéry. Pro kluky, Adélku a ma-
minky je to obrovská úleva, kterou si zaslouží,“ říká 
Lenka Lasáková, ředitelka ZŠ a dodává: „Zapojení 
handicapovaných dětí do kolektivu je přínos nejen 
pro ně, ale také pro zdravé žáky. Učí se ohledupl-
nosti a tomu, že pomáhat je samozřejmostí.“

StřEDní oDBorná škola, šumpErk, zEměDělSká 3

Bezbariérový přístup do Střední odborné školy
240 000 Kč

záklaDní škola koStElEC naD čErnými lESy

Bezbariérová škola
837 600 Kč
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oranžoVá učEBna

tisíc
žáků se může v jednu chvíli učit v některé 
z Oranžových učeben. Moderní pomůcky 

zatraktivňují výuku fyziky pro žáky, 
pedagogům pak pomáhají probouzet zájem 

o tento předmět. 

Od roku 2010 pomáhá grantový program Oranžová učebna vytvářet lepší 
podmínky pro výuku fyziky a dalších technických předmětů na základních, 
středních a vyšších odborných školách v celé České republice. Vyučovací 
hodina, která využívá názorné experimenty, videoukázky, interaktivní tabule 

a počítačové výukové programy, dokáže probíranou látku nejen lépe 
vysvětlit, ale také žáky pobaví a zaujme. 
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Snáze pochopit optiku mohou děti navštěvující 
jihočeskou ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou. 
Například na modelu lidského oka vybaveného 
laserovým zdrojem jim pedagogové demonstrují 
oční vady a možnosti korekcí. Nová pomůcka je 
součástí moderního vybavení fyzikální učebny, kte-
rou škola pořídila z příspěvku Oranžová učebna. 
„Zaměřili jsme se hlavně na výukové pomůcky, 
které dětem usnadní pochopení přírodovědných 

předmětů. Sady měřicích sond, senzorů a experi-
mentálního příslušenství umožňují našim učitelům 
fyziky vizuálně přiblížit několik desítek experimen-
tů,“ představuje výhody fyzikální třídy ředitelka 
školy Zdeňka Meškánová. Učebnu škola využívá 
nejen pro výuku fyziky, ale probíhá zde výuka také 
dalších přírodovědných předmětů pro 170 žáků 
druhého stupně.

Studenti Gymnázia v Plzni poznávají taje fyziky 
a dalších přírodovědných předmětů nejen ve 
školních laboratořích, ale i v terénu. Umožňuje jim 
to přenosná měřicí souprava Vernier, se kterou lze 
provádět pokusy z oblasti mechaniky, magnetis-
mu, elektřiny a díky níž se studenti mohou sezná-
mit také se základy jaderné fyziky. „Pořízením této 
sady se podstatně zvýšila atraktivita technických 
předmětů. Můžeme se studenty provádět experi-
menty na měřicích přístrojích 21. století a realizo-

vat časově náročnější experimenty, které tradiční 
metody vůbec neumožňují,“ pochvaluje si nové 
učební pomůcky ředitel školy Josef Trneček, který 
vyučuje fyziku a matematiku. Soupravu Vernier 
s příslušenstvím využívají také pedagogové v ji-
ných předmětech – dokáže totiž např. modelovat 
matematické funkce, v biologii umí snímat srdeční 
tep a v biologii s ní lze změřit hodnotu pH tekutin 
či změřit množství CO

2.

záklaDní škola týn naD VltaVou, malá Strana

Fyzikální učebna
198 979 Kč

gymnázium, plzEň, mikulášSké náměStí

Měření pomocí systémů Vernier – měření 21. století
200 000 Kč
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Křídu a černou tabuli vyměnili pedagogové 
z Integrované střední školy technické v Mělníku za 
moderní výpočetní a prezentační techniku. Vyučo-
vanou látku elektrotechnických předmětů sledují 
studenti na interaktivní tabuli nebo na vlastních 
noteboocích. Moderní počítač s připojením na 
internet pomáhá vyučujícím doplnit probíranou lát-
ku o aktuální informace z daného oboru ve světě. 
Pomocí vizualizéru si mohou budoucí elektro-
technici, elektrikáři a mechanici lépe prohlédnout, 

a tak i snáze pochopit, technická schémata nebo 
mikroelektronické součásti. Vizualizér dokáže zob-
razované předlohy zvětšit až 160ti násobně. „Je to 
další krůček ke zlepšování podmínek pro výuku. 
Zavedením moderních technologií ve výuce chce-
me zvýšit zájem mladých o studium na naší škole 
a studujícím umožnit získat lepší profesní znalosti,“ 
vysvětluje Vojtěch Stritzko, ředitel Integrované 
střední školy technické, Mělník.

Na hodiny fyziky, chemie ale také na přírodověd-
né semináře se žáci základní školy v Hradecké 
ulici v Telči opravdu těší. Provést měření je 
totiž díky novým laboratorním lavicím mnohem 
snadnější než dříve. Stoly nechala škola vybavit 
novými rozvody vody, elektřiny a plynu. „Žáci se 
v hodinách rádi zapojují do praktických činností 
a experimentování, což zvyšuje jejich motivaci pro 
výuku,“ hodnotí moderní laboratorní vybavení třídy 

Miluše Remešová, ředitelka ZŠ Telč. Nová učebna 
rozšířila možnosti školy připravovat nejen kvalitní 
výuku přírodovědných předmětů, ale také seminá-
řů a dalších projektů z této oblasti. Škola se chlubí 
svým zaměřením na ekologii, získala titul „Škola 
udržitelného rozvoje“ a účastní se projektů, jako je 
Envigame, Ekoškola, Tereza nebo Den Země. Kro-
mě toho spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou 
Masarykovy univerzity v Brně.

intEgroVaná StřEDní škola tECHniCká, mělník

Oranžová učebna pro výuku elektromechaniků a elektroniků
182 590 Kč 

záklaDní škola tElč

Vybavení učebny fyziky
200 000 Kč



oranžoVé Hřiště

dvěstě
Oranžových hřišť vzniklo díky Nadaci ČEZ.

Dětská hřiště rozvíjejí obratnost a fantazii, multifunkční sportoviště vyzývají 
k překonání sebe sama. Herní plochy představují prostor pro společné 

setkávání dětí, kamarádů a rodičů. Mnoha městům podobná místa chybí. 
Nadace ČEZ podporuje výstavbu hřišť již od roku 2003.
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Realizace 2003–2011: ■ Adamov ■ Babice nad Svitavou ■ Bechyně ■ Bělá pod Radbuzou ■ Bílá ■ Bílina ■ Blovice ■ Bohumín  
■ Borkovany ■ Brno (2) ■ Brozany nad Ohří ■ Březno u Chomutova ■ Bzová ■ Čáslav ■ Čelákovice ■ České Budějovice (2) ■ České 
Velenice ■ Český Krumlov ■ Český Těšín ■ Dačice ■ Dalešice ■ Děčín ■ Dobřichovice ■ Dobříš ■ Dolní Břežany ■ Dolní Lánov  
■ Dolní Studénky ■ Drahotěšice ■ Dříteň ■ Duchcov ■ Františkov nad Ploučnicí ■ Hluboká nad Vltavou ■ Hodonín ■ Horní Bříza ■ Horní 
Planá ■ Horní Stropnice ■ Hosín ■ Hostomice ■ Hradec Králové ■ Hrotovice ■ Hustopeče nad Bečvou ■ Cheb ■ Chlum u Třeboně 
■ Chocerady ■ Chomutov (2) ■ Chotilsko ■ Chřibská ■ Chvaletice (2) ■ Jaroměřice nad Rokytnou ■ Jarošov ■ Jeseník ■ Jevišovice 
■ Jihlava ■ Jindřichův Hradec ■ Kadaň (2) ■ Kamenný Újezd ■ Kamýk nad Vltavou ■ Karviná (2) ■ Klášterec nad Ohří ■ Kobylnice  
■ Kopřivnice ■ Kostelec u Křížků ■ Kostomlaty pod Milešovkou ■ Kralupy nad Vltavou ■ Kramolín ■ Krásná Lípa ■ Krnov ■ Křenovice  
■ Kurdějov ■ Ledenice ■ Ledvice ■ Leština ■ Lhenice ■ Libčice nad Vltavou ■ Líbeznice ■ Libochovice ■ Liberec ■ Litovel ■ Lom 
■ Loučná nad Desnou ■ Louny ■ Lovosice ■ Lukavec ■ Malé Přítočno ■ Mělník ■ Městská část Praha 7 ■ Městská část Praha 15 ■ 
Milešovice ■ Milevsko ■ Miroslav ■ Mladá Boleslav ■ Mohelno ■ Moravské Budějovice ■ Mořina ■ Náměšť nad Oslavou ■ Nasavrky ■ 
Neratovice ■ Nezdice na Šumavě ■ Němčičky ■ Nová Bystřice ■ Nový Jičín ■ Olbramovice ■ Olomouc ■ Opava-Malé Hoštice ■ Ostrava 
■ Ostrava-Krásné Pole ■ Ostrava-Poruba (2) ■ Ostrava-Slezská Ostrava ■ Orlová ■ Pardubice ■ Pec pod Sněžkou ■ Petřvald ■ Písek ■ 
Plasy ■ Plzeň ■ Podivín ■ Praha 4 ■ Praha 5 ■ Praha 13 ■ Praha-Kunratice ■ Praha-Libuš ■ Praha-Velká Chuchle ■ Prachatice ■ Protivín 
■ Radnice ■ Ralsko ■ Rokytnice v Orlických horách ■ Rouchovany ■ Rudolfov ■ Sedlec ■ Smilovice ■ Slaný ■ Sokolnice ■ Sokolov ■ 
Suchdol ■ Ševětín ■ Šlapanice ■ Spešov ■ Špindlerův Mlýn (2) ■ Šternberk ■ Studená ■ Šumperk ■ Tábor (2) ■ Telnice ■ Terezín ■ 
Tišnov ■ Třebíč ■ Trstěnice ■ Trutnov ■ Třebenice ■ Tuchlovice ■ Turnov ■ Týn nad Vltavou (2) ■ Ústí nad Labem (2) ■ Valtice ■ Vejprty 
■ Velká Bíteš ■ Velké Březno ■ Veselí nad Lužnicí ■ Větřní ■ Vítějeves ■ Vodňany ■ Volyně ■ Vranovská Ves ■ Výrovice ■ Zastávka ■ 
Zdislava ■ Zlaté Hory ■ Zlín ■ Ždírec nad Doubravou ■ Želiv ■ Židlochovice ■ Zdislava

Plán 2012: ■ Batelov ■ Dříteň ■ Frýdek-Místek ■ Lišov ■ Lubenec ■ Městská část Praha 5 ■ Městská část Praha 20 ■ Okříšky ■ Poříčany 
■ Psáry ■ Rožmitál na Šumavě ■ Římov ■ Řitka ■ Vyškov ■ Zliv
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Město Adamov otevřelo pro své nejmenší obyvate-
le nové bezbariérové hřiště. Vyrostlo v ulici Mírová, 
která navazuje na Josefovské údolí, v níž herní 
plocha dosud chyběla. Pro děti je tu pískoviště, 
houpačky v podobě ptačího hnízda, kolotoč, nejví-
ce v oblibě je ale dvouvěžová sestava s prolézač-
kou a malou lezeckou stěnou. 

Moderní vybavení splňuje přísné nároky pro 
bezpečnou hru. Nejčastěji si zde hrají děti 
z adamovských mateřských školek nebo 
předškoláci přicházející v doprovodu svých ma-
minek. „Jsem rád, že se herní prvky líbí, vybírali 
jsme je tak, aby podněcovaly dětskou představi-
vost a rozvíjely motoriku,“ uvedl  
Roman Pilát, starosta města Adamov.

Uprostřed sídliště v Chlumu u Třeboně vzniklo 
moderní a bezpečné dětské hřiště. Jeho slavnost-
ní otevření proběhlo za deštivého odpoledne  
20. září 2011. I přes nepřízeň počasí se na ně 
přišly podívat místní děti. „Nejlepší je klouzačka, 
ale dneska jezdit nemůžeme. Prší a měly bychom 
mokré zadky,“ zalitovala malá Terezka. Od té doby 
už ale na klouzačce, lanovce a houpačkách řádila 

mnohokrát, chodí sem pravidelně stejně jako děti 
z nedaleké školky.
V dopoledních hodinách hřiště využívají nejvíc prá-
vě děti z místní mateřské školky, odpoledne malí 
obyvatelé sídliště. Herní plocha není oplocena a je 
tak kdykoliv přístupná každému, kdo si chce hrát 
nebo odpočinout na lavičce. 

aDamoV

Dětské hřiště v ulici Mírová, Adamov
751 540 Kč

CHlum u třEBoně

Hřiště uprostřed sídliště
500 000 Kč
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Patronkou dětského hřiště v Kopřivnici se stala 
čestná občanka města Dana Zátopková. Ve spor-
tovním areálu místní části Vlčovice děti využívají 
kolotoč, prolézačky, skluzavku a houpačky. Na 
výběru herních prvků se podíleli zastupitelé města 
i rodiče. Během několika setkání se shodli, jaké 
atrakce by na hřišti určitě neměly chybět, a pak 

se rozhodovali mezi různými návrhy. Vybavení tak 
přesně odpovídá jejich představám.
Slavnostního otevření se zúčastnila i skvělá 
sportovkyně a olympijská vítězka Dana Zátopková. 
Potěšilo ji hudební vystoupení dětí i pohádka, 
kterou si k této příležitosti připravily.

Víceúčelové hřiště Líbeznicím dlouho chybělo. 
V hodinách tělocviku měli učitelé omezené 
možnosti, jak výuku naplnit, scházelo jim venkovní 
sportovní zázemí. Mladí lidé, dospělí nebo senioři 
měli málo příležitostí k aktivnímu odpočinku, 
vzájemnému zápolení a pořádání turnajů.
Na novém hřišti mohou malí i velcí hrát volejbal, 

nohejbal, basketbal, streetball, malou kopanou, 
tenis a další sporty. Povrch je vhodný dokonce 
i pro in-line bruslení. V dopoledních hodinách 
hřiště slouží dětem ze základní a mateřské školy, 
odpoledne jej využívají sportovní kluby a široká 
veřejnost.

kopřiVniCE

Dětské a sportovní hřiště ve Vlčovicích 
800 000 Kč

líBEzniCE

Hřiště pro děti i dospělé
1 000 000 Kč
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oranžoVé kolo

šedesát
vteřin šlapání na rotopedu Oranžového 

kola pomáhá potřebným. Dosažený výkon 
převedený na peníze věnuje Nadace ČEZ  

místním neziskovým organizacím.

Veřejnost se může s tímto putovním charitativním projektem setkat na 
řadě významných společenských, kulturních a sportovních akcí po celé 

České republice. Projekt Oranžové kolo současně prezentuje aktivity 
obdarovaných organizací a seznamuje veřejnost s těmi, kdo pečují o osoby 

s handicapem či jiným znevýhodněním. 
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Festival „Jičín – město pohádky“ každoročně při-
tahuje malé i velké diváky. Několik let je součástí 
doprovodného programu také Oranžové kolo, 
které nabízí návštěvníkům možnost podpořit svým 
úsilím činnost neziskových sdružení.
Jedním z nich – Fokus Mladá Boleslav, Centrum 
sociální rehabilitace – nabízí pracovní rehabilitace 
duševně nemocným lidem z Mladoboleslavska 

a Nymburska. „Přicházejí k nám nemocní, kteří 
by obtížně zvládali pracovní podmínky běžného 
zaměstnání. V našich dílnách vyrábějí svíčky, ruční 
papír, malují na sklo, šijí, pletou a pracují s kera-
mickou hlínou,“ vysvětluje vedoucí centra Mirka 
Samková. Klienti se učí vařit, sportovat a společně 
navštěvují kulturní akce. 

