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NADACE ČEZ V ROCE 2009
V roce 2009 završila Nadace ČEZ sedmý rok
svého působení v České republice. Za tu dobu
se zařadila mezi nejštědřejší firemní nadace
v zemi, ale především si vyprofilovala jasnou
a konzistentní dárcovskou strategii. Projekty
Nadace ČEZ přispívají k podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže, ke zvýšení kvality
života zdravotně i sociálně znevýhodněných
obyvatel a k celkovému rozvoji občanské společnosti ve městech a obcích. Uvedené oblasti
jsou obsaženy ve třech hlavních projektech
Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžové kolo
a Podpora regionů.

Ať jde o příspěvky do místní infrastruktury,
zdravotnictví, sociální oblasti, kultury,
sportu, společenského života, vzdělávání,
či životního prostředí. V roce 2009 bylo
podpořeno 307 subjektů částkou
127 848 881 korun.
Během roku 2009 podpořila Nadace ČEZ
celkem 359 projektů v celkové hodnotě
154 905 641 korun. Souhrnná částka
rozdělených nadačních příspěvků od vzniku
nadace pak činí více než 1 miliardu korun
a počet podpořených projektů přesáhl
3 000.

Projektem Oranžové hřiště podporuje Nadace
ČEZ výstavbu a modernizaci dětských a sportovních hřišť podle bezpečnostních standardů
Evropské unie. V roce 2009 podpořila nadace
28 projektů celkovou částkou 24 956 760
korun.
Prostřednictvím projektu Oranžové kolo
zapojuje Nadace ČEZ do pomoci neziskovým
a veřejně prospěšným organizacím v regionech i veřejnost. Výtěžky z charitativních
soutěží putují převážně do sociální a zdravotní
oblasti. V roce 2009 podpořila nadace
24 organizací částkou 2 100 000 korun.
Nejrozsáhlejší a nejvíce různorodý je projekt
Podpora regionů. Zaměřuje se na zvyšování
kvality života v oblastech, kde působí
Skupina ČEZ.
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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.
2.
3.
4.
5.

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,
Nadační listinou Nadace ČEZ,
Statutem Nadace ČEZ,
Grantovými pravidly Nadace ČEZ,
rozhodnutím zřizovatele, tj. ČEZ, a. s., v rozsahu stanoveném Nadační
listinou Nadace ČEZ a Statutem Nadace ČEZ v zápisech ze zasedání
orgánů společnosti.

Nadace ČEZ při poskytování nadačních příspěvků z prostředků, které obdržela od společností
Skupiny ČEZ, respektuje pravidla stanovená:
1. usnesením vlády ČR č. 334/1999 k návrhu na schvalování účelů, na které lze
poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok,
2. usnesením vlády ČR č. 534/2000 o změně usnesení vlády č. 334/1999,
3. sdělením Ministerstva financí 155/35 592/1999 o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády ČR č. 334 včetně pozdějších
změn.
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ORGÁNY NADACE ČEZ K 16. 6. 2010
Správní rada
Předseda:
Místopředsedkyně:
Členové:

ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú

Daniel Beneš
Bohdana Horáčková
Jan Husák
František Lust
Zbyněk Stanjura
Karel Stejskal
Martin Vlasta
Zdeněk Zajíček

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

ú Jiří Nekovář
ú Antonín Ješátko
ú Ladislav Pavlík

Zaměstnanci nadace
Ředitel
Vedoucí kanceláře
Koordinátor celostátních projektů
Koordinátor regionálních projektů
Koordinátor podpory a kontroly projektů

ú
ú
ú
ú
ú

Ondřej Šuch
Ivana Pojslová
Jan Vyskočil
Radka Kučírková
Hana Pavorisová
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
Vážení přátelé,
snad nejčastěji používaným slovem v roce
2009 se stal výraz „krize“. Ta zasáhla do všech
sektorů ekonomiky a nevyhnula se ani oblasti
dárcovství. Řada neziskových organizací jistě
potvrdí, že peněz v této oblasti, kterých nikdy
není nazbyt, výrazně ubylo. O to více pozornosti
se pak upírá na ty, kteří své závazky i přes
nutnost hledat úspory jinde nadále plní. Jsem
rád, že Skupina ČEZ mezi takové donátory patří
a prostřednictvím Nadace ČEZ podporuje řadu
smysluplných projektů.
Samozřejmostí je poskytnutí pomoci všem těm,
kteří jsou ve společnosti jakkoliv znevýhodněni. Zároveň se však snažíme vytvářet kvalitní
zázemí pro aktivní život ostatních občanů. Také
v roce 2009 se Nadace ČEZ snažila z tisíců
žádostí podpořit především ty, které přinesou
užitek co největšímu počtu lidí přímo v místě
jejich bydliště.
Kromě naší tradiční podpory regionálních aktivit
jsme v uplynulém roce začali připravovat dva
zcela nové projekty, které budou vrcholit v roce
2010. Velké naděje vkládáme do grantového
programu Oranžové schody, díky němuž podpoříme dostupnost základních a středních škol
pro studenty a pedagogy se sníženou možností
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pohybu. V programu Oranžová učebna pak
chceme přispět opět základním a středním školám na zkvalitnění výuky technických předmětů.
Významným projektem nadace je nadále podpora budování bezpečných Oranžových hřišť
pro hru i sport. Sdílíme názor, že pokud chceme lákat děti ven, musíme jim ke hře nabídnout
podnětné prostředí. Klademe přitom důraz
i na bezpečnost: v roce 2009 jsme na osvětě
problematiky dětských úrazů spolupracovali
s řadou odborníků a na toto téma uspořádali
několik přednášek.
Snaha o rozvoj prostředí, ve kterém žijeme, je
během na dlouhou trať. Troufám si však říci, že
Nadace ČEZ jde správným směrem.
Rád bych poděkoval těm, kteří se v roce 2009
zasloužili o to, aby Nadace ČEZ přinášela energii do života všem, kterým zrovna chybí.

Daniel Beneš
předseda správní rady Nadace ČEZ
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ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Na hřišti se odehrávají malá dětská dobrodružství: první hrad z písku, první zhoupnutí,
překonání strachu z vysoké prolézačky, první
kamarádství, první výhry a prohry. Odborníci
se shodují, že kvalitní dětská hřiště přirozeně
přispívají ke zdravému fyzickému a duševnímu
vývoji dětí. Aktivní pohyb napomáhá správnému růstu dětského organismu. Setkání
s vrstevníky tříbí smysl pro týmovou spolupráci a soutěživost, vzbuzuje kreativitu při hře
a utváří zdravé sebevědomí. Rozdováděné
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děti však mohou při hře snadno přijít k úrazům.
Podle zdravotnických studií jsou hřiště třetím
nejčastějším místem, kde se poraní. Je tedy
velmi důležité, aby byl design herních prvků
i celého hřiště projektován s ohledem na maximální bezpečnost.
Nadace ČEZ již od roku 2003 poskytuje
podporu výstavbě a modernizaci dětských
a sportovních hřišť podle přísných bezpečnostních a hygienických směrnic Evropské unie.
Projekt Oranžové hřiště se u měst a obcí stále
těší velké popularitě. A dlouhodobá činnost
na tomto poli přináší své ovoce. Na konci
roku 2010 bude v České republice sloužit
dětem i dospělým 160 dětských a sportovních
Oranžových hřišť.