Na konci června se proměnil Hradec Králové v po-
myslné divadelní jeviště – venku i na klasických 
scénách se předvedly české i zahraniční divadelní 
spolky. Návštěvníci tradiční akce „Divadlo evrop-
ských regionů“ si odnesli kulturní zážitek, ale také 
dobrý pocit z pomoci lidem s handicapem. Právě 
pro ně totiž roztočili pedály charitativního Oranžo-
vého kola. Z přízně veřejnosti se těšilo i Centrum 
pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, 
které poskytuje poradenství a sociální služby posti-
ženým lidem z východních Čech.

Za získané prostředky připravilo letní ozdravný 
tábor pro děti s tělesným postižením. „Akci po-
řádáme každoročně pro zhruba 60 dětí a zájem 
účastníků je vždy velký,“ říká ředitel centra  
Jiří Morávek a dodává: „Chceme zdravotně 
postiženým lidem pomoci vést kvalitní život, 
naplňovat jejich životní potřeby, získat potřebné 
sebevědomí a co největší samostatnost.“

FokuS mlaDá BolESlaV

Oprava fasády, výměna oken a statické zajištění  
přesahu střechy objektu Ptácká 138, Mladá Boleslav
51 510 Kč

CEntrum pro zDraVotně poStižEné 
králoVéHraDECkéHo krajE

Letní tábor pro děti a mládež se zdravotním postižením
50 562 Kč
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Milovníci extrémních sportů poměřili své síly na 
15. ročníku Adrenalin Cupu 2011. Mistrovství ČR 
přilákalo do Ostravice v Beskydech řadu sportov-
ců, známých osobnosti a diváků. Kdo nezávodil, 
mohl zkusit „zabojovat“ na Oranžovém kole 
a vyšlapat co nejvíce ve prospěch jedné ze dvou 
vybraných neziskových organizací působících 
v Moravskoslezském kraji. Z podpory dobrovol-
ných sportovců se těšila Nadace táta a máma, 
která pomáhá dětem z dětských domovů, koje-

neckých ústavů a dětem vyrůstajícím v náhrad-
ních rodinách. Díky Fondu sportovců Nadace 
táta a máma se Adrenalin Cupu zúčastnili i mladí 
sportovci se zdravotním a sociálním znevýhodně-
ním. „Příspěvek z Oranžového kola jsme využili 
na zajištění aktivit pro děti z Dětského domova 
v Čeladné, Dětského domova ve Valašském Mezi-
říčí, pro Klub rodičů Ostravice a ZŠ Ostravice,“ říká 
Petra Hubková z Nadace táta a máma.

naDaCE táta a máma

Oranžové kolo – podpora zdravého osobnostního rozvoje dětí a mládeže
49 880 Kč

SlužBy SoCiální péčE tErEza V BEnEšoVě u SEmil

Vybavení relaxační místnosti
50 728 K

Návštěvníci festivalu „Jičín – město pohádky“ tra-
dičně pomáhali symbolickou jízdou na rotopedu 
Oranžového kola dvěma neziskovým organizacím. 
Mezi dobrovolníky, kteří usedli do jeho sedla 
a šlapali pro dobrou věc, byla také lyžařka Šárka 
Záhrobská. Svým výkonem podpořila Stacionář 
sociální péče Tereza v Benešově u Semil, který 
pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením ve věku od 7 do 40 let. 
Pod odborným vedením se handicapovaní po-
stupně učí například zvládat základní péči o sebe 
sama, připravit jednoduchá jídla, vést domácnost, 

pracovat s počítačem a i jinak se připravit na sa-
mostatný život. Z finanční podpory získané z Oran-
žového kola stacionář vybaví relaxační místnost 
pro klienty. „V relaxační místnosti budou kromě 
vodního lůžka i relaxační vaky, polštářky, flakonky 
s vůněmi, zvukové aparatury, světelné efekty, 
lampy a vodní válce,“ vysvětluje Marie Vojtíšková, 
ředitelka stacionáře, a dodává: „Místnost pomůže 
klientům s těžkým postižením rozvíjet smyslové 
vnímání, zklidnit se, ale také podpořit jejich aktivi-
tu, snížit strach a navodit jistotu v jednání.“ 
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poDpora rEgionů

třitisíce 
je počet projektů zlepšujících životní 

podmínky obyvatel ve všech regionech 
České republiky, které  Nadace ČEZ  

od svého vzniku podpořila.

Podpora regionů se zaměřuje na zdravotnictví, vědu, vzdělání, kulturu, 
sport, životní prostředí či rozvoj infrastruktury. Místní organizace znají situaci 

v dané oblasti nejlépe a peníze umějí smysluplně využít, ať už na opravu 
kostela, osvětlení hradu nebo klubovnu pro mládež.
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Občanské sdružení MOTÝL poskytuje od roku 
2008 sociální službu Raná péče; ta se zaměřuje 
na pomoc rodinám, které pečují o dítě se zdra-
votním postižením od narození do 7 let věku. Do 
programu je zapojeno téměř 70 rodin ze všech 
okresů Plzeňského kraje. Dosud za nimi poradci 
dojížděli veřejnou dopravou, což bylo náročné jak 

časově, tak fyzicky, s ohledem na převoz často ob-
jemných a těžkých rehabilitačních pomůcek. Díky 
podpoře Nadace ČEZ si sdružení zakoupilo svůj 
vůbec první služební automobil, který dojíždění 
výrazně zefektivní. Poradci budou také flexibil-
nější a budou se moci více přizpůsobit časovým 
možnostem rodin. 

V areálu sušické nemocnice vznikla odpočinková 
plocha pro těžce tělesně i mentálně postižené 
děti. Radost z ní mají především žáci ZŠ speciální 
Diakonie Českobratrské církve evangelické 
a klienti Denního stacionáře Klíček. Relaxační 
plocha je rozdělena na dvě části. V severním 
cípu zahrady nemocnice vznikl klidový prostor 

s houpací lavičkou a skupinou stromů s různými 
strukturami a odstíny kůry, které dětem umožňují 
rozvíjet hmat a zrak. Mezi další herní prvky patří 
dřevěný mostek, na kterém děti trénují chůzi po 
schodech či po šikmé ploše. Na nízkém kolotoči 
se mohou svézt i vozíčkáři.

plzEň – motýl, o. S.

MOTÝL na čtyřech kolech
250 000 Kč

měSto SušiCE

Relaxační plocha pro handicapované děti
200 000 Kč

zápaDní čECHy
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V roce 2011 oslavil mělnický veslařský klub  
130 let od svého založení. Do nově zrekonstruo-
vané loděnice díky příspěvku Nadace ČEZ pořídil 
klub posuvné podložky pod trenažéry. Podložky 
umožňují trénink i mladším veslařům, aniž by 
neúměrně zatěžoval jejich zádové svaly. Díky pod-
ložkám připomíná trénink více skutečný pohyb na 

vodě. Část příspěvku byla využita také pro nákup 
dvojskifu závodní úrovně. Klub veslařů mělnických 
1881 jej použije na Mistrovství světa juniorů, kde 
si dělá medailové ambice. Klub poskytuje zázemí 
nejen závodníkům, ale i zájemcům o vodní sporty 
z řad široké veřejnosti. Funguje také jako centrum 
společenského života. 

Projekt „Hurá prázdniny“ pomohl dětem z dět-
ského domova v Aši získat nové zážitky během 
letních prázdnin. Skupinky dětí se zúčastnily tří 
letních táborů, kde měly možnost setkat se s vrs-
tevníky z běžných rodin, navázat nová přátelství 
a vyzkoušet si samostatný pobyt bez pomoci 
vychovatelky. Na táborech si děti natrénovaly soci-

ální dovednosti a spolupráci během týmových her. 
Část finančních prostředků byla využita na „Týden 
výtvarného tvoření“ v domově, v jehož průběhu si 
děti vyzkoušely tvůrčí činnost s netradičními vý-
tvarnými metodami, jako jsou například drátkování, 
korálkování či pískování. Děti vytvořily řadu krás-
ných výrobků, což podpořilo jejich sebevědomí. 

mělník – kluB VESlařů mělniCkýCH 1881

Zajištění sportovní činnosti a zdravého vývoje mládeže KVM
180 000 Kč

aš – DětSký DomoV aš

Hurá prázdniny
100 000 Kč

StřEDní čECHy
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Na zahradě Dětského domova v Žatci vyrostl pro 
potěchu dětí dřevěný zahradní domeček. Je určen 
především nejmenším dětem od tří let. Mají v něm 
zařízenou kuchyňku a pokojíček, v domečku mo-
hou oslavit narozeniny a v létě dokonce přespat. 
Zahradní domek poskytuje zázemí při venkovní 

zábavě na zahradě a může sloužit jako alternativní 
herna v případě špatného počasí. V Dětském 
domově v Žatci je dočasně umístěno na 90 dětí, 
které žijí v 11 bytech v rodinných skupinách spo-
lečně s vychovatelkami.

V hlavním městě je nabídka paliativní a hospico-
vé péče nedostatečná, proto se pacienti musejí 
obracet na mimopražská zařízení. To nemocné 
necitlivě vytrhuje z jejich původního sociálního 
prostředí a vzdaluje je od blízkých. Nemocnice 
sester Boromejských v Praze proto otevřela nové 
paliativní oddělení pro pacienty v terminálním 
stadiu nevyléčitelných chorob. Nabízí 13 lůžek  

pro nemocné a 6 lůžek pro doprovázející. Kvalitní 
péčí zajišťuje návaznost na technické zázemí 
nemocnice, výhodou je též vlastní zahrada s výhle-
dem na petřínské sady a více než stoletá tradice 
péče o těžce nemocné a umírající. Z nadačního 
příspěvku zakoupila nemocnice potřebné vybave-
ní do pokojů pacientů, především polohovací lůž-
ka, speciální matrace, infuzní stojany, ale i nábytek. 

DětSký DomoV žatEC – zaHraDní DomEk

Hrajeme si – nezlobíme
100 000 Kč

praHa – nEmoCniCE miloSrDnýCH SEStEr  
SV. karla BoromEjSkéHo

Technické vybavení paliativního oddělení NMSKB
200 000 Kč

SEVErní čECHy
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Do Hospice sv. Štěpána přicházejí lidé, kteří si 
přejí strávit závěr života důstojně a v rodinném 
prostředí. Zpravidla se jedná o pacienty s on-
kologickým onemocněním v posledním stádiu 
nemoci, u nichž byly vyčerpány všechny možnosti 
léčby. Hospic nabízí péči nejen v oblasti zdravotní, 
ale i sociální a spirituální. Kromě vlastních lůžek 

provozuje i poradnu a půjčovnu pomůcek pro 
domácí péči a vzdělávací centrum. Do hospice 
dochází řada dobrovolníků, ti pomáhají klientům 
hospice udržovat společenské kontakty. Nadační 
příspěvek posloužil především k nákupu léků pro 
klienty, zejména přípravků na tlumení bolesti. 

O možnosti zřídit si vlastní keramickou dílnu uva-
žovali v Základní a Mateřské škole Děčín III již delší 
dobu. Pravidelně tento nápad vítězil i v anketách 
mezi žáky, rodiči a širokou veřejností. V říjnu 2011 
se přání stalo skutkem. Starý nepoužívaný sklad 
se přeměnil na moderní keramickou dílnu vybave-
nou pecí, válcovací stolicí se spoustou drobných 

pomůcek jako jsou tvořítka a glazurové barvy. 
Dílna se setkala s nadšeným přijetím. Slouží pro 
výuku výtvarné výchovy a pracovního vyučování, 
probíhají zde odpolední zájmové kroužky pro žáky, 
posloužila k setkání s předškoláky. Proběhl v ní i 
kurz keramického tvoření pro babičky a dědečky. 

HoSpiC SV. štěpána V litoměřiCíCH,  
oBčanSké SDružEní 

Nákup léků a zdravotnického materiálu
150 000 Kč

záklaDní škola a matEřSká škola Děčín iii,  
BřEzoVá

Keramická dílna
88 000 Kč
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Čtveráci, tak si říkají žáci 4. ZŠ ve Frýdku-Místku. 
Přestože byla škola založena již v roce 1897, ve 
výuce ráda aplikuje moderní metody a techno-
logie. Čtverákům z 2. stupně proto z nadačního 
příspěvku pořídila nové vybavení odborné učebny 
fyziky a chemie. Místo křídy nyní při hodinách žáci 
i učitelé používají interaktivní tabuli. Přesné měření 
a hodnocení pokusů umožňují zakoupené dvoura-

menné váhy se sadou závaží, digitální multimetry, 
digitální váhy a sada teploměrů. Žáci mohou s po-
můckami pracovat v menších skupinkách, takže 
zkušenost s přístroji získají všichni. Škola otevřela 
zájemcům z 9. tříd volitelný předmět chemicko-fy-
zikální praktika, kde získají v manipulaci s přístroji 
ještě větší jistotu.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava vznikl v roce 
1994. Jeho hlavní specializací je stolní tenis 
handicapovaných sportovců, ale angažuje se 
také v organizaci rekondičních pobytů, pořá-
dá odborné semináře z oblasti rehabilitace, 
zdravotnictví a sociální oblasti. Stalo se tradicí, že 
každoročně organizuje Mistrovství ČR ve stolním 
tenise vozíčkářů. Také letošní 17. ročník byl velmi 

úspěšný. Mistrovství se zúčastnili hráči z osmi 
oddílů z ČR a jejich špičkové výkony přilákaly řadu 
diváků včetně dětí a mládeže. Na mistrovství se 
potkávají ti nejlepší a během utkání mohou získat 
cenné zkušenosti pro svůj další sportovní růst. 
Řada účastníků reprezentuje Českou republiku 
i na mezinárodní úrovni.

záklaDní škola FrýDEk-míStEk,  
komEnSkéHo 402

Aktivně ve výuce fyziky a chemie
145 000 Kč

SportoVní kluB Vozíčkářů oStraVa

17. ročník MČR ve stolním tenise vozíčkářů 
70 000 Kč

SEVErní moraVa
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SEVErní moraVa
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Na prostorné návsi Morašic u Znojma září bělost-
ná fasáda barokního kostela sv. Anny z 16. století. 
Centrum církevního i společensko-kulturního dění 
prošlo náročnou celkovou rekonstrukcí, na niž 
přispěla i Nadace ČEZ. Kromě nové vnější i vnitřní 
fasády došlo mimo jiné k opravám krovů, okapů 
a oken, byla vyměněna část střechy, kostel dostal 
novou makovici a korouhvičku. V rámci oprav 

stávající elektroinstalace byla namontována nová 
světla. V plném lesku se kostel místním i přes-
polním představil při svatoanenské pouti, která 
je v obci stále spojena s tradicí výstavby máje. 
V kostele sv. Anny probíhají kromě pravidelných 
bohoslužeb také křty, svatby a pohřby. Opravená 
kulturní památka je i lákadlem pro turisty.

Královská hra v šachy se ve Frýdku-Místku organi-
zovaně hraje již od roku 1935. Na dlouhou historii 
navázala v roce 1994 Beskydská šachová škola. 
Frýdek-Místek se díky jejímu přispění stal největší 
základnou mládežnického šachu v České repub-
lice, každoročně se zde pořádá mnoho turnajů, 
které dětem i dospělým přinášejí radost a krásné 
zážitky. Beskydská šachová škola naučí ročně 
hrát šachy 150 až 200 dětí v předškolním věku, 
dalších 300 jejích žáků do 15 let vede v šacho-
vých kroužcích. Škola se stará o komplexní rozvoj 

talentované mládeže, takže v průběhu roku orga-
nizuje četná soustředění, letní tábory či meziná-
rodní výměnné pobyty. Odchovanci se pravidelně 
umisťují na stupních vítězů v krajských i národních 
turnajích. Příspěvek Nadace ČEZ pomohl uhradit 
ubytování dětí na soutěžích Talent Cup, pokryl vý-
jezd na Mistrovství Evropy 2011 v Bulharsku a na 
Mistrovství světa 2011 v Barceloně. Byl také využit 
při organizaci Turnaje šachových nadějí, kterého 
se zúčastnilo 319 malých šachistů z 12 zemí.

oBEC morašiCE

Rekonstrukce kostela sv. Anny
200 000 Kč

BESkyDSká šaCHoVá škola, o. S.

Gens una sumus – jsme jedna rodina
300 000 Kč

jižní moraVa a VySočina
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Junácké středisko Čejka ve Veselí nad Moravou 
se může pochlubit zrekonstruovanou klubovnou. 
Opravy klubovny s poetickým jménem Kamila 
zahrnovaly vybudování bezbariérového vstu-
pu, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení 
a vytvoření nového kuchyňského koutku. Díky 
brigádám členů oddílu trvala celá rekonstrukce 
pouhých sedm týdnů. Klubovna teď poskytuje 

nejen pohodlnější zázemí pro zdejší skauty, ale 
slouží i skautským oddílům z okolí, které do Veselí 
přijíždějí trávit víkend. Skautská tradice se ve 
Veselí nad Moravou datuje od roku 1921. Veselský 
Junák zvěčnil ve svém filmu Skaut má holá kolena 
i režisér Břetislav Rychlík. 

Domov pro seniory Bažantnice v Hodoníně 
slouží klientům od roku 1977. Původní počet 
240 lůžek se postupně snižoval na současnou 
kapacitu 107, která obyvatelům zajišťuje maximum 
pohodlí a soukromí. Domov Bažantnice postupně 
přechází z péče o soběstačné klienty na péči 
o klienty závislé na pomoci druhých. Nadační pří-
spěvek využili v Bažantnici na nákup moderních 

polohovacích postelí pro klienty upoutané trvale 
na lůžko. Stará lůžka byla nejen nepohodlná, ale 
také obtížně manipulovatelná. Nové polohovací 
postele naproti tomu výrazně ulehčují život klientů 
i personálu. Snadněji se na nich provádí rehabili-
tace, podávání jídla je příjemnější, snižuje se riziko 
vzniku proleženin.

junák – SVaz Skautů a SkautEk čr,  
StřEDiSko čEjka VESElí naD moraVou

Úprava skautské klubovny Kamila
200 000 Kč

DomoV pro SEniory BažantniCE,  
příSpěVkoVá organizaCE

Výměna části lůžek za polohovací lůžka pro imobilní klienty
100 000 Kč
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Folklorní soubor Úsvit byl založen v Českých 
Budějovicích v roce 1952, aby udržel tradici jiho-
české lidové písně, tance, hudby, zvyků a krojů. 
Během 60 let existence se původně malý soubor 
rozrostl na čtyři hudební tělesa, dohromady má 
na 80 členů. Soubor pořádá krojovaná hudební 
vystoupení s ukázkami starých zvyků na nejrůz-

nějších akcích a festivalech, kromě toho vydává 
i sborníky. Nadační příspěvek využil Úsvit na 
zakoupení nových krojů pro dětský soubor Úsvi-
ťáček i pro členy hlavního souboru, modernizaci 
zvukové techniky v nahrávacím studiu a pořízení 
dud pro dětské dudácké sdružení Budus. 

Zbudov, místní část obce Dívčice, je nejznámější 
vesnicí Zbudovských Blat. Turisty láká zdejší 
zachovalá architektura selského baroka a pověst 
o Jakubu Kubatovi, popraveném vzpurném rychtá-
ři, který se v 16. století postavil do čela sporu blat-
ských sedláků s vrchností. Údajný Kubatův statek 
tvoří s dalšími budovami památkovou zónu na 
návsi, již obec postupně opravuje. Posledním neo-

praveným domem byla bývalá kovárna s přista-
věnou hasičárnou. Díky nadačnímu příspěvku se 
podařilo spravit střechu a podmáčenou budovu 
odvodnit. Nevhodná břízolitová fasáda byla nahra-
zena novou omítkou a štukem, které lépe zapadají 
do památkové zóny. Z hasičárny byla odstraněna 
stará siréna. Z hezké návsi se nyní těší jak domácí, 
tak turisté, kteří tudy jezdí po cyklostezce.

jiHočESký SouBor píSní a tanCů úSVit,  
čESké BuDějoViCE

Jihočeská lidová hudba stále žije
137 000 Kč

oBEC DíVčiCE

Oprava bývalé kovárny a hasičárny ve Zbudově
180 000 Kč

jižní čECHy
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V Janských Lázních se uskutečnil již 13. ročník 
lyžařských kurzů monoski zaměřených na vozíčká-
ře. Monoski je speciální sportovní nářadí, které 
kompenzuje fyzické postižení jedince a umožňuje 
mu zařadit se mezi zdravou lyžařskou veřejnost. 
Monoski pomáhá překonávat izolaci, zvyšuje 
odolnost a posiluje imunitní systém. V zimní 
sezoně 2011 prošlo výukovými dny a sportovním 

programem přes 220 účastníků, jimž se věnovalo 
95 dobrovolníků. Nabídka víkendových a týden-
ních kurzů se zaměřuje především na mladou 
poúrazovou generaci. Tým monolyžařů pomáhá 
aktivovat mladé vozíčkáře a těm talentovaným 
nabízí závodní příležitosti na mezinárodní úrovni. 
Centrum nabízí i výuku pro děti, včetně těch 
nejmladších do tří let. 

Krásný adventní zážitek připravil návštěvníkům 
majestátní hrad Svojanov u Poličky. Do před-
vánoční noci se poprvé rozzářil slavnostním 
osvětlením a přidal se tak k řadě významných 
památek, jejichž osvětlená silueta krášlí okolí. 
Slavnostní osvětlení, na nějž přispěla i Nadace 
ČEZ, bylo instalováno v rámci nákladné celkové 
rekonstrukce oblíbené památky. Nasvícené jsou 

dominanty hradu: unikátní břitová věž, palác, dům 
zbrojnošů a vstupní budova. Hrad Svojanov láká 
turisty na řadu kulturních akcí, které probíhají až 
do večerních hodin – řemeslné jarmarky, historic-
ké slavnosti, koncerty či divadelní vystoupení. Díky 
novému osvětlení bude moci nabídku opět rozšířit. 
Osvětlení jistě uvítal i duch správce Rašína, který 
prý o půlnoci jezdí ke zbrojnici na ohnivém býku. 

CEntrum HanDiCapoVanýCH lyžařů, o. S.

Kurzy monoski – výukové lyžařské kurzy pro tělesně postižené
100 000 Kč

HraD SVojanoV

Revitalizace hradu Svojanov
200 000 Kč

VýCHoDní čECHy



53

Oblíbená královodvorská ZOO obhospodařuje 
areál o rozloze 76 hektarů. K zajištění provozu vyu-
žívá vozový park, jehož životnost se blíží ke konci. 
Multikáry slouží již 22 let, automobily v průměru 
kolem 12 let. Zoologická zahrada proto připravila 
dlouhodobý plán modernizace a ekologizace 
vnitřní dopravy. Postupně chce vozy se spalovací-
mi motory nahradit elektromobily, které nebudou 

návštěvníky ani zvířata obtěžovat zplodinami a hlu-
kem. První dva vozy již byly zakoupeny a kromě 
svého obvyklého provozu jsou využívány v rámci 
ekologické výchovy veřejnosti. Návštěvníci, jichž 
každoročně do ZOO Dvůr Králové zamíří kolem 
půl milionu, se tak mohou dozvědět zajímavé  
informace o čisté energii v dopravě. 

zoo DVůr králoVé naD laBEm 

Elektrodoprava v ZOO Dvůr Králové
400 000 Kč





plnímE přání, mySlímE na DruHé

třicet
chráněných dílen podpořila Nadace ČEZ 
za významného přispění drobných darů 
zaměstnanců Skupiny ČEZ v roce 2011. 

Zaměstnanci Skupiny ČEZ vloni věnovali částku 425 353 Kč na podporu 
třiceti organizací, které poskytují práci zdravotně postiženým, Nadace 
ČEZ pak z vlastních zdrojů přidala dalších 500 tisíc korun. Příspěvek 

získala například chráněná manufaktura a pekárna Letohrádek Vendula, 
keramická dílna A MANO nebo výrobna nakládaných hermelínů sdružení 
Portus Slapy. Ve společném projektu zaměstnanců Skupiny ČEZ, útvarů 
komunikace a Nadace ČEZ jsme v minulých letech podpořili také mladé 

lidi žijící v pěstounských rodinách a handicapované.



56

V Letohrádku Vendula nakoupili díky nadačnímu 
příspěvku dostatek dřeva na zimu. „Nakoupili jsme 
dřevo do krbu a do kamen, takže přes zimu jsme 
mohli péct a vyrábět v teple. Je pro nás důležité 
stát na vlastních nohou a právě díky provozu 
pekárny a manufaktury se nám to daří,“ zdůraznil 
Vojtěch Groulík, ředitel Letohrádku Vendula.
Poskytovatel sociálních služeb Letohrádek Ven-

dula provozuje kromě řemeslné manufaktury také 
denní a týdenní stacionář pro své klienty a krizové 
centrum, kde nabízí odbornou pomoc a konzulta-
ce. Letohrádek Vendula vytváří přívětivé zázemí pro 
handicapované a tento svůj cíl pečlivě propojuje 
s obnovou téměř zapomenutých odvětví tradiční ře-
meslné výroby. Kromě chráněné pekárny provozuje 
také košíkářskou, šicí a tkalcovskou dílnu. 

Bárka kafé v Ústí nad Labem je kavárna,  
která zaměstnává personál se zdravotním  
postižením. Její zaměstnanci zde pod vedením 
asistentů rozvíjejí své komunikační dovednosti 
a učí se zvládat pracovní a sociální zátěž.  
Darované peníze posloužily k nákupu patnácti 
křesel a pohovek jako stvořených k odpočinku 
s kávou a novinami. Přicházejí sem stále noví  
zákazníci. Lákají je výstavy, doprovodný program 
nebo vždy usměvavá obsluha, která nabízí  

ovocné a zeleninové saláty, plněné pečivo nebo 
výborné zákusky.
Kavárnu provozuje Fokus Labe, nezisková organi-
zace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním 
onemocněním v jejich uplatnění ve společnosti 
formou psychosociální a pracovní rehabilitace. 
Kromě kavárny v Ústí nad Labem mohou klienti 
Fokusu získat pracovní uplatnění v kavárně v Tepli-
cích nebo v jedné z chráněných dílen – šicí, 
truhlářské, kuchařské či zahradnické.

lEtoHráDEk VEnDula – Horní BEzDěkoV

Chráněná pekárna a řemeslná manufaktura
30 000 Kč

FokuS laBE – úStí naD laBEm

Kavárna Bárka kafé
30 000 Kč
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Dílna sv. Anny v Žirči u Dvora Králové nad Labem 
příspěvek využila k nákupu speciálního šicího stro-
je, žehličky a žehlicího prkna. Nové vybavení zde 
používá sedm zaměstnankyň se zdravotním znevý-
hodněním, jejichž rukama denně prochází řada 
originálních výrobků. Návrhy si většinou vytvářejí 
samy. Vyrábějí například textilní hračky a dárkové 
předměty, polštáře, hedvábné kravaty, toaletní 
taštičky a kapsáře. Velké oblibě se těší také polo-
hovací pomůcky z textilu plněné polystyrénovými 

kuličkami, které se používají k bazální stimulaci.
Chráněné dílny v Žirči provozuje Domov sv. Jose-
fa, který funguje jako největší středisko Oblastní 
charity Červený Kostelec. Pracovní terapii zde 
zejména lidem s roztroušenou sklerózou poskytují 
dvě místní dílny, tvořivá a počítačová, zahradnictví, 
kuchyň, prodejna a občerstvení. Dárky pro své 
blízké, něco dobrého na zub nebo například saze-
nice si zde kupují místní i výletníci z daleka.

Domov sv. Anežky provozuje truhlárnu, tkalcovnu 
a tiskařskou dílnu, v nichž zaměstnává 27 lidí s tě-
lesným nebo duševním handicapem. Své výrobky 
úspěšně prodává v celém Jihočeském kraji. Velké 
oblibě se těší zejména voňavé bylinkové polštářky, 
praktické kapsáře, tištěná přáníčka nebo dřevěné 
hračky. Za darované peníze pořídili multifunkční šicí 
stroj, lis na linoryt a dvě sady nářadí pro své dílny.
Domov sv. Anežky vznikl po rekonstrukci areálu 
zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice v Týně nad 

Vltavou. Funguje jako sociální a společenské cen-
trum lidí se zdravotním či mentálním postižením. 
Cílem jeho činnosti se stala pomoc při hledání 
pracovního uplatnění zdravotně postižených klien-
tů. Ti zde získávají pracovní dovednosti a základní 
osobní a společenské návyky. Především se učí 
zvládat běžné úkoly a vést samostatný život. Čin-
nost Domova sv. Anežky vychází z principu přímé 
spolupráce handicapovaných klientů a personálu.