ORANŽOVÉ KOLO
Oranžové kolo tradičně obohacuje o charitativní rozměr řadu významných společenských,
kulturních a sportovních akcí ve všech regionech České republiky. Od vzniku projektu se
do jeho pedálů opřely desítky známých osobností a v sedlech se při šlapání zapotily tisíce
lidí. Význam projektu Oranžové kolo spočívá
především v nenásilném zapojování veřejnosti
do pomoci druhým. Jeho prostřednictvím
se zájemci dozvědí o místních organizacích
zaměřených na péči o sociálně či zdravotně

znevýhodněné spoluobčany, seznámí se s fungováním uvedených subjektů, s jejich úspěchy
i potížemi. Pokud je práce a poslání organizací
zaujmou, mohou svoji podporu vyjádřit okamžitě minutou šlapání na speciálně upraveném
trenažeru – Oranžovém kole, které jejich úsilí
převede na peněžitou pomoc. Z každé akce si
dvě vytipované organizace rozdělí finanční příspěvek podle poměru příznivců, kteří pro ně na
trenažeru šlapali.
Oranžové kolo je díky uživatelské vstřícnosti
vyhledávaným lákadlem pro všechny věkové
kategorie. Náruživí cyklisté i příležitostní jezdci
přispívají se stejným nadšením těm, kteří jejich
pomoc opravdu potřebují.
11

PODPORA REGIONŮ
Od svého vzniku usiluje nadace o zvyšování
kvality života v regionech, kde působí Skupina
ČEZ. K naplnění této myšlenky zásadním způsobem přispívá projekt Podpora regionů, který
je pravidelným a žadateli dlouhodobě nejvyhledávanějším projektem Nadace ČEZ.
Detailní znalost místních podmínek a potřeb je
klíčem k výběru podpořených projektů. Granty
směřují do širokého spektra veřejně prospěšných projektů z oblasti zdravotnictví, sociální

péče, vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury,
rozvoje infrastruktury a životního prostředí.
Díky své rozmanitosti mohou vybrané projekty
prospět rozsáhlému okruhu obyvatel v daném
regionu.
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Nové projekty
2010
Oranžová učebna
Á Oranžové schody
Á
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ORANŽOVÁ UČEBNA
Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných
předmětů na základních, středních a vyšších
odborných školách. Školy budou moci zlepšit
vybavení v učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a kombinovaných učebnách se zaměřením na technické obory. Studenti i pedagogové se tak dočkají nových výukových simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních
tabulí a dalších výukových pomůcek.

ORANŽOVÉ SCHODY
Projekt Oranžové schody je určen k odstraňování bariér. Nadační příspěvek bude sloužit
školám k napravení architektonických, technických a jiných nedostatků, se kterými se
potýkají žáci a studenti se sníženou schopností
pohybu a orientace. Podporu je možné využít například na pořízení výtahu, schodolezu,
schodišťové sedačky, plošin, naváděcích systémů a podobných zařízení.
Cílem projektu je zajistit lepší přístup ke vzdělání žáků a studentů se zdravotním postižením
a jejich integraci mezi zdravou populaci.
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PLNÍME PŘÁNÍ
Poprvé v roce 2009 se Nadace ČEZ podílela na charitativním projektu zaměstnanců
Skupiny ČEZ s názvem Plníme přání, myslíme
na druhé. Zaměstnanci již několik let v předvánočním čase věnují peníze osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tentokrát
se podařilo nashromáždit částku převyšující
540 tisíc korun. Nadace ČEZ přispěla dalšími
300 tisíci korunami, a pomohla tak financovat
ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem
BARIÉRY třináct projektů, které pomohly lidem

se zdravotním handicapem i jejich blízkým.
Z nadačního příspěvku byly pořízeny například
invalidní vozíky, rehabilitační a speciální sportovní pomůcky, polohovací sedačky, asistenční
služby nebo bezbariérové úpravy bytu.
Ohlas zaměstnanců Skupiny ČEZ na projekt
Plníme přání, myslíme na druhé byl v roce
2009 velmi pozitivní a výše věnovaných prostředků předčila všechna očekávání. Nadace
ČEZ bude v uvedeném projektu pokračovat
i v roce 2010.
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ORANŽOVÉ
HŘIŠTĚ

OD SVÉHO ZALOŽENÍ PODPOŘILA NADACE ČEZ VZNIK 160
DĚTSK CH A SPORTOVNÍCH ORANŽOV CH HŘIŠŤ
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Realizace 2003–2009: Babice nad Svitavou Á Bechyně Á Bělá pod Radbuzou Á Bílina Á Bohumín Á Brno Á Brozany nad Ohří Á Březno u Chomutova
Á Bzová Á Čáslav Á Čelákovice Á České Budějovice (2) Á České Velenice Á Český Krumlov Á Český Těšín Á Dačice Á Dalešice Á Děčín Á Dobřichovice
Á Dobříš Á Dolní Břežany Á Dolní Lánov Á Dolní Studénky Á Dříteň Á Duchcov Á Františkov nad Ploučnicí Á Hluboká nad Vltavou Á Hodonín Á Horní
Stropnice Á Hosín Á Hradec Králové Á Hrotovice Á Hustopeče nad Bečvou Á Cheb Á Chocerady ÁChomutov (2) Á Chotilsko Á Chřibská Á Chvaletice
Á Jaroměřice nad Rokytnou ÁJarošov Á Jeseník Á Jevišovice Á Jihlava Á Jindřichův Hradec Á Kadaň (2) Á Kamýk nad Vltavou Á Karviná (2) Á Klášterec
nad Ohří Á Kostelec u Křížků Á Kostomlaty pod Milešovkou Á Kralupy nad Vltavou Á Kramolín Á Krásná Lípa Á Krnov Á Křenovice Á Ledenice Á Ledvice
Á Leština Á Libčice nad Vltavou Á Libochovice Á Liberec Á Litovel Á Lom Á Loučná nad Desnou Á Louny Á Lovosice Á Lukavec Á Malé Přítočno Á
Mělník Á Milevsko Á Miroslav Á Mladá Boleslav Á Mohelno Á Moravské Budějovice Á Mořina Á Náměšť nad Oslavou Á Nasavrky Á Neratovice Á Nezdice
na Šumavě Á Němčičky Á Nová Bystřice Á Nový Jičín Á Olbramovice Á Olomouc Á Ostrava Á Ostrava-Krásné Pole Á Ostrava-Poruba (2) Á Orlová Á
Pardubice Á Pec pod Sněžkou Á Praha 4 Á Písek Á Plzeň Á Podivín Á Praha 5 Á Praha 13 Á Praha-Kunratice Á Praha-Libuš Á Prachatice Á Protivín
Á Radnice Á Rokytnice v Orlických horách Á Rouchovany Á Rudolfov Á Sedlec Á Smilovice Á Slaný Á Sokolov Á Suchdol Á Špindlerův Mlýn (2) Á
Šternberk Á Šumperk Á Tábor (2) Á Telnice Á Terezín Á Tišnov Á Třebíč Á Trstěnice Á Trutnov Á Třebenice Á Tuchlovice Á Turnov Á Týn nad Vltavou
(2) Á Ústí nad Labem (2) Á Valtice Á Vejprty Á Velká Bíteš Á Velké Březno Á Vítějeves Á Vodňany Á Volyně Á Zastávka Á Zlaté Hory Á Zlín Á Ždírec
nad Doubravou Á Želiv
Plán 2010: Blovice ÁBrno ÁHorní Bříza ÁHorní Planá ÁChvaletice ÁOpava-Malé Hoštice ÁOstrava-Slezská Ostrava ÁPlasy ÁPraha-Velká Chuchle
Á Sokolnice Á Ševětín Á Veselí nad Lužnicí Á Výrovice Á Židlochovice
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OBEC BZOVÁ
ČÁSTKA 1 000 000 Kč