CHráněná Dílna u SV. anny – žirEč

Umělecko-tvůrčí dílna
30 000 Kč

DomoV SVaté anEžky – týn naD VltaVou

Naše výrobky pomáhají
30 000 Kč
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SouHrn poDpořEnýCH projEktů 2011
Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

A MANO s.r.o. Praha 3 Nákup sádrových forem na výrobu keramiky  
pro chráněnou dílnu 

25 000 Kč

AC Sparta Praha-Florbal, o.s. Praha 7 Sportování dětí a mládeže je základem zdravé 
společnosti – pronájem tréninkových ploch

250 000 Kč

AFK Sokol Semice Semice Kdo si hraje nezlobí – pronájem tréninkových 
ploch, vybavení

600 000 Kč

Armáda spásy v ČR Praha Podpora osamostatnění matek v azylovém domě 100 000 Kč

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Praha Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší studentskou 
vědeckotechnickou práci, 12. ročník – náklady 
na organizaci soutěže a výstavu projektů

400 000 Kč

Asociace pro sport a fair play, o.s. Praha 1 Podpora týmu Martiny Sáblíkové a mladých 
rychlobruslařů

1 500 000 Kč

C.A.T.-International, s.r.o. Praha XII. ročník Mezinárodního festivalu česko-
německo-židovské kultury Devět bran 2011 
(věnován Arnoštu Lustigovi) – provozní náklady

1 000 000 Kč

Centrum Paraple, o.p.s. Praha 10 Rozšíření služeb Centra Paraple – sanitář 
a sportovní terapeut – mzdové náklady

248 532 Kč

České vysoké učení technické Praha 6 Kompenzační pomůcky pro osoby 
s hendikepem a seniory

200 000 Kč

České vysoké učení technické Praha 6 Propagace FJFI ČVUT, získávání nadaných 
studentů v severních Čechách

100 000 Kč

Český atletický svaz Praha Atletické soutěže mládeže 2011, MČR do 22 let, 
Středoškolský pohár, Dětská atletika –  
provozní náklady

350 000 Kč

Český atletický svaz Praha Atletické soutěže mládeže 2011, Pohár rozhlasu, 
Středoškolský pohár, Mistrovské soutěže, Atletika 
pro děti – provozní náklady

1 000 000 Kč

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

Dělnická tělocvičná jednota Praha Celostátní všesportovní hry Svazu dělnických 
tělovýchovných jednot ČR – úhrada provozních 
nákladů

295 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Ratolest Praha 10-Strašnice Aby nás záda nebolela – vybavení  
relaxační místnosti

30 000 Kč

Dragon Boat Grand Prix, o.s. Praha 4 Mikulášský vodácký běh pro děti a mládež – 
náklady na pořádání akce

210 000 Kč

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 Magnetická rezonance pro děti II 500 000 Kč

Fakultní základní škola profesora  
Otokara Chlupa PedF UK

Praha Oranžová učebna fyziky 124 800 Kč

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. Praha 1 Restaurování a digitalizace českých filmových děl 1 000 000 Kč

FK Pšovka Mělník Příspěvek na činnost a rozvoj fotbalového klubu 200 000 Kč

FOKUS, sdružení pro péči o duševně nemocné Mladá Boleslav Oprava fasády, výměna oken a stat. zajištění 
přesahu střechy obj. Ptácká 138

51 510 Kč

Fond ohrožených dětí Praha 1 Dětské hřiště v objektu Klokánku  
Janovice nad Úhlavou

245 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

Gaudia proti rakovině, o.s. Praha 3 Komplexní a podpůrná péče 200 000 Kč

Golf Club Erpet Praha Praha Udělej si čas na sport – vánoční dny otevřených 
dveří pro mládež

210 000 Kč

Gymnázium Václava Hraběte, Jiráskova 617 Hořovice Fyzika moderně a přitažlivě – nákup výukového 
zařízení a příslušenství

200 000 Kč

HC Junior Mělník Rekonstrukce šaten 5., 6. a 8. třídy 400 000 Kč

Hospicové občanské sdružení Cesta domů Praha 7 Domácí hospic Cesta domů – úhrada  
provozních nákladů

60 000 Kč

Ice Hockey Friends Association Czech Republic, o.s. Praha Hokejový turnaj ročníku *2002 – provozní 
náklady na pořádání turnaje

100 000 Kč

Integrovaná střední škola technická, K Učilišti 2566 Mělník Oranžová učebna pro výuku elektromechaniky 
a elektroniky

182 590 Kč

Klub veslařů mělnických 1881, o.s. Mělník Zajištění sportovní činnosti a zdravého vývoje 
mládeže 

180 000 Kč

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha 1 Rekonstrukce výtahu léčebny 1 692 000 Kč

Letohrádek Vendula Horní Bezděkov Topení obnovitelnými zdroji – nákup palivového 
dřeva pro vytápění chráněné dílny

30 000 Kč

LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA Praha 8 Možnosti aktivní prevence rakoviny – provozní 
náklady informační kampaně

500 000 Kč

Máme otevřeno?, o.s. Praha Pracovně tréninkový program kavárna Vesmírna 
– pořízení cateringového vybavení 

30 000 Kč

Matice Svatohorská Příbram Dokončení stavby velkých varhan – hrací stůl 
a traktura

500 000 Kč

MEDIFOR PLUS s.r.o. Praha 2 Doškolování, vzdělávání a seminární činnost 
v oboru vnitřního lékařství a imunologie

300 000 Kč

Město Čáslav Čáslav Doplnění výsadeb veřejné zeleně 199 850 Kč

Město Hostivice Hostivice Obnova lipové aleje – poutní cesta z Hájku 
k Loretě

195 000 Kč

Město Kolín Kolín Výsadba a doplnění uliční zeleně ve městě Kolín 199 952 Kč

Město Kutná Hora Kutná Hora Stromy 2011 – výsadba stromů podél 
fotbalového hřiště na Kaňku

180 000 Kč

Město Roztoky Roztoky Obnova praporu SDH Roztoky a oslavy  
130. výročí založení

147 231 Kč

Město Říčany Říčany Obnova polních cest se stromořadími  
Divišova - U Kamene

195 000 Kč

Město Uhlířské Janovice Uhlířské Janovice Výsadba dřevin v k.ú. Uhlířské Janovice 199 053 Kč

Město Úvaly Úvaly Alej do Hodova 200 000 Kč

Městská část Praha 1 Praha 1 Strahovské zahrady – výsadba původních 
stromů v historické lokalitě Hradčan 

96 900 Kč

Městská část Praha 12 Praha 4-Modřany Výsadba modřanského stromořadí 187 500 Kč

Městská část Praha 14 Praha 14 Výsadba aleje 193 800 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

Městská část Praha 15 Praha 15 Vícefunkční hřiště na Groši 500 000 Kč

Městská část Praha 5 Praha 5 Více zeleně v Praze 5 200 000 Kč

Městská část Praha 7 Praha 7 Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty 1 000 000 Kč

Městská část Praha-Klánovice Praha 9-Klánovice Obnova lipové aleje Slavětínská ul. 192 100 Kč

Městys Davle Davle Výsadba aleje při polní cestě Davle-Měchenice 191 400 Kč

MHK PODOLÍ Praha 4 Seriál v plavecko-běžeckém duatlonu pro školní 
děti i veřejnost

300 000 Kč

Montánní společnost Praha Elektrická kolejová doprava v muzejní expozici 200 000 Kč

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky Praha 1 Start do života – podpora mládeže z DD při 
studiu, praxi a zařazení do pracovního procesu

350 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti Praha Příspěvek pro 14. ročník sbírky Pomozte dětem 247 332 Kč

Nadace táta a máma Praha Oranžové kolo – podpora zdravého 
osobnostního rozvoje dětí a mládeže v dětských 
domovech

49 880 Kč

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením

Praha 4 Žiju stejně jako ty 2011 – provozní náklady 850 000 Kč

NADĚJE o.s. Praha Pořízení prodejního stánku pro sociálně 
terapeutickou dílnu zlínské Naděje

25 000 Kč

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha 1 Technické vybavení paliativního oddělení 200 000 Kč

Občanské sdružení ADRA Praha 5 Humanitární pomoc obyvatelům postiženým 
katastrofou v Japonsku

1 148 476 Kč

Občanské sdružení ADRA Praha 5 Studentský dobrovolnický klub – provozní 
náklady spojené s dobrovolnictvím

186 780 Kč

Obec Boreč Boreč Revitalizace zeleně na návsi 60 250 Kč

Obec Bratkovice Bratkovice Zahradní úpravy pomníků 10 610 Kč

Obec Bubovice Bubovice pošta 
Karlštejn

Stromy 2011 – výsadba zeleně v obci 68 600 Kč

Obec Býkev Mělník Obnova zeleně v obci 164 000 Kč

Obec Byšice Byšice Obnova zeleně v obci 198 000 Kč

Obec Cítov Cítov Stromy 2011 – osázení hřiště 199 985 Kč

Obec Hlásná Třebaň Hlásná Třebaň Obnova zeleně na hřbitově a stromořadí  
v ul. Letovská

76 200 Kč

Obec Chorušice Chorušice čp.89 Revitalizace alejí 187 350 Kč

Obec Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice Park pro všechny generace 192 000 Kč

Obec Kunice Kunice Parčík na Krásnici 163 000 Kč

Obec Kunice Kunice Doplnění stávajícího vybavení kuchyně  
MŠ Kunice

199 000 Kč

Obec Líbeznice Líbeznice Oživení zeleně v Líbeznicích 171 400 Kč

Obec Líbeznice Líbeznice Víceúčelové hřiště u školy 1 000 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

Obec Lužec nad Vltavou Lužec nad Vltavou Zelená energie pro naše děti! – výsadba stromů 199 980 Kč

Obec Mělnické Vtelno Mělnické Vtelno Regenerace návsi 73 000 Kč

Obec Nebovidy Kolín Stromy pro Nebovidy a Hluboký Důl 199 833 Kč

Obec Obříství Obříství Revitalizace tepelného čerpadla v bývalém 
objektu ČEZ

400 000 Kč

Obec Semčice Semčice Založení přírodního parku Pod Holí – I. etapa 45 087 Kč

Obec Solenice Kamýk nad Vltavou Regionální Informační Centrum – vybudování 
a vybavení informačního centra

500 000 Kč

Obec Suchdol Suchdol  
u Kutné Hory

Vesnice pro život – doplnění zeleně v obci 191 534 Kč

Obec Svárov Svárov Naučné arboretum v obci Svárov 190 500 Kč

Obec Tupadly Tupadly Zelený obecní park – místo pro všechny 
generace

59 400 Kč

Obec Vrdy Vrdy Park Míru 145 290 Kč

Obec Žilina Žilina Zeleň v Žilině 114 100 Kč

Plochodrážní klub Mšeno v AČR Mšeno u Mělníka Vše pro mládež – nafukovací  
bezpečnostní bariéry

300 000 Kč

Portus Praha, o.s. Praha Sociálně terapeutická dílna pro lidi s mentálním 
postižením – pořízení pracovních oděvů a otopu

30 000 Kč

Pro Futura o.s. Praha 2 Prevence kriminality aneb bezpečně ve městě – 
vytvoření filmu, školní přednášky

1 750 000 Kč

Přátelé podlipnických kostelů Praha 2 Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Markéty 
v Loukově

300 000 Kč

Ratenická včela, o.s. Ratenice Projekt Ekomuzeum Ratenice – příspěvek  
na volnočasové aktivity

200 000 Kč

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Mělník Zřízení miniškolky 186 760 Kč

Sdružení Linka bezpečí Praha Provoz Linky bezpečí v roce 2011 500 000 Kč

SK DNF Praha 4 Český pohár Masters – seriál závodů ve 
sjezdovém lyžování – provozní náklady

300 000 Kč

SK OLYMPIK MĚLNÍK Kly Činnost a rozvoj futsalového klubu 180 000 Kč

Společnost DUHA – integrace osob  
s mentálním postižením

Praha Cesta za kvalitním životem – automobil  
pro klienty společnosti 

600 000 Kč

Společnost pro gastrointestinální onkologii o.s. Praha 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu – 
provozní náklady

500 000 Kč

Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték Praha Podpora EVV na středních a základních školách 100 000 Kč

Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha o.s. Praha 2 Zabezpečení pravidelné sportovní  
činnosti tělesně (především spasticky) 
postižených jedinců

49 537 Kč

Sportovní klub Smíchov Praha Vánoční sportovní dny s SK Smíchov 200 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Praha Praha Personální zajištění činnosti SK vozíčkářů Praha 223 600 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Středočeský kraj a hlavní město Praha

Srdce na dlani, nadační fond Praha Motivace a podpora dětí v dětských domovech, 
jejich rozvoj a vzdělávání

500 000 Kč

Svaz diabetiků ČR, z.o. Mělník Preventivní pobyty a další ozdravné akce  
pro diabetiky

95 000 Kč

Svaz paraplegiků  
(Czech paraplegic association – CZEPA)

Praha 10 Komunitní server vozíčkářů – rok první 240 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice Podpora sportovní činnosti mládeže v obci 80 000 Kč

Tenis centrum Cafex Rakovník Oranžové dny sportu pro děti z dětských 
domovů – provozní náklady, nákup vybavení

980 000 Kč

TJ ČEZ Praha Praha 4 Podpora činnosti jednoty 350 000 Kč

TJ SOKOL Vraný Sportovní vybavení fotbalového mužstva 
dorostenců

93 000 Kč

TJ Sokol Horní Počernice Praha 9 Pomoc při likvidaci havárie tenisového areálu  
po výbuchu plynu a požáru

500 000 Kč

TJ Sokol Stodůlky Praha 5 Zřízení a rekonstrukce hřiště s umělou trávou 1 800 000 Kč

Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné 
přípravy, studijní středisko Poděbrady

Praha Vzdálená školní laboratoř pro studium 
radioaktivity

200 000 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice Praha Rekonstrukce hematoonkologického oddělení  
I. interní kliniky 

1 500 000 Kč

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. Praha Energetická bezpečnost a mezinárodní politika – 
provozní náklady

200 000 Kč

Zahrada – poskytovatel sociálních služeb Kladno Plníme přání – náklady na pořízení tiskárny 
a šicího stroje

30 000 Kč

Základní škola Kostelec  
nad Černými lesy

Bezbariérová škola – pořízení schodišťové plošiny 837 600 Kč

Základní škola Štěchovice Interaktivní vyučování, ICT výuka – nákup 
vybavení učebny

217 400 Kč

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany Zdraví není samozřejmost – semináře, vybavení 385 000 Kč

Základní škola U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 Praha ICT učebna – pořízení nových PC a příslušenství 200 000 Kč

Jihočeský kraj

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s. České Budějovice Opravy rehabilitačního vybavení  
v bezbariérové hale

50 268 Kč

Bobelovka – centrum pobytových a ambulatních 
sociálních služeb

Jindřichův Hradec Vybavení sociálních terapeutických dílen – 
pracovní pomůcky a materiál

30 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav Vybavení pro chráněnou dílnu Rolnička –  
nářadí, přístroje a pracovní pomůcky

30 000 Kč

Divadelní společnost Vltavan Týn nad Vltavou Rekonstrukce otáčivého hlediště  
v Týně nad Vltavou

500 000 Kč

Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn nad Vltavou Plníme přání – zkvalitnění vybavení a rozšíření 
možností chráněných pracovních dílen 

30 000 Kč

Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn nad Vltavou Rozvoj chráněných pracovních dílen –  
vybavení chráněné dílny 

49 965 Kč
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Farní charita Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Nízkoprahové zázemí pro děti a mládež Bongo 50 650 Kč

HORIZONT, o.s. Protivín Dovybavení keramické dílny – válcovací stůl 30 000 Kč

Jihočeský kraj České Budějovice Výstavba a vybavení krizového centra  
Krajského úřadu 

5 000 000 Kč

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit České Budějovice Jihočeská lidová hudba stále žije – oprava krojů 137 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden České Budějovice 10. oddíl v novém kabátě – nákup vybavení 106 700 Kč

Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice Mažoretky PANENKY 2011 – pořízení vybavení, 
provozní náklady

40 000 Kč

Město Bechyně BECHYNĚ Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní 272 000 Kč

Město Protivín Protivín Vybudování dvou dětských hřišť 350 000 Kč

Město Vodňany Vodňany Rekonstrukce beachvolejbalového hřiště 300 000 Kč

Město Zliv Zliv Rekonstrukce parkoviště v prostoru  
Bezdrevská 604-607

330 000 Kč

Městys Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Oprava veřejného osvětlení 100 000 Kč

Městys Chlum u Třeboně Chlum u Třeboně Oranžové dětské hřiště 500 000 Kč

Městys Lhenice Lhenice Oranžové dětské hřiště 500 000 Kč

Mětská charita České Budějovice České Budějovice Charitní miniškolka DOMEČEK – úprava objektu 265 000 Kč