Od září 2009 mohou sportovci v obci Bzová
využívat moderní sportoviště, které se nachází v blízkosti fotbalového hřiště. V rámci
nadačního projektu Oranžové hřiště získala
obec na jeho vybudování příspěvek ve výši
1 milion korun. Díky univerzálnímu čárování
je tady možné věnovat se florbalu, který je
v obci mezi sportovci velmi oblíbený, a také
dalším míčovým hrám – například odbíjené,
tenisu nebo badmintonu. Na speciálním
povrchu se lze prohánět i na populárních
inline bruslích.
„Na výstavbě hřiště, které je v blízkosti nových stavebních parcel, se podíleli
také členové místního florbalového oddílu.
Sportovní aktivity mají v obci dlouhou tradici,“ uvedla starostka obce Bzová Václava
Flaišmanová.
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Hřiště vzniklo na místě původní antukové plochy. Nové sportoviště o rozměrech 20 x 40
metrů nejvíce využívají místní občané a také
členové TJ Bzová a FK Hořovicko k tréninkům dětí a mládeže. Ve volných hodinách je
hřiště otevřeno pro všechny, kdo mají chuť si
zasportovat.

MĚSTO ČESKÉ VELENICE
ČÁSTKA 996 760 KČ

Město České Velenice, které leží v Jihočeském
kraji na hranicích s Rakouskem, nechalo
v areálu základní školy vybudovat za přispění
Nadace ČEZ unikátní dopravní hřiště. Školáci
1. stupně i ostatní děti z okolí se tady mohou
pod odborným dozorem učit zvládat běžné
situace v městské dopravě.

Nové dopravní hřiště, které děti mohou využívat od října 2009, obsahuje základní obousměrný ovál, tříramennou okružní křižovatku,
světelně řízenou křižovatku, stykovou křižovatku, kde hlavní komunikace nevede přímo,
přechody pro chodce, jednosměrnou komunikaci, parkoviště, železniční přejezd a obytnou
zónu, tedy nejběžnější dopravní situace.

„V silničním provozu se děti pohybují denně,
třeba při cestě do školy nebo zpět domů.
Proto je pro ně důležité hřiště, kde si mohou
vyzkoušet, jak funguje světelná křižovatka,
jak bezpečně přejít přes železniční přejezd,
dozvědí se, co je pěší zóna, a vyzkoušet si
mohou třeba i jízdu na kruhovém objezdu,“
hodnotí přínosy dopravního hřiště Petr
Škerlecz ze stavebního odboru města České
Velenice.
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OBEC NEZDICE NA ŠUMAVĚ
ČÁSTKA 700 000 KČ

Obec Nezdice se nachází v jedné z turisticky
nejnavštěvovanějších částí Šumavy. V obci,
kde žije přibližně 430 obyvatel, trvale bydlí asi
třicet dětí, pro které mohlo být díky příspěvku
Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžové hřiště v červnu 2009 otevřeno dětské hřiště.
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Je umístěno do členitého terénu. Na pozemních úpravách se ve značné míře podíleli
členové místního sportovního klubu a také
zaměstnanci obce. Areál je vybaven sedmi
herními prvky – lanovou dráhou, skluzavkou
s vlnou, houpacím kolotočem, houpačkou,
pružinovou houpačkou pro nejmenší návštěvníky, kombinovanou prolézačkou a stolem
na stolní tenis. Všichni zde mohou v klidu
posedět a odpočinout si na čtyřech lavičkách
se dvěma stoly. Oranžové hřiště slouží nejen
místním dětem, ale i návštěvníkům obce.

OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
ČÁSTKA 1 000 000 KČ

Severočeská obec Františkov nad Ploučnicí
nabízí sportovcům od června roku 2009
moderní zázemí na upraveném Oranžovém
hřišti. Díky modernizaci, která přišla na
více než 1,2 milionu korun, se z původního
hřiště s asfaltovou plochou stalo modernímultifunkční sportoviště s kvalitním umělým
povrchem. Univerzální čárování umožňuje
milovníkům sportovních aktivit zahrát si tenis,
odbíjenou nebo nohejbal. A právě turnajem
v nohejbalu družstev ze sedmi blízkých obcí
byl provoz modernizovaného hřiště odstartován.

Obec Františkov nad Ploučnicí tak zažila první
ročník nohejbalového turnaje sportovců ze
Sdružení obcí Benešovsko, u jehož konání
nechyběl ani starosta obce Vladimír Fišer,
který hřiště slavnostně otevřel. „U příležitosti
otevření upraveného sportoviště jsme pozvali
mužstva ze Sdružení obcí Benešovsko na
přátelský nohejbalový turnaj. Věřím, že si
tato akce získá oblibu u sportovců i fanoušků
a stane se z ní každoroční sportovní událost,“
řekl starosta.
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ROKYTNICE V ORLICK CH HORÁCH
ČÁSTKA 1 000 000 KČ

Od září roku 2009 se mohou nejmenší
obyvatelé sídliště U Nádraží v Rokytnici
v Orlických horách těšit z dětského
Oranžového hřiště. „Na sídlišti žije okolo
200 rodin, z nichž řada má děti ve věku
od 3 do 15 let. Právě pro ně jsme vybudovali dětské hřiště, kde se ti nejmenší mohou
vydovádět s kamarády a dospělí zase
společně potkávat,“ hodnotí přínos hřiště
Petr Hudousek, starosta města.
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Původně nevyužitou travnatou plochu proměnilo vedení města v hojně navštěvované
místo. Dominantou jsou dvě velké prolézací
věže s dětskou horolezeckou stěnou, provazovým žebříkem a skluzavkou. Nechybějí
pérové ani závěsné houpačky, pískoviště
nebo tabule na malování.

MĚSTO TIŠNOV
ČÁSTKA 1 000 000 KČ

Poslední srpnový den v roce 2009 bylo na
sídlišti Pod Klucaninou v Tišnově slavnostně otevřeno dětské Oranžové hřiště. Hřiště
vybudovalo město díky milionovému příspěvku Nadace ČEZ, další finanční prostředky
věnovalo město ze svého rozpočtu. Na ploše
20 x 32 metrů zde děti ve věku do 15 let
najdou lanovku, lanovou pyramidu a dvě
velké hrací sestavy. Na své si přijdou i jejich
mladší kamarádi, pro které jsou tu připraveny
pružinové i klasické houpačky, malá hrací
sestava se skluzavkou a skákací panák.
Dospělí si mohou odpočinout nebo popovídat s ostatními rodiči na lavičkách
u pískoviště.

„Dětské hřiště leží ve středu sídliště a je hojně
využíváno rodinami s dětmi. Díky nadačnímu
příspěvku jsme mohli realizovat obměnu staršího a již nevyhovujícího centrálního hřiště,“
vysvětluje Václav Drhlík z Oddělení komunálních služeb města Tišnov.
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MĚSTO KRNOV
ČÁSTKA 800 000 KČ

Zbrusu nové Oranžové hřiště bylo otevřeno
na Sídlišti pod Civilínem v Krnově v první
polovině srpna roku 2009. Bezbariérová hrací
plocha pro děti od 3 do 15 let vznikla na
ploše 900 m2 na místě bývalého hřiště. Hřiště
stálo 1,1 milionu korun, Nadace ČEZ přispěla
částkou 800 tisíc korun.
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„Město Krnov již před časem zahájilo likvidaci
dětských hřišť nevyhovujících současným bezpečnostním parametrům. Zároveň nechceme děti ochudit o venkovní aktivitu, proto
budujeme nová zázemí podle nejpřísnějších
bezpečnostních a hygienických parametrů.
Podle našich studií se ideální počet veřejných
hřišť na území města pohybuje kolem dvaceti.
Podpora Nadace ČEZ byla tedy velmi vítaným
příspěvkem,“ říká Vlastimil Štverák z odboru
školství, kultury a sportu Městského úřadu
v Krnově.

Oranžové hřiště láká děti ze sídliště a blízkého stacionáře pro mentálně postižené na nejrůznější atrakce. Houpadla, průlezky, kolotoč,
skluzavka, tabule na psaní a další prvky jsou
vybudovány z přírodních materiálů a vesele
pomalovány. Na naučné tabuli se děti dozvědí o metodách výroby elektřiny a pro poučnou zábavu jsou k dispozici i dřevěné modely
na ruční pohon, které děti mohou vlastní
energií roztáčet. Při výstavbě se nezapomnělo ani na rodiče – ti mohou dovádění svých
ratolestí sledovat z laviček pod dřevěnou
pergolou. Město pro ně navíc připravilo i tři
speciální atrakce pro dospělé, aby se mohli
protáhnout společně s dětmi.
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HELPPES – CENTRUM V CVIKU PSŮ
PRO POSTIŽENÉ O. S.
ČÁSTKA 49 169 KČ

Helppes je nezisková organizace, která
pomáhá osobám se zdravotním postižením
pomocí speciálně vycvičených psů. Podporu
centru poskytla Nadace ČEZ prostřednictvím svého projektu Oranžové kolo, který se
podobně jako v předchozím roce také v roce
2009 zúčastnil doprovodného programu tradiční sportovní akce TNT – Fortuna Meeting
v Kladně.
„Finanční příspěvek z Oranžového kola jsme
využili spolu s dalšími sponzorskými příspěvky
na úhradu nákladů spojených s výcvikem jednoho asistenčního psa. Jeho pořízení, výchova,
odborný výcvik, náklady na veterinární vyšetření, stravu a další jsou srovnatelně vysoké jako
u psa vodicího,“ vysvětluje Zuzana Daušová,
ředitelka centra Helppes. Fena labradorského
retrívra Běla dnes dělá společnost své paničce
upoutané na vozík. Běla je pro ni nejen čtyřnohým kamarádem, ale pomáhá jí zvládat úkony
spojené s každodenním životem.
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Posláním organizace je pomocí asistenčních
psů přispívat k integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti a kolektivu, usnadnit jim návrat do aktivního života, zařadit je
do vzdělávacího nebo pracovního procesu,
rozšířit možnosti při sebeobsluze, získat větší
soběstačnost, nezávislost, sebevědomí, svobodu a bezpečí. K tomu poskytuje Helppes
komplexní rozsah služeb od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa přes proškolení klienta v oblasti praktického využívání
služeb psa, až po zajištění péče o psa po
celou dobu jeho aktivní služby.

FARNÍ CHARITA T N NAD VLTAVOU, STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ČÁSTKA 50 000 KČ

V červnu roku 2009 se u příležitosti akce
Oranžová cyklojízda v Hluboké nad Vltavou
opět roztočily pedály Oranžového kola. Do
charitativní jízdy se zapojila i řada přítomných
osobností. Ředitel jaderné elektrárny Temelín
Miloš Štěpanovský změřil síly se senátorem
Tomášem Jirsou a do pedálů se opřela také
hokejová legenda Jaroslav Pouzar. Nadace
ČEZ rozdělovala v rámci Oranžového kola
celkovou částku 100 tisíc korun a polovinu
z uvedeného finančního obnosu získala Farní
charita Týn nad Vltavou. Jejím hlavním cílem
je poskytování kvalitních sociálních služeb na
základě křesťanské etiky. Farní charita poskytuje občanům města Týn nad Vltavou občanskou poradnu, pečovatelskou službu, osobní
asistenci, služby klubu seniorů, mateřského
centra, vede nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež a pracuje s romskými dětmi.

Finanční prostředky z Oranžového kola byly
využity na nákup vybavení nízkoprahového
zařízení Bongo a občanské poradny. Byla
zakoupena sedací souprava, křesla, vybavení PC a příslušenství, tiskárna a skříňka na
dokumenty. „Nové vybavení pomáhá poskytovat služby zařízení Bongo a občanské poradny ve větší kvalitě a v útulném prostředí,“
říká ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou
Daniela Laschová.
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ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A. S.
ČÁSTKA 47 714 KČ

Rokycanská nemocnice, a. s., poskytuje
zdravotní péči v základních lékařských oborech na odděleních interním, chirurgickém,
gynekologicko-porodnickém, dětském, na
multioborové jednotce intenzivní péče a na
anesteziologicko-resuscitačním oddělení,
včetně operačních sálů a komplementu
(oddělení radiodiagnostické, hematologicko-transfuzní, klinické biochemie a léčebné
péče). O pacienty se stará tým 45 lékařů
a 150 zdravotních sester, kapacita zařízení
je 189 lůžek. „Nemocnice oslavila v roce
2007 již 50. výročí své existence a patří tak
k tradičním poskytovatelům zdravotní péče na
Rokycansku. V souvislosti se zvyšujícími se
nároky na péči se snažíme prostory a zdravotnické vybavení stále modernizovat,“ řekla
Hana Perková, ředitelka Rokycanské nemocnice, a. s.
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Činnost nemocnice podpořili návštěvníci
tradiční akce „Den pozemního vojska Bahna
2009“ prostřednictvím charitativního projektu
Oranžové kolo. Jízda na speciálním rotopedu
přinesla ve prospěch nemocnice částku přes
47 tisíc korun. Díky tomuto příspěvku zakoupilo vedení nemocnice odsávačku Medela
s vozíkem jako součást endoskopického přístroje určeného k vyšetřování trávicího traktu
pacientů. Část finančního příspěvku byla
věnována na úhradu polohovacího rehabilitačního lehátka.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE (OS ČČK) TEPLICE
ČÁSTKA 101 465 KČ

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Teplice provozuje svoji činnost již od roku
2003 a své aktivity dělí do dvou oblastí:
sociální a zdravotní péče. Do první spadá
starost o seniory a osoby s Alzheimerovou
chorobou. Jim nabízí ubytování ve stacionáři
v budově OS ČČK. Pracovníci stacionáře
poskytují kompletní celodenní péči klientům,
kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé
osoby po dobu 24 hodin.

– od žáků základních škol až po dospělé,
připravuje soutěže v poskytnutí první pomoci
a na různých sportovních soutěžích a kulturních akcích zajišťuje zdravotní dozor.
„Díky projektu Oranžové kolo jsme získali
finanční příspěvek v hodnotě 101 465 korun,
který jsme využili na nákup vybavení, jako jsou
vestavěné skříně a noční stolky do pokojů
klientů stacionáře,“ uvedla ředitelka OS ČČK
Teplice Alexandra Svobodová.