Nadace města České Budějovice pro podporu  
vzdělávání a vědy

České Budějovice Sociální podpora dvou studentek – 
oboustranných sirotků

250 000 Kč

Obec Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad 
Vltavou

Oprava hasičské zbrojnice Jehnědno 180 000 Kč

Obec Bečice Bečice Dokončení opravy požární nádrže 200 000 Kč

Obec Březnice Březnice 48 Vybavení společenské, kulturní  
a zájmové místnosti

140 000 Kč

Obec Čenkov u Bechyně Bechyně Zlepšení životního prostředí 180 000 Kč

Obec Číčenice ČÍČENICE čp.79 Oprava střechy budovy obecního úřadu 180 000 Kč

Obec Dívčice Dívčice Oprava bývalé kovárny a hasičárny ve Zbudově 180 000 Kč

Obec Dobšice Dobšice Oprava místních komunikací p. č. 3416 100 000 Kč

Obec Drahotěšice Drahotěšice Oranžové dětské hřiště 170 000 Kč

Obec Hodonice Bechyně Rekonstrukce podlahové krytiny  
v budově bývalé školy

98 000 Kč

Obec Horní Kněžeklady Týn nad Vltavou Oprava místní obecní komunikace 250 000 Kč

Obec Hosty Týn nad Vltavou Zateplení sociálního zařízení  
v obecním kulturním sále

150 000 Kč

Obec Chrášťany Chrášťany Doubrava – dětské hřiště 180 000 Kč

Obec Kamenný Újezd Kamenný Újezd Dětské a víceúčelové sportovní hřiště 900 000 Kč

Obec Modrá Hůrka Týn nad Vltavou Stavební úpravy stodoly 200 000 Kč

Obec Mydlovary Mydlovary Úprava návsi, zeleně a chodníků, II. etapa 180 000 Kč
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Obec Nákří Nákří 24 Oprava infrastruktury v obci 180 000 Kč

Obec Paseky Paseky Zajištění požární ochrany a dokončení  
terénních úprav „U Pece“

180 000 Kč

Obec Skočice Skočice Lipová alej 12 750 Kč

Obec Studená Studená Dětské hřiště 500 000 Kč

Obec Tálín Tálín Rekonstrukce požární nádrže, I. etapa 200 000 Kč

Obec Větřní Větřní Oranžové dětské hřiště 1 000 000 Kč

Obec Záhoří Bechyně Nákup kontejnerů na tříděný odpad 60 000 Kč

Obec Záhoří Bechyně Nákup dopravních značek  
pro obecní komunikace

60 000 Kč

Obec Žďár Žďár Obnova hasičské výzbroje 200 000 Kč

Obec Žimutice Žimutice Oprava místní komunikace v Soběticích 300 000 Kč

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice Na kole bezpečně – pořízení vybavení 60 000 Kč

Společnost pro dobré soužití česky a německy  
hovořících zemí a občanů

Písek Energie v nás a kolem nás 2011 – provozní 
náklady a vybavení

50 000 Kč

TRE MAS, s.r.o. Mladá Vožice Začlenění vozíčkářů do kolektivu – vybudování 
sociálního zařízení, dovybavení kuchyňky

30 000 Kč

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. České Budějovice Sociální služby pro těžce zrakově postižené 
v Jihočeském regionu

50 485 Kč

Velo-Club Cirkl České Budějovice České Budějovice 16. ročník POHÁR NADĚJÍ – provozní náklady 60 000 Kč

Základní škola Máj II, M. Chlajna 23 České Budějovice Oranžové schody – vybudování výtahu 889 200 Kč

Základní škola Malá Strana Týn nad Vltavou Fyzikální učebna – pořízení vybavení 198 979 Kč

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje České Budějovice Pořízení vozidel pro mimořádnou událost,  
II. etapa

3 712 463 Kč

Karlovarský kraj

Dětský domov Aš Hurá prázdniny – poukazy pro děti z DD  
na letní tábor

100 000 Kč

DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny Kraslice Záchranná stanice pro hendikepované živočichy 
na Bublavě

110 000 Kč

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Karlovy Vary Nákup vybavení pro dětské oddělení 300 000 Kč

Krajská knihovna Karlovy Vary Karlovy Vary „Krajská knihovna Karlovy Vary – police plné 
knih…" – doplnění knihovního fondu

50 000 Kč

Krásno o.s. Krásno VYROBENO VE VĚZENÍ – hand made in arrest 
– úhrada kurzů 

100 000 Kč

Mateřská škola Citice Sokolov Ozdravný pobyt pro děti MŠ 30 000 Kč

Město Březová Březová Revitalizace zeleně – třešňovka 199 210 Kč

Město Březová Březová Parkové úpravy na p. č. 374 220 000 Kč

Město Jáchymov Jáchymov Dětské hřiště „Tolárek" – hrací prvky 258 000 Kč

Město Kynšperk nad Ohří Kynšperk nad Ohří Sadové úpravy části náměstí SNP 188 600 Kč
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Karlovarský kraj

Občanské sdružení Ostrovský Macík Ostrov Máme rádi zvířata protože jsou chlupatá – 
provozní náklady

80 000 Kč

Občanské sdružení STŘÍPKY Sokolov Podpora dobrovolnictví v regionu – provozní 
náklady, tvorba internetových stránek

50 050 Kč

Obec Citice Citice Stromy 2011 – stromořadí podél historické cesty 198 168 Kč

Obec Dolní Rychnov Dolní Rychnov Revitalizace zeleně v obecním parčíku 150 000 Kč

Obec Šabina Šabina Obnova zeleně v Šabině 178 100 Kč

Oblastní charita Ostrov Ostrov 20 let Charity v Ostrově – oprava střechy, 
vybavení stacionáře

50 484 Kč

Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, p.o. Toužim Do školy bez bariér – pořízení šikmé  
schodišťové plošiny

150 000 Kč

Plzeňský kraj

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková 
organizace

Plzeň Vybudování zázemí pro technické vzdělávání 
a rozvoj obratnosti žáků – rekonstrukce dílen, 
vybavení hřiště

400 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Plzeň Zlepšení vybavení prostor 40 000 Kč

Diecézní charita Plzeň Plzeň Volnočasové kluby DUHA Domažlice 100 000 Kč

Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň Vybavení rekonstruované jednotky intenzivní 
péče nábytkem

500 000 Kč

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Plzeň Měření pomocí systémů Vernier – pořízení 
měřicích systémů

200 000 Kč

Klatovská nemocnice, a. s. Klatovy Pořízení bilirubinometru 174 790 Kč

Ledovec, o.s. Ledce Nová terapeutická svíčkárna – nákup vybavení 30 000 Kč

Město Dobřany Dobřany Výsadba zeleně v ulici Stromořadí 100 000 Kč

Město Dobřany Dobřany Dětské hřiště v areálu Přírodního koupacího 
biotopu

150 000 Kč

Město Holýšov Holýšov Rehabilitační hřiště pro seniory a osoby 
s hendikepem

150 000 Kč

Město Sušice Sušice Relaxační plocha v areálu sušické nemocnice 200 000 Kč

MOTÝL o.s. Plzeň MOTÝL na čtyřech kolech – nákup automobilu 250 000 Kč

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Plzeň Rozšíření chráněné dílny Kačaba  
o cvičnou kuchyň

150 000 Kč

Obec Borovy Přeštice Nové topení do MŠ Borovy 280 000 Kč

Obec Česká Bříza pošta Třemošná Obnova zeleně v obci Česká Bříza 200 000 Kč

Oblastní charita Horažďovice Horažďovice Charitní ošetřovatelská služba – provozní náklady 110 000 Kč

OBZOR, v.d. Plzeň 4-Doubravka Zlepšení ergonometrie pracoviště chráněné dílny 
– nákup ergonomických židlí pro zaměstnance

29 620 Kč

Plzeňská dráha Plzeň Bezdružické parní léto – úhrada nákladů provozu 
parního vlaku

40 000 Kč

Pomocné tlapky o.p.s. Starý Plzenec Pomocné tlapky dětem – osobní náklady 40 000 Kč
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Plzeňský kraj

„Porozumění" – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň Sociální rehabilitace pro zrakově postižené 110 000 Kč

Sdružení občanů Exodus Plzeň Kultura komunitně – Třemošná 2011– 
náklady na pořádání koncertů - zapojení 
hendikepovaných do kulturního života města

164 000 Kč

Sportobní klub hendikepovaných Meteor Plzeň Florbal na vozíku – pořízení dvou  
sportovních vozíků

70 000 Kč

Sportovní gymnázium, Táborská 28 Plzeň Environmentální centrum – materiálové náklady 150 000 Kč

Středisko volného času dětí a mládeže, Pallova 19 Plzeň Vybavení střediska volného času 150 000 Kč

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, 
Vejprnická 56

Plzeň Odborná dílna elektrotechnických instalací 
a elektroniky

420 000 Kč

Střední škola, Plzeňská 231 Bor Oranžové schody – plošina 349 200 Kč

Tělovýchovná jednota Jezdecká společnost Plzeň-Bory Plzeň Zakoupení vhodných koní pro základní výcvik 
a hipoterapii

100 000 Kč

Tyršova základní škola a mateřská škola, U Školy 7, p.o. Plzeň Letní slavnost školy – „Když zalovím ve své 
knihovničce"

50 000 Kč

Základní škola, Čižická 344 Štěnovice Inovace učebny fyziky 200 000 Kč

Západočeská univerzita Plzeň Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj - 
úhrada provozních nákladů

358 000 Kč

Liberecký kraj

1. Turnovská chráněná dílna o.s. Turnov Zřízení sociálně terapeutické dílny 220 000 Kč

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Jablonec nad Nisou Zapojení seniorů do aktivního života – semináře 50 000 Kč

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Fyzikální laboratoř – výukové zařízení 199 004 Kč

Město Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Rekonstrukce zahrady MŠ 200 000 Kč

Město Ralsko Ralsko Víceúčelové a dětské hřiště Kuřívody 1 000 000 Kč

Obec Chotovice Chotovice Obnova dřevin v obci 143 208 Kč

Obec Kvítkov Kvítkov Lípy do Kvítkova 48 000 Kč

Obec Zdislava Zdislava 3 Sportovní multifunkční hřiště 800 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou První pomoc hrou v mateřinkách aneb „Doktorů 
se nebojíme"

30 000 Kč

Služby sociální péče TEREZA, p.o. Benešov u Semil Vybavení relaxační místnosti 50.728 Kč

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Liberec Vybavení prostor Střediska pro ambulantní 
programy rané péče

250 000 Kč

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická 
a Vyšší odborná škola, Masarykova 3, p.o.

Liberec Pracoviště optoelektroniky 187 545 Kč

Unikátní projekty Smržovka Výtvarné centrum pro hendikepované děti – 
Sněženka – provozní náklady na výtvarné kurzy 
pro hendikepované

450 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně  
postižené, p.o.

Liberec Místnost pro výuku, hraní, relaxaci a rehabilitaci 
hendikepovaných dětí

70 000 Kč

Základní škola p.o. Chrastava Multipředmětová učebna fyziky a chemie 100 000 Kč
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Liberecký kraj

Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, p.o. Česká Lípa Mladý energetický moderátor 2011 - provozní 
náklady soutěže v moderování pro děti

100 000 Kč

Ústecký kraj

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčín 1 Pečovatelská služba – vybudování  
nové koupelny

200 000 Kč

České Švýcarsko o.p.s. Krásná Lípa Dům Českého Švýcarska – kde jsou děti 
i dospělí jako doma – nákup vybavení,  
provozní náklady

300 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, p.o. Žatec Hrajeme si, nezlobíme – výstavba zahradního domku 100 000 Kč

Domov důchodců, p.o. Bystřany Zahrada v zahradě – zahradnické práce 99 469 Kč

Dům dětí a mládeže Šuplík, Jana Roháče 1381 Kadaň Oranžové kolo – nákup vybavení tělocvičny 50 462 Kč

Egeria Kadaň Dvojí pomoc – zdravotní pomůcky,  
osobní asistence

98 000 Kč

Fokus Labe Ústí nad Labem Úprava interiéru kavárny Bárka kafe –  
nákup vybavení 

30 000 Kč

HC Slovan Louny Louny Budoucnost HC Slovanu Louny – úhrada 
provozních nákladů

150 000 Kč

Hospic sv. Štěpána, o.s. Litoměřice Příspěvek na léky a zdravotnický materiál 150 000 Kč

Hospic v Mostě o.p.s. Most Léčba bolesti – nákup léků na tišení bolesti 200 000 Kč

Chráněná grafická dílna Slunečnice Děčín-Děčín I Zajištění digitální tiskárny SRA3 pro tisk 35 000 Kč

Mateřské centrum Rákosníček, o.s. Děčín „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ –  
nákup učebních a herních pomůcek

100 000 Kč

Město Bílina Bílina Výsadba zeleně v mateřských školách 74 200 Kč

Město Česká Kamenice Česká Kamenice Obnova historického parku „Zelený vrch" 200 000 Kč

Město Kadaň Kadaň Jungmannova alej 196 230 Kč

Město Krupka Krupka Sportovní hry mládeže – náklady na pořádání 
sportovní akce

100 000 Kč

Město Ledvice Ledvice Ledvice – úprava parku na ploše 324/3 194 522 Kč

Město Lom Lom Obnova lipové aleje 144 984 Kč

Město Louny Louny Alej Louny – Zeměchy 200 000 Kč

Město Mikulášovice Mikulášovice Za Mikulášovice zelenější 190 644 Kč

Město Vejprty Vejprty Obnova stromořadí ve městě 199 970 Kč

Město Výsluní Výsluní Grant stromy 2011 – doplnění zeleně v obci 199 990 Kč

Město Žatec Žatec Regenerace zeleně Husova ulice 2643-48 161 570 Kč

Městská nemocnice Litoměřice Hypo-hypertermický přístroj Blanketrol III 330 000 Kč

Městská správa sociálních služeb Kadaň Rozvoj aktivit klientů v domově pro seniory – 
nákup potřeb pro aktivity seniorů

50 105 Kč

Městys Hostomice Hostomice Stromy Hostomice – výsadba zeleně v obci 59 300 Kč
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Městys Hostomice Hostomice Víceúčelové sportovní hřiště 1 000 000 Kč

Městys Slavětín Slavětín Výsadba koridoru dřevin s protierozními prvky 199 975 Kč

Nemocnice Kadaň s.r.o. Kadaň Nákup ultrazvukového přístroje pro porodnické 
oddělení 

500 000 Kč

Občanské sdružení JURTA Děčín XXXIII-
Nebočady 

Plníme přání – nákup materiálu pro truhlářskou 
dílnu

30 000 Kč

Obec Březno Březno u Chomutova Břízy Březnu a další zeleň 199 940 Kč

Obec Bžany Teplice Stromy – součást našeho života 32 000 Kč

Obec Černčice Černčice Zelené Černčice – revitalizace zeleně v obci 200 000 Kč

Obec Háj u Duchcova Háj u Duchcova Za Háj zelenější 196 700 Kč

Obec Hora Svatého Šebestiána Hora Svatého 
Šebestiána

Projekt sadových úprav „U HŘIŠTĚ" 164 300 Kč

Obec Hrušovany Hrušovany Doplňující výsadba stromů v obci 199 990 Kč

Obec Hříškov Hříškov Obnova zeleně v obci 58 340 Kč

Obec Chbany Chbany Výsadba stromů a keřů v obci 199 930 Kč

Obec Kalek Kalek Stromy pro Kalek – obnova zeleně v obci 199 350 Kč

Obec Kladruby Teplice Výsadba alejových stromů v obci 170 500 Kč

Obec Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod 
Milešovkou

Obnova aleje Kostomlaty-Pohradice 48 000 Kč

Obec Kytlice Kytlice Záchrana varhan 130 000 Kč

Obec Libčeves Libčeves Dětské hřiště v Hojnicích 250 000 Kč

Obec Libkovice pod Řípem Libkovice pod Řípem Nová výsadba stromů u hřiště 147 120 Kč

Obec Málkov Zelená Výsadba zeleně kolem bytového domu  
pro seniory v Zelené

199 950 Kč

Obec Nezabylice Nezabylice Zelená obec pro zdravý život 200 000 Kč

Obec Nové sedlo Nové Sedlo Obnova obecního parku a vybudování parku 
vedle fary

200 000 Kč

Obec Ohníč Ohníč Hřiště – náhradní výsadba 87 956 Kč

Obec Pětipsy Pětipsy Stromy 2011 – doplnění zeleně v obci 199 920 Kč

Obec Polerady Polerady Protihluková a protiprašná stěna 200 000 Kč

Obec Radonice Radonice Doplnění zeleně v obci Radonice a jejich 
osadách

198 900 Kč

Obec Rokle Rokle Oddychová zóna – vytvoření přírodního parčíku 199 960 Kč

Obec Růžová Růžová č.p.30 Tribuny a sociální zázemí hřiště 200 000 Kč

Obec Spořice Spořice Spořice 198 665 Kč

Obec Strupčice Strupčice Hrušňová alej Strupčice – Všestudy 199 800 Kč

Obec Světec Světec Výsadba zeleně 144 006 Kč
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Ústecký kraj

Obec Světec Světec Vybavení dětského hřiště 150 000 Kč

Obec Vilémov Vilémov Ozelenění cest v obci 195 380 Kč

Obec Vrskmaň Vrskmaň Revitalizace parkových ploch 184 100 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách Teplice Azylový dům pro matky s dětmi Agapé –  
obnova vybavení 

100 931 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem Zahrada plná zábavy – pořízení vybavení zahrady 100 000 Kč

Račetice Žatec Cesta v poli – vysazení stromů podél cesty 190 000 Kč

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, 
Trnovanská 1331, p.o.