Do druhé oblasti aktivit sdružení patří zdravotnické služby, práce zdravotních sester,
které provádějí zdravotní činnost bez dohledu
lékaře, ale výhradně na jeho doporučení.
Péče je poskytována v klientově domácím
prostředí. Středisko provádí také školení
první pomoci pro zájemce bez rozdílu věku
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NADAČNÍ FOND NOVOROZENEC
ČÁSTKA 51 149 KČ

Nadační fond NOVOROZENEC byl založen
v roce 1996 na jednotce intenzivní péče
pro novorozence Dětské kliniky Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, která je
svým zaměřením jediným centrem v celém
Východočeském regionu. Hlavním cílem
nadačního fondu je shromažďování prostředků na zakoupení potřebných přístrojů pro
zajištění specializovaných diagnostických
metod a léčebných postupů. Ty umožňují
zachránit těžce nemocné donošené i nedonošené novorozence. Částečně z příspěvku
Nadace ČEZ a dalších prostředků se nadační
fond podílel v roce 2009 na nákupu celkem
7 inkubátorů, v nichž jsou léčeni nemocní
novorozenci již od prosince 2009.
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„Péče o nemocné novorozence je velmi
finančně nákladná a vyžaduje drahé moderní
přístrojové vybavení. Jejich pořizovací cena se
pohybuje ve stovkách tisíc korun,“ vysvětluje
Zdeněk Kokštein, primář novorozeneckého
úseku dětské kliniky Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Na oddělení se zdravotníci
trvale starají až o dvacet nemocných novorozenců, jejichž váha se pohybuje v rozmezí od
500 gramů do 4,5 kilogramu.

DORADO
ČÁSTKA 51 096 KČ

Občanské sdružení DORADO je nezisková
organizace, jejímž cílem je nenásilnou formou
propojovat svět zdravých a handicapovaných
lidí zejména prostřednictvím hipoterapie.
Mezi další aktivity DORADA patří rehabilitace,
rekondiční jízdy, sport pro handicapované
a animoterapie prostřednictvím psychologického působení koní. Občanské sdružení
DORADO rozvíjí dlouholeté aktivity primářky
rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč
Alexandry Vosátkové, která se věnuje se
svým týmem hipoterapii i sportu handicapovaných od roku 1992. Občanské sdružení
DORADO disponuje komplexním realizačním
týmem a sdružuje odborníky z řad oborů
klasické rehabilitace i pedagogicko-psychologické péče.

V Oslavanech se na konci června roku 2009
sešlo na nádvoří oslavanského zámku
234 cyklistů, aby společně se známými sportovci a osobnostmi vyrazili na „Oranžovou
jízdu“. Součástí akce byl i charitativní projekt
Oranžové kolo, na kterém cyklisté našlapali
ve prospěch občanského sdružení DORADO
částku 51 096 korun. „Finanční příspěvek
využilo DORADO na provozní náklady ustájení
rehabilitačních koní,“ uvedla předsedkyně
sdružení DORADO Alexandra Vosátková.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN
ČÁSTKA 152 852 KČ

Oranžové kolo se v roce 2009 opět prezentovalo na tradiční akci Dny NATO v Ostravě,
jejíž 9. ročník se uskutečnil v září. Mezi obdarované tentokrát patřila i Základní a Mateřská
škola Kunín, která utrpěla škodu při letních
bleskových povodních na severu Moravy.
Mateřská škola Kunín byla při povodních
zatopena v celém přízemí. Byly poničeny
šatny dětí, šatna dospělých, logopedická
pracovna, školní kuchyň, kancelář, sklady
potravin a prádelna, voda navíc zpustošila
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herní vybavení zahrady a její oplocení. Školka
s prvorepublikovou tradicí přitom v letech
2007–2008 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Přes padesát dětí muselo být na čas přesunuto do náhradních prostor a pak si vybrat
nucené prázdniny, zatímco pracovníci školky
usilovně pracovali na obnově zařízení a vybavení.

Oranžové kolo vyneslo MŠ Kunín 152 852
korun. „Tyto peníze jsme využili na pořízení
dřevěného altánku na zahradu pro uskladnění
venkovních hraček a nákup nového mrazáku,
lednic a nerezových stolů do kuchyně,“ říká
Renáta Sztefková, vedoucí mateřské školy.
Díky nasazení zaměstnanců, obecního úřadu
a některých rodičů dětí se podařilo provoz
školky obnovit jen týden po začátku nového
školního roku. „Přestože jsme si prožili okamžiky hrůzy během povodní i pocity beznaděje bezprostředně po nich, postavili jsme
školku opět na nohy a máme ji nyní v ještě
lepším stavu než dříve,“ shrnuje Sztefková.

37

783
38

PODPORA
REGIONŮ

770 724
OD SVÉHO ZALOŽENÍ DAROVALA NADACE ČEZ V RÁMCI
PROJEKTŮ PODPORA REGIONŮ CELKEM 783 770 724 KČ
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REGION STŘEDNÍ ČECHY A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

DĚTSK DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA SÁZAVA
„NAJÍT KOŘENY“
ČÁSTKA 150 000 KČ

Dobrovolnické centrum PROTĚŽ poskytuje
dobrovolnickou pomoc seniorům, zdravotně
postiženým a jinak znevýhodněným dětem
a rodinám v krizi. Díky nadačnímu příspěvku
mohlo centrum realizovat projekt „Najít kořeny“ zaměřený na pomoc dětem z Dětského
domova Sázava.
V domově žije 25 dětí ve věku od 6 do 18
let. Tým dobrovolníků během roku 2009
prostřednictvím takzvaných genealogických
map vyhledával rodinné kořeny dětí a seznámil s nimi ty, kterých se týkaly. Dobrovolníci
také vyhledávali rodiče dětí nebo další příbuzné, kteří by se mohli o děti starat nebo je
v dětském domově častěji navštěvovat. Děti
mohly zprostředkovaně navázat vztahy se
svými skutečnými příbuznými a lépe pochopit
a přijmout svoji životní situaci.
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Kromě toho členové centra pomáhali rodinám při řešení problémů, jako je například
nepříznivá bytová situace, hledání vhodného
zaměstnání nebo stabilizace rodinného prostředí tak, aby vlastní rodinu mohly menší
děti navštěvovat o víkendech a prázdninách.
Dospívající děti pak dobrovolníci vedli ke
snazšímu začlenění do společnosti a k překonání bariér plynoucích z odchodu z dětského
domova. Díky nadačnímu příspěvku byli dobrovolníci k takové práci odborně vyškoleni.
Pro děti i jejich příbuzné připravilo centrum
několik workshopů.

SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
LINKA BEZPEČÍ A JEJÍ SYSTÉM
POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A INTERVIZÍ
ČÁSTKA 1 000 000 KČ

„Nejčastěji nám volají mladé dívky okolo
14 let, které řeší citové problémy a rodinné
prostředí. Překvapuje nás, že poslední dobou
přibývá hovorů, kdy se na nás obracejí
dospívající s myšlenkami na sebepoškozování
nebo dokonce sebevraždu,“ říká Petr Hořejš,
zástupce ředitele a vedoucí ekonomického
oddělení Sdružení Linka bezpečí.
Linka bezpečí již od roku 1994 poskytuje
telefonické a on-line služby pomoci dětem
a dospívající mládeži v jejich krizových životních situacích. Nepřetržitě 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu, anonymně a zdarma se
mohou děti obracet se svými problémy na
vyškolené pracovníky linky. „Klademe důraz
na individuální pomoc při řešení jakéhokoliv
problému, který dospívající cítí jako tíživý
a současně mu anonymita dává větší prostor
pro otevřenější sdělování osobních pocitů,“
vysvětluje Hořejš.

Z příspěvku Nadace ČEZ zajistilo sdružení
odborné konzultanty a vedoucí intervizory
a uhradilo náklady spojené s provozováním
linky. Kromě toho Linka bezpečí hradila
z části příspěvku výcvik telefonické krizové
intervence pro nové konzultanty, kteří na
linku nastoupili v průběhu roku. Za rok 2009
přijali pracovníci sdružení 34 458 tematických
hovorů, v nichž společně řešili kritickou situaci volajícího.
O pomoc nebo radu se na Linku bezpečí děti
obrátily i 1056krát prostřednictvím e-mailu
a v 385 případech přes chat.

41

REGION STŘEDNÍ ČECHY A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE PRAHA
ULTRAZVUK AMBULANCE DĚTSKÉ UROLOGIE,
UROLOGICKÁ KLINIKA
ČÁSTKA 750 000 KČ

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK je pracoviště
s více než třicetiletou historií samostatného
pracoviště, které zajišťuje urologicko
-andrologickou péči v plném rozsahu – tedy
ambulantně i formou lůžkového oddělení
a operačních výkonů. Ambulanci dětské
urologie navštíví týdně z důvodu některého
z onemocnění ledvin nebo močového ústrojí
okolo padesáti dětí. Jde o děti ve věkovém
rozmezí od několika dní po narození až po
osmnáctileté chlapce. Za přispění Nadace
ČEZ zakoupila ambulance nové ultrazvukové
zařízení, které nahradilo dřívější zastaralý typ.
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Moderní přístroj umožňuje lékařům rychlejší
a kvalitnější diagnostiku především vrozených
vývojových vad. Mezi nejčastěji vyšetřované zdravotní obtíže patří například poruchy
odtoku moči z ledvin, vrozené poškození
ledvin a močového ústrojí nebo onemocnění
genitálií. Vybavení ultrazvukového přístroje
umožňuje provádět také vyšetření spojené
s punkcí orgánů už u miminek. Pomocí
ultrazvuku mohou zdravotníci vyšetřit až
3 000 dětí za rok.

REGION JIŽNÍ ČECHY

MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
OPRAVA STŘECHY MUZEA
VOROPLAVBY V PURKARCI
ČÁSTKA 200 000 KČ

Muzeum voroplavby v Purkarci bylo založeno
v roce 1977 vorařským spolkem Vltavan. Až
do roku 1992 sídlilo v budově, která byla
poté vrácena v restituci původnímu majiteli.
Město Hluboká nad Vltavou poskytlo pro
účely muzea objekt bývalého obecního úřadu
a v roce 1995 tady bylo muzeum znovu otevřeno. Expozice představuje sbírky dobových
předmětů, nářadí a dokumentů. Součástí
jsou panely informující o spolku Vltavan,
dokládající způsob života a práce vorařů
a šífařů v povodí Vltavy.

V minulých letech se objevil problém s vlhkostí uvnitř objektu z důvodu špatné izolace
a zatékání dešťové vody do místností s exponáty. V roce 2005 bylo nutné muzeum uzavřít
a opravit omítku na stropech a zdech uvnitř
budovy. Opravena byla také izolace po vnějším obvodu objektu, vyměněna byla okna
a parapety. V roce 2009 se podařilo
s pomocí prostředků Nadace ČEZ vyměnit
střešní krytinu. Oficiální prezentace úspěšně
dokončeného projektu se uskutečnila
15. června roku 2009 v prostorách před
muzeem. Muzeum s opravenou střechou
bylo zařazeno do nabídky turistických cílů
Hlubocka. „Nově opravené muzeum se těší
velmi kladným ohlasům jak ze strany obyvatel
Purkarce a okolí, tak turistů, kteří sem zavítají,“ uvedla Hana Vlasáková, projektová manažerka Městského úřadu Hluboká nad Vltavou.
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MĚSTO PRACHATICE
ODSTRANĚNÍ ŠKOD ZPŮSOBEN CH POVODNĚMI
NA ORANŽOVÉM INTEGROVANÉM HŘIŠTI
V PRIMÁTORSKÉ ULICI V PRACHATICÍCH
ČÁSTKA 41 000 KČ

Město Prachatice leží v jihozápadní příhraniční části České republiky a je součástí
Jihočeského kraje. Zachovalé historické
budovy v centru města byly důvodem, proč
bylo historické jádro města vyhlášeno v roce
1981 Městskou památkovou rezervací.
V létě roku 2009 postihly jižní Čechy povodně způsobené bouřkami a přívalovými dešti.
V Prachaticích byl vyhlášen 3. povodňový
stupeň a stav nebezpečí. Povodeň se obešla
bez ztrát na životech nebo zdraví lidí, ale
škody na obecním a soukromém majetku
dosahovaly milionových částek. Zasaženo
bylo také Oranžové dětské hřiště. Díky
příspěvku Nadace ČEZ bylo možné škody
napáchané povodní rychle odstranit a provoz
na integrovaném hřišti v krátké době obnovit.
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OBEC DÍVČICE
BEZDRÁTOV VEŘEJN
ČÁSTKA 100 000 KČ

ROZHLAS

Obec Dívčice v současné době zahrnuje
místně odloučené části Dívčice (Dívčice
ves a Dívčice nádraží), Zbudov, Novosedly,
Česká Lhota a Dubenec. V červnu roku 2009
byl za přispění Nadace ČEZ zprovozněn
bezdrátový veřejný rozhlas pokrývající území
všech zmíněných částí obce. Nový rozhlas
si obyvatelé Dívčic pochvalují. Díky němu
mohou být všichni včas informováni nejen
v případě blížícího se nebezpečí (vichřice,
povodně apod.), ale i v případě předávání
informací o pořádaných sportovních, kulturních a společenských akcích v jednotlivých
osadách.

45

REGION ZÁPADNÍ ČECHY

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
KARLOVARSKÉHO KRAJE
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO
POČÍTAČE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
ČÁSTKA 257 000 KČ

„Senioři a lidé se zdravotním postižením
mívají často psychické bariéry používat výpočetní techniku. Pokud jim však nabídnete
pomocnou ruku, stanou se z nich pilní žáci,
kteří své nové zkušenosti v osobním životě
nadšeně využívají. Například jedna starší
účastnice se díky osvojení znalostí práce
s internetem zkontaktovala se svou rodinou
žijící v zahraničí. Přes e-mail nebo bezplatně
poskytované volání přes internet se rychle
dozví, jak se daří jejím dětem a vnoučatům,“
svěřuje se Petr Končel, ředitel Centra pro
zdravotně postižené Karlovarského kraje.
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Organizace pořádá vzdělávací a jiné akce
zaměřené na pomoc zdravotně postiženým
a seniorům v oblasti lepší adaptace ve společnosti. Právě pro ně bylo v roce 2009 určeno deset kurzů základů práce s počítačem,
které se uskutečnily v západočeských městech – Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří, Bečov
nad Teplou a Bochov. Účastníci se během
dvaceti hodin trvání semináře učili například
ovládat myš nebo pracovat se soubory a programy řady Microsoft Office. Nezapomnělo
se ani na práci s internetem, kdy si většina
účastníků kurzů vůbec poprvé založila vlastní
e-mailovou schránku.