Teplice „Počítač a internet – moji každodenní kamarádi“ 
– nákup počítačového vybavení

250 000 Kč

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., okresní organizace Louny

Louny Roztančený vozíček – odlehčený vozík  
pro klienta denního stacionáře

20 000 Kč

Sportovní klub JUNIOR Teplice Teplice Výstavba sportovního areálu SK FS Junior 
Teplice, V. etapa – SO-01 hrubá stavba budovy 
šaten a soc. zařízení

1 700 000 Kč

Statutární město Chomutov Chomutov Výsadba zeleně v lokalitě Zadní Vinohrady 200 000 Kč

Statutární město Most Most Revitalizace příměstského rekreačního areálu 
Matylda

199 998 Kč

Statutární město Teplice Teplice Dostavba dětského hřiště v ul. Koperníkova 500 000 Kč

Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, 
p.o.

Chomutov Bezbariérový vstup do objektů školy a domova 
mládeže – instalace výtahu

1 000 000 Kč

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Český fenomén – edukativní program pro školy 30 000 Kč

Ústecký kraj Ústí nad Labem Obnova objektů středních škol v kraji 25 000 000 Kč

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. Nová Ves v Horách Rozvoj turismu v Krušných horách 
environmentálním vzděláváním

200 000 Kč

ZAHRADNÍČEK, s.r.o. Louny Nadace ČEZ a skupina ČEZ – plníme přání – 
pořízení křovinořezů

30 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Březová 369/25, p.o. Děčín III Keramická dílna 88 000 Kč

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše,  
Vrchlického 630/5, p.o.

Děčín II Keramickou tvorbou k harmonické osobnosti – 
nákup potřeb pro keramickou dílnu

64 000 Kč

Základní škola praktická, Studentská 297, p.o. Ústí nad Labem Školní hřiště 160 000 Kč

Základní škola T.G. Masaryka Česká Kamenice Učíme multimediálně – materiálové náklady 180 000 Kč

Pardubický kraj

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim Být spolu… – navázání narušených rodinných 
vazeb mezi klienty Domu na půli cesty a jejich 
sourozenci

100 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hradiště Oprava kamenných zdí 50 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hradiště Nákup kajaku, basy, oprava sborového 
automobilu

50 234 Kč

Gymnázium Vysoké Mýto Vysoké Mýto Školní laboratoř iSES 200 000 Kč

Hrad Svojanov Svojanov Revitalizace hradu Svojanov včetně osvětlení 200 000 Kč
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Pardubický kraj

Město Březová nad Svitavou Březová nad Svitavou Rekonstrukce šaten a zázemí pro fotbalovou 
přípravku a žáky

1 000 000 Kč

Město Chvaletice Chvaletice Oprava kostela – Hornická čtvrt 271 000 Kč

Město Slatiňany Slatiňany Oranžové dětské hřiště 250 000 Kč

Obec Kojice Chvaletice Tisíce krůčků – rekonstrukce části MŠ 140 000 Kč

Obec Trnávka Trnávka Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 150 000 Kč

Římskokatolická farnost Čenkovice Čenkovice Rekonstrukce kostela sv. Vavřince 120 000 Kč

Select - JMC spol. s r.o. Pardubice Zlepšení prostředí v chráněné dílně  
pro zaměstnance – nákup nábytku 
a podlahových krytin

30 000 Kč

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s. Ústí nad Orlicí Skiinterkriterium 2011 – úhrada nákladů na 
pořádání závodů

400 000 Kč

Statutární město Pardubice – Městský obvod  
Pardubice IV

Pardubice Doplnění stromořadí mezi místními částmi 
Nemošice a Mnětice

200 000 Kč

Statutární město Pardubice – Městský obvod  
Pardubice V

Pardubice Alej u cyklostezky, Nové Jesenčany 200 000 Kč

Východočeské divadlo Pardubice Pardubice Grand festival smíchu – XI. Ročník – úhrada 
provozních nákladů

250 000 Kč

Základní škola, Palackého 1351 Moravská Třebová Rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč

Základní škola speciální Bystré Pomůcky pro vzdělávání dětí s postižením 50 000 Kč

Královéhradecký kraj

Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. Broumov Máme rádi Broumovsko PLUS – podpora 
vlastivědného a kulturního projektu

100 000 Kč

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Janské Lázně Kurzy monoski – výukové lyžařské kurzy  
pro tělesně postižené

100 000 Kč

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Královehradeckého kraje

Hradec Králové Letní tábor pro děti a mládež se zdravotním 
postižením

50 562 Kč

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla 
o.p.s.

Hradec Králové Labyrint Draku – Ráj divadla a vzdělávání – 
vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost

200 000 Kč

HC Náchod 60502 Náchod Podpora rozvoje regionálních hokejových oddílů 200 000 Kč

Klicperovo divadlo o.p.s. Hradec Králové Mezinárodní divadelní festival „Divadlo 
evropských regionů“ – provozní náklady

250 000 Kč

Krkonoše – svazek měst a obcí Vrchlabí ČEZ – síla běžeckého lyžování v Krkonoších – 
úprava lyžařských tratí

400 000 Kč

MERKUR POLICE o.p.s. Police nad Metují Podpora žáků a studentů k zájmu o technické 
a elektrotechnické obory – publikace,  
provozní náklady

500 000 Kč

Město Náchod Náchod Interaktivní výuka v ZUŠ Náchod – počítačové 
sestavy a operační systém 

250 000 Kč

Město Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn Doplnění dětského hřiště na sídlišti Bedřichov  
ve Špindlerově Mlýně 

1 000 000 Kč
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Královéhradecký kraj

Město Žacléř Žacléř Dětské hřiště s parkovištěm 200 000 Kč

Obec Smidary Smidary Obnova historického ovocného sadu 
v Chotělicích

90 000 Kč

Obec Suchovršice Suchovršice Sad pod kravínem 121 000 Kč

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Náchod Nové důstojné vybavení pro lékaře a pacienty 
hematologického oddělení

500 000 Kč

Pro-Charitu s.r.o. Červený Kostelec Dovybavení umělecko-tvořivé chráněné dílny – 
vybavení šicí dílny

30 000 Kč

Sdružení Neratov, o.s. Bartošovice 
v Orlických horách

Vybavení chráněné dílny Naděje 100 000 Kč

Sdružení pro Vízmburk, o.s. Úpice Hrad Vízmburk ve světle archeologických  
nálezů VII

120 000 Kč

Sportovní akademie, o.s. Špindlerův Mlýn Sportovní příprava talentované mládeže 
v zimních sportech

500 000 Kč

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Fyzika hravě – přírodní vědy hrou – pořízení 
výukového zařízení

200 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola Studnice Bezbariérová škola – schodišťová plošina 290 000 Kč

Základní škola Sobotka Učíme se interaktivně – pořízení interaktivní 
tabule a příslušenství

100 000 Kč

Základní škola, ul. V Domcích Trutnov Hejbejte se kosti moje – florbal pro žáky ZŠ 120 000 Kč

Zdravé Krkonoše Klášterská Lhota Obnova kaple Panny Marie na Kalvárii ve 
Vrchlabí

200 000 Kč

ZOO Dvůr Králové a.s. Dvůr Králové nad 
Labem

Elektrodoprava v ZOO Dvůr Králové 400 000 Kč

Život bez bariér, o.s. Nová Paka Chráněná keramická dílna – vybavení  
keramické dílny

30 000 Kč

Jihomoravský kraj

AK Olymp Brno Brno Juniorky – start ECCCJ 2011 ve Španělsku 200 000 Kč

DebRA ČR Brno Informační kampaň onemocnění epidermolysis 
bullosa congenita tzv. nemoci motýlích křídel

150 000 Kč

Diecézní charita Brno Třebíč Rozvoj pracovní terapie ve Stacionáři Úsměv 30 000 Kč

Diecézní charita Brno Brno Rozvoj a podpora dobrovolnictví  
na okrese Třebíč

140 000 Kč

Domov pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín Výměna části lůžek za polohovací lůžka  
pro imobilní klienty

100 000 Kč

Domov u lesa Tavíkovice, p.o. Tavíkovice č.p.153 Kulturní a sportovní akce klientů domova 100 000 Kč

Enjoy Kurdějov, o.s. Kurdějov Multifunkční (sportovní, společenský, kulturní) 
areál Kurdějov – zpracování studie projektu

2 000 000 Kč

Gymnázium, Smetanova 168 Moravský Krumlov Jak psát školní časopis – pořízení  
barevné kopírky

75 000 Kč

Jachtsport, o.s. Brno Zlepšení podmínek a bezpečnosti při tréninku 
a závodech mládeže v jachtingu

50 000 Kč
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Jihomoravský kraj

JÁNOŠÍKOV DUKÁT Brno Mezinárodní festival slovenského folklóru v ČR 
JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2011

50 000 Kč

Jihomoravské basketbalové centrum Brno Jihomoravské basketbalové centrum mládeže – 
2011 – provozní náklady

300 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Čejka Veselí nad Moravou Úprava skautské klubovny Kamila 200 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Oslavany Oslavany Dřevěné stanové podsady 50 000 Kč

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Hodonín V Rasticově městě – významné archeologické 
naleziště – náklady na pořádání kulturních akcí

50 000 Kč

Mateřská škola POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7, p.o. Brno Rozvoj komunikačních schopností  
předškolních dětí s využitím IT techniky – 
pořízení interaktivní tabule

70 000 Kč

Mendelova univerzita Brno Vliv manganu na společenstva lesních 
ekosystémů Krušných hor

150 000 Kč

Město Adamov Adamov Dětské hřiště v ulici Mírová 751 540 Kč

Město Břeclav Břeclav Výsadba zeleně nám. Petra Bezruče 132 000 Kč

Město Rousínov Rousínov Živé dědictví – výsadba stromů v ulici Trávníky 20 962 Kč

Město Šlapanice Šlapanice Dětské hřiště v městském parku, I. etapa 250 000 Kč

Město Velké Bílovice Velké Bílovice Vysazení třešňové aleje podél používané cesty 45 000 Kč

Město Vyškov Vyškov Cyklostezka Tyršova – Joklova, I. etapa 200 000 Kč

Městys Mikulovice Mikulovice Bezbariérový přístup ve zdravotním středisku 200 000 Kč

Na počátku, o.s. Brno-Husovice Poradna Na počátku – provozní náklady 70 000 Kč

Nadační fond dětské onkologie KRTEK Šlapanice Oranžové kolo – Náměšť nad Oslavou – provozní 
náklady ubytovny pro pacienty KDO FN Brno

100 507 Kč

Občanské sdružení PAMĚŤ Troubsko Po stopách třetího odboje – provozní náklady 50 000 Kč

Obec Borkovany Borkovany Sportovní areál „Na Prostředňáku" – vybudování 
dětského a sportovního hřiště

1 000 000 Kč

Obec Čejkovice Čejkovice Výsadba lipového stromořadí 200 000 Kč

Obec Dolní Bojanovice Dolní Bojanovice Stromy 2011 – obnova a doplnění zeleně v obci 90 090 Kč

Obec Holasice Holasice Výsadba nových stromů v obci 199 930 Kč

Obec Kobylnice Kobylnice Dětské hřiště při ZŠ a MŠ Kobylnice 300 000 Kč

Obec Kurdějov Kurdějov Oranžové dětské hřiště 500 000 Kč

Obec Ladná Ladná Nové stromy pro Ladnou 44 154 Kč

Obec Lužice Lužice Výsadba stromů a keřů v obci 200 000 Kč

Obec Medlovice Medlovice Obnova ovocného sadu a protierozní 
a krajinářské výsadby

120 570 Kč

Obec Mikulčice Mikulčice Stromy od společnosti ČEZ pro obec 200 000 Kč

Obec Milešovice Milešovice Oranžové dětské hřiště 250 000 Kč

Obec Milotice Milotice Obnova stromů a stromořadí v obci 84 000 Kč
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Obec Morašice Morašice Rekonstrukce kostela sv. Anny 200 000 Kč

Obec Rešice Rešice Úprava intravilánu obce 2 000 000 Kč

Obec Skoronice Skoronice Ozelenění veřejných prostranství v obci 131 800 Kč

Obec Spešov Rájec-Jestřebí Aktivní hrou k aktivnímu životu – dětské hřiště 300 000 Kč

Obec Svatobořice-Mistřín Svatobořice-Mistřín Obnova zeleně v obci 131 700 Kč

Obec Šardice Šardice Obnova stromů v obci 33 000 Kč

Obec Šumná Šumná Snížení imisní zátěže ze zdroje v objektu ZŠ a MŠ 400 000 Kč

Obec Terezín Terezín u Čejče Výsadba stromů – zlepšení retence  
a krajinného rázu

89 550 Kč

Obec Vranov Vranov Výstavba dětského a sportovního hřiště 200 000 Kč

Obec Vranovská Ves Vranovská Ves Dětské hřiště – sociální zařízení a zázemí 1 000 000 Kč

ParaCENTRUM Fenix Brno Nákup přepravního auta pro vozíčkáře 660 000 Kč

Rodinné centrum Měsíční Houpačka, o.s. Ivančice Aktivace a rozvoj spolupráce místních sdružení 
a spolků

30 000 Kč

Římskokatolická farnost Borkovany Borkovany Zabezpečení barokní fary a kostela Nanebevzetí 
Panny Marie – stavební práce

230 000 Kč

Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě Kunštát Modernizace hřiště pro malou kopanou 180 000 Kč

Sociální družstvo Znojmo Znojmo Vytvoření nového pracovního místa –  
malá šicí dílna – rozvod elektroinstalace 
a pořízení šicího stroje

30 000 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora

Brno Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice 
– doplnění izolační zeleně

100 000 Kč

Vojensko-historický klub ERIKA Brno, o.s. Brno Památník obětem internace, Králíky – 
vybudování památníku

210 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola Těšany,  
okres Brno-venkov