OSTROVSK

MACÍK, O. S.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA, PROTOŽE
JSOU CHLUPATÁ
ČÁSTKA 100 000 KČ

Občanské sdružení Ostrovský Macík provozuje na Karlovarsku již sedmým rokem azyl
pro týraná, opuštěná nebo handicapovaná
zvířata. Hlavní motto organizace zní: „Je
spousta opuštěných zvířat a lidí – naším úkolem je dávat je dohromady.“
V Horním Žďáru chová sdružení od 130 do
170 zvířat včetně koní, psů, koček a jiných
domácích zvířat, z nichž většina se do azylu
dostala jako stará nebo nemocná. Pro trvale
ustájená zvířata zajistilo sdružení díky přispění Nadace ČEZ stelivo a krmivo. Sdružení
připravuje se svými svěřenci řadu zajímavých
aktivit pro mládež i seniory. Pro děti z mateřských a základních škol organizuje sdružení
také vzdělávací programy zaměřené na
budování vztahu k přírodě a na její ochranu.
Některé z dětí se na seminářích setkávají
s živou kozou nebo krávou vůbec poprvé
v životě.

Pro obě generace je kůň, pes nebo jiné zvíře
prostředníkem v komunikaci a může pomoci
k jejímu zlepšení. Sdružení se svými zvířaty
pravidelně navštěvuje oblastní Charitu Ostrov,
Stacionář a Dům pokojného stáří v Hroznětíně
a Domov důchodců v Nejdku. Kontakt často
osamělých starších lidí nebo lidí s těžkým
onemocněním se zvířaty přináší výrazné zlepšení psychického stavu. U ležících pacientů
stimuluje jejich snahu hýbat se a verbálně
komunikovat už samotný vizuální kontakt se
zvířetem.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE
VENKOVNÍ ŠKOLA
ČÁSTKA 123 000 KČ

Základní škola Hranice se již šestým rokem
věnuje environmentální výchově a jako jediná
škola v Karlovarském kraji se může pochlubit
titulem Ekoškola, který je udělován v rámci
stejnojmenného mezinárodního projektu.
Školu navštěvuje 154 žáků. Za přispění
Nadace ČEZ mohlo vedení školy vybudovat
venkovní altán, kam se při příznivém počasí
přesouvá výuka z uzavřených místností na
čerstvý vzduch. Výstavba dřevěné stavby
dovršila několikaleté úsilí školy o proměnu
původně nevyužitého a zanedbaného areálu
v místo pro relaxaci a výuku žáků.
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Děti se pod vedením pedagogů podílely na
přípravě projektu a také na jeho realizaci –
vyčištění pozemku a vysázení keřů a stromů,
které poskytují příjemný stín. O zeleň se
žáci starají, zalévají, plejí ji, uklízejí spadané
listí apod. Altán byl dokončen a slavnostně
otevřen v červnu 2009 a od té doby tu žáci
i jejich učitelé společně strávili několik příjemných hodin v rámci environmentální, dramatické a výtvarné výchovy i dalších aktivit.

REGION SEVERNÍ ČECHY

DĚTSK DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,
KRÁSNÁ LÍPA
V CHOVA PROSTŘEDÍM – NÁKUP VYBAVENÍ
ČÁSTKA 300 000 KČ

Dětský domov Krásná Lípa se nachází
v chráněné krajinné oblasti Lužických hor
v Krásné Lípě. Má tři koedukované rodinné
skupiny složené z věkově různých kolektivů
dětí. Přihlíží také k udržování sourozeneckých
vztahů.
Dětský domov Krásná Lípa získal v roce
2009 od Nadace ČEZ příspěvek v hodnotě
300 tisíc korun na vybavení pokojů dětí pod
názvem „Výchova prostředím“. Cílem projektu bylo zajištění rodinného prostředí dětem
s ohledem na věkové rozpětí dětí od 2,5 do

18 let, vytvoření zázemí pro hru, odpočinek
a relaxaci. Děti se ve velké míře podílely na
volbě vybavení svých pokojíčků. Vybíraly si
postele, skříňky, komody, doplňky, barvy na
zeď apod. Celkem bylo vybaveno 14 pokojů
pro 24 dětí. Projekt se podařilo dokončit
do Vánoc, proto mohly děti strávit svátky
v novém, pěkném prostředí.
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DOLNÍ POUSTEVNA
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA
(LOUTKOVÉHO DIVADLA)
ČÁSTKA 550 000 KČ

Město Dolní Poustevna leží v západní části
Šluknovského výběžku v nejsevernějším
koutě České republiky. Loutkové divadlo patří
mezi hlavní zdroje kulturního dění v Dolní
Poustevně. Pořádají se tu Mezinárodní
loutkové festivaly a kulturní akce pro děti
i dospělé. Do roku 2009 užívalo divadlo
nebytové prostory, které ale nebyly pro činnost divadla vhodné. Vedení města se proto
rozhodlo provést rekonstrukci kulturního zařízení, na kterou přispěla také Nadace ČEZ.
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Projekt byl zaměřen na úpravu stálé scény
tak, aby vyhovovala všem technickým a bezpečnostním nárokům. Byly provedeny úpravy,
které vylepšily zázemí pro diváky i pro účinkující. To umožní větší využití prostoru například
pro besedy, workshopy, přednášky apod.
Zachování jedinečné loutkové scény má pro
občany Dolní Poustevny velký význam, protože další nejbližší scéna je vzdálena padesát
kilometrů.

MĚSTSK ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
BEZBARIÉROVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TĚŽCE
IMOBILNÍ OBYVATELE ÚSTAVU
ČÁSTKA 200 000 KČ

Domov pro seniory je v Klášterci nad Ohří
v provozu již 14 let. Za tu dobu prošel řadou
stavebních úprav. Zařízení vzniklo z řadové
panelové zástavby, proto je u většiny bytových jednotek nevyhovující sociální zařízení,
které omezuje soběstačnost a aktivity mnohých klientů.

Projekt podpořený Nadací ČEZ spočíval
v celkové přestavbě hygienických buněk ve
dvou bytových jednotkách Domova pro seniory. Byty jsou určeny pro těžce imobilní klienty domova. V rámci úprav byla provedena
výměna umakartových jader za zděná a došlo
k celkovému zvětšení prostoru sociálního
zařízení. Bezbariérové prvky zajišťují imobilním obyvatelům domova větší samostatnost
a usnadňují práci ošetřujícímu personálu.
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SKI KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, O. S.
SKIINTERKRITERIUM 2009
ČÁSTKA 300 000 KČ

Ve Ski centru Říčky v Orlických horách se
v lednu 2009 uskutečnil již 47. ročník prestižního mezinárodního závodu žáků ve sjezdovém lyžování. Jde o jeden z deseti závodů
pořádaných pod hlavičkou FIS, které se jedou
v Evropě a v Kanadě. Poměřit své síly v alpských disciplínách, jako je slalom a obří slalom, přijelo v roce 2009 okolo 200 závodníků
a závodnic ze 14 zemí světa. Své mladé reprezentanty vyslaly Izrael, Nizozemí, Chorvatsko,
ale také Polsko nebo Slovenská republika.
Pořadatelé připravují v rámci programu i společenské doprovodné akce – slavnostní zahájení
a neformální vyhlášení výsledků nebo diskotéku. Příspěvek Nadace ČEZ ve výši 300 tisíc
korun byl využit na úhradu nákladů spojených
s organizačním zajištěním akce, konkrétně na
ubytování a stravování účastníků.
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„Hlavní význam závodu vidím v porovnání sportovních schopností začínajících a nadějných
závodníků z různých států. Současně je to pro
mladou generaci sportovců dobrá příležitost
k setkávání a výměně zkušeností,“ hodnotí přínosy akce Stanislav Havel, organizátor závodů
Skiinterkriterium a místopředseda Ski klubu Ústí
nad Orlicí. V minulosti se na závodech objevily
dnešní hvězdy nejen českého lyžování, například Šárka Záhrobská, sourozenci Kosteličovi
a řada dalších.