Těšany Zdraví, bezpečnost a ekologie v ZŠ 120 000 Kč

Zelený dům pohody, p.o. Hodonín Modernizace Zeleného domu pohody Hodonín 100 000 Kč

Kraj Vysočina

Circle of Life Koněšín Změna systému vytápění a zateplení výukové 
části dílny

200 000 Kč

Denní centrum Barevný svět Třebíč Rozvoj pracovní terapie v textilní terapeutické 
dílně – pořízení tkalcovského stavu

30 000 Kč

Diakonie ČCE Myslibořice Nová špaletová okna v pokojích klientů 150 000 Kč

Dům dětí a mládeže, Nová 535 Náměšť nad Oslavou Šlapání na oranžových kolech  
Nadace ČEZ – nákup auta 

100 841 Kč

ENERGOREGION 2020 Náměšť nad Oslavou Malá komunální technika pro obce 2 500 000 Kč

FOR JANE o.s. Třebíč FOR JANE aneb koncert proti lhostejnosti – 
náklady na pořádání dobročinného koncertu

100 000 Kč

Město Nové Město na Moravě Nové Město na 
Moravě

Stromořadí podél stezky Vlachovická 176 000 Kč
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Kraj Vysočina

Městys Mohelno Mohelno Revitalizace lokality na Valích a regenerace 
veřejných prostranství

2 000 000 Kč

Nemocnice Třebíč, p.o. Třebíč Harmonický skalpel – nákup přístroje 500 000 Kč

Obec Dukovany Dukovany Sportovní hala – stavební náklady 4 000 000 Kč

Obec Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou Zajištění akceschopnosti požární jednotky  
obce – pořízení nádrže hasičské cisterny

250 000 Kč

Obec Ocmanice Náměšť nad Oslavou Rekonstrukce hřbitovního kříže 70 000 Kč

Obec Rouchovany Rouchovany Úprava křižovatky sil. II/399 a II/396 3 000 000 Kč

Obec Ruda Velké Meziříčí Obnova veřejného prostranství v obci 23 010 Kč

Rotary Club Třebíč Třebíč Benefiční koncert DĚTI DĚTEM – příspěvek  
na zakoupení dýchacího přístroje

120 000 Kč

Římskokatolická farnost Krhov Hrotovice Obnova střechy filiálního kostela  
sv. Václava v Račicích

250 000 Kč

Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic Valeč Rekonstrukce interiéru kostela Povýšení sv. Kříže 200 000 Kč

Římskokatolická farnost Vladislav Vladislav Oprava fasády fary 100 000 Kč

Slepíši – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum 
Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené

Tasov Výchovně-vzdělávací program HELE LIDI! 100 000 Kč

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., okresní organizace SPMP ČR Třebíč

Třebíč Klub radostí aneb s úsměvem jde všechno líp – 
provozní náklady

40 000 Kč

„VRÁTKA o.s." Třebíč-Nové Dvory Vybavení výtvarné dílny sdružení 120 000 Kč

Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR Třebíč

Třebíč Podpora volnočasových aktivit osob se 
sluchovým postižením

80 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola, p.o. Dušejov Dovybudování bezbariérového přístupu ve školní 
budově

178 800 Kč

Základní škola, Husova 579 Náměšť nad Oslavou Kostky jsou vrženy – dokážeme je sebrat? – 
pořízení výukového zařízení 

199 500 Kč

Základní škola, Hradecká 234, p.o. Telč Vybavení učebny fyziky 200 000 Kč

Základní škola, Cyrilometodějská 22 Třebíč Učebna smyslové výchovy s prvky „Snoezelenu" 150 000 Kč

Moravskoslezský kraj

ADAM – Autistické děti a my Havířov Provoz sdružení a aktivity pro děti s autismem 48 461 Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
o.s. – Klub Zvoneček

Odry Pohyb pro každého – materiálové náklady 99 000 Kč

AZHA – Asociace zdravotně hendikepovaných 
akademiků

Karviná-Hranice Odborné znalosti na trhu práce – provozní 
náklady

500 000 Kč

Beskydská šachová škola o.s. Frýdek-Místek GENS UNA SUMUS – Jsme jedna rodina – 
provozní náklady

300 000 Kč

Basketbalový klub Havířov Basket pro radost – sportovní vybavení, provozní 
náklady

80 000 Kč

Centrum individuálních sportů Ostrava CISO pro talentovanou mládež od 10 do 26 let – 
sportovní stipendia, cestovné

214 000 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Moravskoslezský kraj

Centrum pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.

Ostrava Vybavení půjčovny kompenzačích pomůcek 
epi-alarmy

63 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.

Ostrava Osobní asistence v Novém Jičíně 150 000 Kč

Divadlo loutek, p.o. Ostrava-Moravská 
Ostrava

9. mezinárodní loutkářský festival Spectaculo 
Interesse

150 000 Kč

Družstvo NAPROTI Ostrava Mléčný bar NAPROTI – rozjezd sociálního 
podniku

650 000 Kč

Duha Zámeček Havířov Zámeček 2011 160 000 Kč

Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava Spiroergometrická linka 500 000 Kč

GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. Karviná-Hranice Vybavení dřevařské dílny a kuchyňky 30 000 Kč

Gymnázium Petra Bezruče, p.o. Frýdek-Místek Modernizace učebních pomůcek ke zvýšení 
fyzikální gramotnosti

197 550 Kč

Charita Hrabyně Hrabyně Podpora a rozšíření činnosti chráněné dílny – 
oprava elektroinstalace, vybavení topnými tělesy

30 000 Kč

Charita Jablunkov Jablunkov Úprava místností k práci a terapii osob 
s mentálním postižením

110 750 Kč

Charita Opava Opava Posílení PR aktivit Chráněných dílen sv. Josefa – 
pořízení fotoaparátu a prodejního stánku

30 000 Kč

Charita Opava Opava Obnova a doplnění vybavení socioterapeutické 
dílny Radost

49 000 Kč

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium p.o. Ostrava Mladí umělci na Slezskoostravském hradě 2011 – 
náklady na pořádání akce 

70 000 Kč

Linie radosti o.s. Frýdek-Místek Centrum pro pomoc mentálně nebo fyzicky 
hendikepovaných osob – provozní náklady

50 876 Kč

Mateřská škola, Balzacova 2/1190 Havířov Moderní výukou zvýšit prestiž v mateřské škole – 
pořízení interaktivních tabulí

230 000 Kč

Mateřská škola, Čs. exilu 670, p.o. Ostrava Socializace dětí s poruchou autistického spektra – 
vybudování sportovního zázemí 

130 000 Kč

Mažoretky Stars o. s. Ostrava-Zábřeh Podpora Mažoretek STARS – pořízení kostýmů 30 000 Kč

Město Bohumín Bohumín Izolační zeleň pro družinu ZŠ Bohumín-Skřečoň 143 949 Kč

Město Hlučín Hlučín Výsadba aleje na ulici Severní na sídliši OKD 120 000 Kč

Město Kopřivnice Kopřivnice Oranžové dětské hřiště ve sportovním areálu  
ve Vlčovicích

800 000 Kč

Město Kravaře Kravaře Stromy snoubenců – doplnění stromů 
v zámeckém parku

36 000 Kč

Město Petřvald Petřvald Dětské hřiště v ul. Březinská 655 000 Kč

Město Rychvald Rychvald Regenerace parčíku u MŠ 192 802 Kč

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Ostrava-Dubina Zajištění provozu hospice 150 000 Kč

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Karviná Flexibilní intubační fibroendoskop 
s příslušenstvím

458 945 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Moravskoslezský kraj

Občanské sdružení INTEGRA Opava Opava 1 Chráněné bydlení v sociálních bytech – náklady 
na provoz chráněného bydlení

100 000 Kč

Obec Bílá Bílá, pošta Staré 
Hamry

Oranžové dětské hřiště 1 000 000 Kč

Obec Hodslavice Hodslavice Výsadba obecního sadu starých odrůd  
v lokalitě na Záhumení

17 600 Kč

Obec Milíkov Milíkov Ozelenění obce 184 560 Kč

Obec Šilheřovice Šilheřovice Stromy 2011 – obnova historické lipové aleje 200 000 Kč

ONKO-AMAZONKY, o.s. Ostrava Ozdravný pobyt pro onko pacienty jako následná 
prevence – náklady na pořádání pobytu

33 250 Kč

Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ Orlová-Lutyně Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA 
ORLOVÁ 2011 – náklady na pořádání závodu

100 000 Kč

Ostrava Chess o.s. Ostrava Mezinárodní šachový festival „Ostravsky koník 
2011“ – náklady na pořádání turnaje

100 000 Kč

Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Raduň Seniorcentrum Litultovice – materiálové náklady 54 000 Kč

POD SVÍCNEM Frýdek-Místek Sweetsen fest 2011 – provozní náklady na 
pořádání festivalu

400 000 Kč

ROSKA OSTRAVA, region.org. Unie Roska v ČR Ostrava-Zábřeh Příspěvek na provoz MS Centra Roska Ostrava 
a činnost Rosky Ostrava

127 000 Kč

Sdružení Podkova Děhylov Integrace znevýhodněných dětí do společnosti – 
provozní náklady

400 000 Kč

Sdružení sportovních klubů Vítkovice Ostrava 6 Hledáme nové olympijské vítěze a mistry světa – 
provozní náklady

600 000 Kč

Slezské gymnázium, p.o. Opava Fyzikální laboratoř – modernizace 
laboratorní učebny

200 000 Kč

Slezský klub stomiků Ostrava Rekondiční pobyt pro stomiky k 20. výročí 
založení klubu.

65 000 Kč

Sociální služby, p.o. Karviná Oranžové kolo – pořízení speciálních 
polohovacích lůžek

50 185 Kč

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda Kozlovice SOUZNĚNÍ – mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků - provozní náklady na 
pořádání kulturního programu

100 000 Kč

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., okresní organizace SPMP ČR Bruntál

Bruntál Sociálně terapeutická dílna Polárka – náklady na 
činnost dílny

150 000 Kč

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., místní organizace SPMP ČR Nový Jičín – 
denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA

Nový Jičín Zřízení respitní odlehčovací služby 
a poradenského centra

140 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 17. ročník MČR ve stolním tenise vozíčkářů – 
náklady na pořádání akce

70 000 Kč

Statutární město Ostrava, městský obvod  
Mariánské Hory a Hulváky

Ostrava-Mariánské 
Hory

Stromy 2011 – rekonstrukce zeleně na hřbitově 199 970 Kč

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz

Ostrava Stromy 2011 – regenerace sídliště 199 980 Kč
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Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Moravskoslezský kraj

Svatováclavský hudební festival, o.s. Ostrava 8. ročník Svatováclavského hudebního festivalu 
– náklady na pořádání festivalu

800 000 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Orlová-Město Ozdravný pobyt tělesně postižených 20 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Opava Podpora přípravy na Evropský pohár juniorských 
družstev v atletice 2011

90 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Čs. armády 1026, p.o. Bohumín Oranžové kolo – částečné pokrytí nákupu 
schodolezu

51 805 Kč

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, p.o. Dětmarovice Veselé ampéry – nákup výukových pomůcek 165 000 Kč

Základní škola a mateřská škola Písek, p.o. Písek Projekt Robolab ve výuce fyziky – pořízení 
vzdělávacího systému

200 000 Kč

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím, p.o.

Horní Suchá XXIX. atletické mistrovství žáků škol s polským 
jazykem vyučovacím

60 000 Kč

Základní škola a mateřská škola, p.o. Horní Suchá Venku i ve škole – vybavení školního pozemku 72 500 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Ukrajinská 19, p.o. Ostrava-Poruba Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným 
postižením

240 000 Kč

Základní škola, Komenského 402 Frýdek-Místek Aktivně ve výuce fyziky a chemie – vybavení 
odborné učebny fyziky a chemie

145 000 Kč

Základní škola, Ukrajinská 1533, p.o. Ostrava-Poruba Kolejnicový zvedák pro vozíčkáře 45 700 Kč

Zoologická zahrada Ostrava, p.o. Ostrava ZOO Ostrava – zábava i poučení pro všechny – 
vybudování tří interaktivních koutků 

120 000 Kč

Příjemce Místo Projekt Částka v Kč

Olomoucký kraj

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Šumperk Volnočasové aktivity pro děti s autismem 100 000 Kč

Charita Šternberk Šternberk Denní pobyt Rozkvět – vybavení pracovní dílny 30 000 Kč

Klub stomiků, o.s. Přerov Rekondiční pobyt Visalaje, nákup fotoaparátu 50 000 Kč

Město Mohelnice Mohelnice Izolační zeleň – lokalita Jih 196 671 Kč

Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky 
nemocným, zdravotně postiženým a hendikepovaným 
občanům „Pomocná ruka"

Prostějov Služby osobní asistence 44 000 Kč

Obec Citov Citov Zeleň na návsi 136 600 Kč

Obec Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou Rozvoz obědů seniorům 100 000 Kč

PONTIS Šumperk o.p.s. Šumperk Denní stacionář VOLBA – nákup vybavení 99 868 Kč

Společnost pro mukopolysacharidosu Olomouc Osobní asistence s prvky pečovatelské služby 180 000 Kč

Společnost pro podporu lidí s mentálním  
postižením v ČR, o.s. 

Šumperk Blíž k sobě – nákup vybavení 100 831 Kč

Střední odborná škola, Zemědělská 3 Šumperk Bezbariérový přístup do SOŠ – šikmá 
schodišťová plošina

240 000 Kč

Střední škola, základní škola a mateřská škola  
JISTOTA, o.p.s.

Prostějov Cvičný byt pro hendikepované a vozíčkáře 70 000 Kč
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Olomoucký kraj

TENISOVÝ KLUB PROSTĚJOV Prostějov Hledá se nový Berdych a Kvitová – provozní 
náklady, nákup sportovního vybavení

900 000 Kč

TK Precolor Plus Přerov o.s. Přerov Memoriál Zdeňka Kocmana v tenise dětí – 
úhrada provozních nákladů

100 000 Kč

TTV Sport Group Olomouc Czech Cycling Tour 2011 – provozní náklady 500 000 Kč

Základní škola sv. Voršily Olomouc Vybavení suterénních prostor školy novou odbornou 
učebnou pro vzdělávací oblast „Člověk a svět práce" 

200 000 Kč

Zlínský kraj

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Vsetín Dobrovolnictví na Vsetínsku – provozní náklady 110 000 Kč

Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí a mládeže

Rožnov pod 
Radhoštěm

Denní stacionář v Domově Kamarád –  
stavební práce

160 000 Kč

MUSICA Holešov, o.s. Holešov Musica Holešov 2011 – hudební festival – 
provozní náklady

820 000 Kč

Nadace Masarykova gymnázia Vsetín Literární jaro ve Vsetíně – provozní náklady 30 000 Kč

Občanské sdružení cimbalistů ČR Valašské Meziříčí IX. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí – 
náklady na pořádání festivalu

100 000 Kč

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn Bystřice pod 
Hostýnem

Zvony pro Svatý Hostýn – pořízení nových zvonů 500 000 Kč

Sdružení Mikroregion Rožnovsko Rožnov pod 
Radhoštěm

Incomingová turistika – vzájemná spolupráce 
mezi jižní Francií – Provence a jižní  
a východní Moravou

150 000 Kč

Statutární město Zlín Zlín Snoezelen pro rehabilitační stacionář 100 000 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. Zlín Energie pro zdravý život Magnetoterapie  
pro Valašsko - pořízení magnetoterapie  
a stolu pro cvičení Vojtovy metody

93 575 Kč
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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.

Potřebné informace včetně formulářů žádostí, termínů aktuálních grantových 
řízení apod. jsou dostupné všem zájemcům na stránkách www.nadacecez.cz.
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Správní radě Nadace ČEZ:

I. Ověřili jsme účetní závěrku Nadace ČEZ (dále 
jen „nadace“) k 31. prosinci 2011 uvedenou na 
stranách 84–95 , ke které jsme 30. března 2012 
vydali výrok následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace 
ČEZ, sestavenou k 31. prosinci 2011 za období 
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozva-
hu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně popisu 
používaných významných účetních metod. Údaje 
o Nadaci ČEZ jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 
účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní  
jednotky za účetní závěrku

v ní v souladu s účetními předpisy platnými 
v České republice a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného 
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 

provedli v souladu se zákonem o auditorech, Me-
zinárodními auditorskými standardy a související-
mi 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 část-
kách a skutečnostech uvedených v účetní závěr-
ce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku 
auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, 
že účetní závěrka obsahuje významné nespráv-
nosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitř-
ním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 
účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. 
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vede-
ním společnosti i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.

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

zpráVa nEzáViSléHo auDitora



83

zastoupený partnerem

Josef Pivoňka
auditor, osvědčení č. 1963

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech 
významných souvislostech věrně a poctivě zobra-
zuje aktiva, pasiva a finanční situaci Nadace ČEZ 
k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření 
za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 
v souladu s účetními předpisy platnými v České 
republice.“
 

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

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikační-

mi 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 význam-
ných souvislostech v souladu s příslušnou účetní 
závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční 
zprávě na stranách 84–95 jsme sesouhlasili 
s informacemi uvedenými v účetní závěrce  
k 31. prosinci 2011. Jiné než účetní informace 
získané z účetní závěrky a z účetních knih spo-
lečnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že 
provedené ověření poskytuje přiměřený podklad 
pro vyjádření výroku auditora.

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

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

20. 6. 2012
Praha, Česká republika
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rozVaHa k 31. 12. 2011
AKtiVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni  

účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem 480 306 
A. i. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 263 263 
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) – –

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

A. ii. Dlouhodobý hmotný majetek 830 894 
A. II. 1. Pozemky (031) – –

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) – –
3. Stavby (021) – –
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 830 894 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) – –
6. Základní stádo a tažná zvířata (026) – –
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) – –
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) – –
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) – –

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

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

A. iV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -613 -851 
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) – –

2. Oprávky k softwaru (073) -69 -73 
3. Oprávky k ocenitelným právům (074) -159 -190 
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) – –
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) – –
6. Oprávky ke stavbám (081) – –
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) -385 -588 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) – –
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) – –

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) – –
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) – –
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AKtiVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem 51 646 38 093 
B. i. Zásoby celkem 17 22 
B. I. 1. Materiál na skladě (112) 17 22 

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

B. ii. Pohledávky celkem 911 10 
B. II. 1. Odběratelé (311) – –

2. Směnky k inkasu (312) – –
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) – –
4. Poskytnuté provozní zálohy (314) – 10 
5. Ostatní pohledávky (315) 911 – 
6. Pohledávky za zaměstnanci (335) – –

7. 
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

(336) – –

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

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

B. iii. Krátkodobý finanční majetek celkem 50 691 38 028 
B. III. 1. Pokladna (211) 5 12 

2. Ceniny (213) 2 5 
3. Účty v bankách (221) 50 684 38 011 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) – –
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) – –
6. Ostatní cenné papíry (256) – –
7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek (259) – –
8. Peníze na cestě (+/-) (261) – – 

B. iV. Jiná aktiva celkem 27 33 
B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 27 – 

2. Příjmy příštích období (385) – 33 
3. Kurzové rozdíly aktivní (386) – –

AKtiVA CELKEM 52 126 38 399 
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PASiVA (údaje v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 51 164 37 120 
A. i. Jmění 51 005 36 961 
A. I. 1. Vlastní jmění (900) 500 500 

2. Fondy (911) 50 505 36 461 
3. Oceňovací rozdíly a přecenění majetku a závazků (921) – –

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

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

B. Cizí zdroje celkem 962 1 279 
B. i. Rezervy celkem – – 
B. I. 1. Rezervy (941) – –
B. ii. Dlouhodobé závazky celkem – – 
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) – –

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

B. iii. Krátkodobé závazky celkem 962 1 279 
B. III. 1. Dodavatelé (321) 323 226 

2. Směnky k úhradě (322) – –
3. Přijaté zálohy (324) – –
4. Ostatní závazky (325) – 4
5. Zaměstnanci (331) 352 643 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) – –
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení  

a veřejného zdravotního pojištění
(336) 177 223 

8. Daň z příjmů (341) – –
9. Ostatní přímé daně (342) 79 140 

10. Daň z přidané hodnoty (343) – –
11. Ostatní daně a poplatky (345) – –
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) – –
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků (348) – –
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) – –
15. Závazky k účastníkům sdružení (368) – –
16. Závazky z pevných termínových operací (373) – –
17. Jiné závazky (379) – –
18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) – –
19. Eskontní úvěry (232) – –
20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) – –
21. Vlastní dluhopisy (255) – –
22. Dohadné účty pasivní (389) 31 43 
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) – –

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

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

PASiVA CELKEM 52 126 38 399 
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(údaje v tis. Kč) Běžné účetní 
období 2011

Minulé účetní 
období 2010

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

A. NÁKLADY 9 347 – 9 347 9 393 
A. I. Spotřebované nákupy celkem 677 – 677 447 
A. I. 1. Spotřeba materiálu (501) 677 – 677 447 

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

A. ii. Služby celkem 3 447 – 3 447 3 549 
A. II. 5. Opravy a udržování (511) 73 – 73 15 

6. Cestovné (512) 86 – 86 52 
7. Náklady na reprezentaci (513) 114 – 114 69 
8. Ostatní služby (518) 3 174 – 3 174 3 413 

A. iii. Osobní náklady celkem 4 811 – 4 811 5 078 
A. III. 9. Mzdové náklady (521) 3 648 – 3 648 3 785 

10. Zákonné sociální pojištění (524) 1.019 – 1 019 1 117 
11. Ostaní sociální pojištění (525) – – – 
12. Zákonné sociální náklady (527) 117 – 117 141 
13. Ostatní sociální náklady (528) 27 – 27 35 

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

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

A. V. Ostatní náklady celkem 161 – 161 55 
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) – – – –

18. Ostatní pokuty a penále (542) – – – –
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) – – – –
20. Úroky (544) – – – –
21. Kursové ztráty (545) – – – –
22. Dary (546) – – – –
23. Manka a škody (548) – – – –
24. Jiné ostatní náklady (549) 161 – 161 55 

A. Vi. Odpisy,prod. majetek,tvorba rezerv a opr.pol.celkem 238 – 238 251 
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku
(551) 238 238 251 

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

(552) – – – –

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

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

organizačními složkami
(581) – – – –

32. Poskytnuté příspěvky (582) – – – –
A. Vii Daň z příjmů celkem – – – – 
A. VII 33. Dodatečné odvody daně z příjmů – – – –

Vykaz ziSku a ztráty k 31. 12. 2011



88

(údaje v tis. Kč) Běžné účetní
období 2011

Minulé účetní 
období 2010

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem Celkem

B. VÝNOSY 9 347 – 9 347 9 393 
B. i. tržby za vlastní výkony a za zboží celkem – – – – 
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky (601) – – – –

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

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

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

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

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

B. iV. Ostatní výnosy celkem 9 345 – 9 345 9 392 
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) – – – –

13. Smluvní pokuty a penále (642) – – – –
14. Platby za odepsané pohledávky (643) – – – –
15. Úroky (644) 124 – 124 112 
16. Kursové zisky (645) – – – –
17. Zúčtování fondů (648) 9 221 – 9 221 9 280 
18. Jiné ostatní výnosy (649) – – – –

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

2 – 2 1 

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

(652) 2 – 2 1 

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

B. Vi. Přijaté příspěvky celkem – – – – 
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami
(681) – – – –

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

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

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

D. Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) – – – – 
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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
Duhová 3/1531, Praha 4
IČ: 26721511

Účel nadace
Nadace dětem

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

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

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

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

příloHa účEtní záVěrky k 31. 12. 2011
(v tisících Kč)
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Nadace sportovcům

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

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

v oblasti protidrogové prevence

Nadace kultuře
❙ příspěvky na významné kulturní projekty

Nadace potřebným
❙ příspěvky na charitativní a humanitární pomoc

Nadace regionům
❙ příspěvky na programy místního rozvoje

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

Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2011

Správní rada Dozorčí rada
Předseda: Ing. Daniel Beneš, MBA Předseda: Ing. Jiří Nekovář
Místopředsedkyně: Ing. Bohdana Horáčková Člen: Ing. Antonín Ješátko
Člen: JUDr. Ing. Karel Stejskal Člen: Ing. Ladislav Pavlík
Člen: Jan Husák
Člen: Ing. František Lust
Člen: Ing. Vladimír Černý
Člen: Kateřina Dostálová
Člen: Ing. Zbyněk Stanjura
Člen: Mgr. Zdeněk Zajíček

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

1. CHaraktEriStika a HlaVní aktiVity

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

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

Účel nadace
Nadace dětem

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

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

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

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

a zahraničních studentů v České republice
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2. záklaDní VýCHoDiSka pro VypraCoVání účEtní záVěrky

Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 
504/2002 Sb. ve znění vyhlášky 400/2005 Sb. Účetní postupy nebyly oproti roku 2010 měněny.

3. oBECné účEtní záSaDy

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 jsou 
následující:

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

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

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

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

c) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.

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

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

g) Daň z příjmů
Nadace vykazuje výnosové úroky z finančních prostředků vedených na běžných účtech. Úroky 
z běžných účtů nejsou u nadací předmětem daně. Výnos podléhající dani je pouze ve výši 2 tis. Kč 
a s ohledem na § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů byla využita možnost snížit základ daně a daňová 
povinnost je tedy nulová.

4. DlouHoDoBý majEtEk

V roce 2011 byl pořízen nákladní přívěs pro účely Oranžového kola za 64 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku za rok 2011 a 2010 činily 202 tis. Kč a 195 tis. Kč.
V roce 2011 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Od roku 2006 je odepisován dlou-
hodobý nehmotný majetek – ochranná známka – logo nadace. Odpisy tohoto majetku za rok 2011 
a 2010 činily 32 tis. Kč a 32 tis. Kč. Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného 
v předchozích letech v roce 2011 a 2010 činily 4 tis. Kč a 24 tis. Kč.

5. Finanční majEtEk 

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 
zůstatek na běžných účtech činil 38 011 tis. Kč a 50 684 tis. Kč, pokladní hotovost 12 tis. Kč a 5 tis. Kč, 
ceniny 5 tis. Kč a 2 tis. Kč.
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6. poHlEDáVky

Pohledávky k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 činily 10 tis. Kč a 911 tis. Kč. V roce 2011 byla prodána 
pohledávka vůči Občanskému sdružení Dar života a nadace obdržela celou hodnotu nezaplaceného 
zůstatku, a to částku 911 tis. Kč. Pohledávka ve výši 10 tis. Kč představuje poskytnutou provozní zálohu 
na přepravní služby.

7. záVazky

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 činily 226 tis. Kč a 323 tis. Kč, které předsta-
vují neuhrazené faktury za poskytnuté služby. Nadace nemá žádné závazky z obchodního styku po lhůtě 
splatnosti.

8. přijaté Dary 

Dary od právnických osob v roce 2011 a 2010 činily (v tis. Kč):

2011 2010
ČEZ, a. s. 54 500 96 000

ČEZ Logistika, s.r.o. 11 200 11 176

ČEZ Distribuce, a. s. 66 000 66 000

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 4 200 4 260

ČEZ Prodej, s.r.o. 21 600 21 600

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 4 800 1 600

ČEZ Měření, s.r.o. 3 200 3 200

Celkem 165 500 203 836

Dary od fyzických osob za rok 2011 a 2010 činily částku 1 000 tis. Kč a 616 tis. Kč a byly přijaty pro 
projekt Plníme přání.
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9. poSkytnuté příSpěVky

Poskytnuté příspěvky v roce 2011 a 2010 byly ve výši 171 692 tis. Kč a 162 573 tis. Kč a byly poskytnu-
ty na účely, které jsou vymezeny statutem nadace.
Vrácené nespotřebované příspěvky v roce 2011 činily 369 tis. Kč.

10. VýnoSy z FinančníHo majEtku

Úroky z finančních prostředků na běžných účtech nepodléhající dani z příjmů v roce 2011 a 2010 činily 
124 tis. Kč a 112 tis. Kč.

11. proVozní náklaDy naDaCE

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 činily 9 347 tis. Kč a 9 393 tis. Kč, z toho:

2011 2010
Kancelářské potřeby, PHM, DHIM 156 218
Mzdové náklady a odvody, sociální náklady 4 811 5 078
Cestovné 86 52
Vedení účetní agendy, audit, poradenství 387 420
Náklady na propagaci 2 378 2 309
Nájemné, telefony 554 635
Ostatní služby 622 361
Odpisy majetku 238 251
Ostatní náklady 55 13
Bankovní poplatky 60 56
Celkem 9 347 9 393

Náklady nadace za rok 2011 ve výši 9 221 tis. Kč byly pokryty z přijatých darů a rozdíl ve výši  
126 tis. Kč byl pokryt z finančních výnosů (z úroků z běžných účtů 124 tis. Kč) a výnosu z prodeje  
vyřazeného majetku (2 tis. Kč).

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

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2011 2010
Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 5 1 6 1
Mzdy 3 648 1 070 3 785 882
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 019 364  1 117 300
Sociální náklady 144 12 176 39
Osobní náklady celkem 4 811 1 446 5 078  1 221

Odměny statutárním orgánům v roce 2011 a 2010 činily 738 tis. Kč a 648 tis. Kč. Žádné úvěry ani půjč-
ky statutárním orgánům nebyly poskytnuty.

13. VlaStní zDrojE krytí StálýCH a oBěžnýCH aktiV

(v tis. Kč) Registrované 
nadační jmění

Fondy organizace Nerozdělené výsledky 
hospodaření

Celkem

Zůstatek k 31. 12. 2009 500 17 799 159 18 458
Fondy dary (změna stavu) – 32 706 – 32 706
Zisk za rok 2010 – – – –
Zůstatek k 31. 12. 2010 500 50 505 159 51 164
Fondy dary (změna stavu) – -14 044 – -14 044
Zisk za rok 2011 – – – –
Zůstatek k 31. 12. 2011 500 36 461 159 37 120

14. praViDlo pro omEzEní náklaDů naDaCE
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 15% hodnoty ročně po-
skytnutých nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace činily v roce 2011 9 347 tis. Kč 
a poskytnuté příspěvky byly ve výši 171 692 tis. Kč, tj. podíl nákladů vůči poskytnutým příspěvkům je ve 
výši 5,44 %. Pravidlo pro omezení bylo dodrženo.
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čEStné proHlášEní:

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace ČEZ za rok 2011 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Nadace ČEZ, nebyly vynechány.

V Praze dne 20. 6. 2012

Daniel Beneš
předseda správní rady      

oDpoVěDnoSt za Výroční zpráVu

Bohdana Horáčková
místopředsedkyně správní rady



97

 

Nadace ČEZ
Sídlo: Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4

Telefon: +420 211 046 720
E-mail: nadacecez@cez.cz
www.nadacecez.cz
IČ: 26721511
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 15915932/0800
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