HOSPIC SMÍŘENÍ CHRUDIM
SMÍŘENÍ – HOSPICOVÉ SDRUŽENÍ PRO PARDUBICK
ČÁSTKA 100 000 KČ

Vůbec první lůžkový hospic v Pardubickém kraji
provozuje občanské sdružení Smíření. Lůžkový
hospic je zdravotnické zařízení pro pacienty
s postupujícím nevyléčitelným onemocněním
s prognózou několika dnů až týdnů života.
Hlavním posláním hospice je zajistit důstojné
podmínky života v jeho závěru. Vedení hospice
chce, aby se zařízení stalo také informačním
a organizačním centrem pro poskytování
domácí hospicové péče v regionu. Zavede
telefonickou 24hodinovou „linku první pomoci“
pro rodiny umírajících, povede databázi všech
institucí poskytujících domácí ošetřovatelskou
péči a půjčoven pomůcek, bude mít i vlastní
půjčovnu zejména specializované zdravotnické
techniky.

KRAJ

Příspěvek Nadace ČEZ použilo vedení hospice
k částečné úhradě zakoupené elektrické zvedací vany, která umožňuje lepší péči o nemocné
upoutané na lůžko.
Hospic disponuje celkem 27 lůžky v 23 jednolůžkových pokojích s přistýlkou a dvou dvoulůžkových pokojích, je tu komplex loučení a meditační místnost, prostorné atrium a ambulantní
část jako zázemí pro terénní hospicovou péči.
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SOU VČELAŘSKÉ – VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, O. P. S.
VČELA POD LUPOU
ČÁSTKA 120 000 KČ

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské
vzdělávací centrum, o. p. s. Nasavrky (SOUV –
VVC, o. p. s.) je v ČR unikátním pracovištěm,
které jako jediné v České republice nabízí komplexní vzdělávání v oboru včelař.
Díky příspěvku Nadace ČEZ zakoupilo vedení
školy dvě stereolupy, které umožňují pozorovat
včely a jejich vývoj v plástech od vajíčka až po
dospělou včelu v dostatečném zvětšení a rozlišení. Stereolupa, která se používá například
k diagnostice v elektrotechnickém průmyslu,
se ve včelařství stává pomocníkem při praktickém vzdělávání a při získávání zkušeností.
Vzhledem k průběhu biologického vývoje včelstva je možné použít stereolupy pouze od jara
do podzimu. V této době proto pořádá učiliště
Letní školu mladých včelařů a řadu dalších akcí
pro děti a mládež zaměřených na seznámení
s problematikou chovu včel.
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Právě možnost využívat moderní technické prostředky může motivovat mladou generaci k většímu zájmu o včelařství. Kromě toho škola nové
pomůcky používá také ke zkvalitnění výuky
zájmových a profesionálních včelařů, vedoucích
včelařských kroužků vychovávajících přes tisícovku mladých včelařů i k osvětě nevčelařské
veřejnosti.

REGION JIŽNÍ MORAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ZAKOUPENÍ HEMATOLOGICKÉHO
ANALYZÁTORU
ČÁSTKA 111 000 KČ

Odběrové středisko Třebíč je detašovaným
pracovištěm Transfuzního oddělení a krevní
banky Fakultní nemocnice Brno. Jako jediné
odběrové středisko v České republice je
on-line v reálném čase napojeno na zpracovatelské centrum. Třebíčský region disponuje
širokou základnou dárců krve. Ročně je
zde realizováno téměř 10 tisíc odběrů krve
a krevní plazmy.

Kvalita a bezpečnost transfuzních přípravků
jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější patří výběr dárců krve a s ním
související laboratorní vyšetření bezprostředně
před odběrem. Pro vyšetření všech hodnot
krevního obrazu byl zakoupen a v září 2009
instalován hematologický analyzátor, který
svými technickými parametry plně odpovídá
požadovanému účelu. Nadpoloviční většinu
pořizovací ceny analyzátoru, částku 111 tisíc
korun, činil příspěvek Nadace ČEZ. Od října
roku 2009, kdy byl analyzátor po předchozí
instalační kvalifikaci zaveden do rutinního
provozu, bylo v Odběrovém středisku Třebíč
vyšetřeno bezmála 5 000 dárců krve.
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SPORTOVNÍ KLUB KOCIÁNKA BRNO
SPORTOVNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÉ
MLÁDEŽE A DOSPĚL CH
ČÁSTKA 100 000 KČ

Sportovní klub Kociánka Brno je organizace,
která zajišťuje sportovní činnost dětí a dospělých s tělesným postižením. Spolupracuje
s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka a s handicapovanými
sportovci a jejich organizacemi v celé České
republice. Cílem činnosti je vytváření podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy zdravotně postižených dětí a mládeže.
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Díky podpoře Nadace ČEZ zajistil klub sportovní přípravu a účast handicapované mládeži
i dospělým s nejtěžším postižením na republikových sportovních akcích ve hře boccia
a porovnání jejich dovedností v ligových
utkáních. Díky uvedenému projektu se více
než 30 těžce handicapovaných sportovců
účastní tréninků, které se konají dvakrát až
třikrát týdně pod vedením zkušených trenérů. Vítězové jednotlivých kategorií z I. ligy,
zařazení do reprezentace ČR, se zúčastní
Mistrovství světa v boccii 2010 v portugalském Lisabonu.

OBEC OKAREC
OPRAVA KAPLE NA NÁVSI
ČÁSTKA 119 000 KČ

Obec Okarec leží východně od okresního
města Třebíč, na trase cyklostezky „Po mlynářské stezce“. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech již v roce 1104.
V samotném středu obce se nachází kaple,
která historii obce připomíná. Na její opravu
poskytla Nadace ČEZ příspěvek ve výši
119 tisíc korun. Součástí opravy byla výměna
krovu s krytinou, oprava vnějších i vnitřních
omítek, odizolování základů a podlah kaple,
výměna dveří se zárubněmi a zamřížování
oken.

Cílem rekonstrukce bylo docílit důstojného
vzhledu samotné kaple. Nyní se náves může
pyšnit nově opravenou kaplí a je tak příjemnou podívanou pro obyvatele obce, ale i pro
cyklisty a turisty, kteří sem zavítají.
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MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O. S.
REVITALIZACE AREÁLU KORUNNÍ
PEVNŮSTKY V OLOMOUCI
ČÁSTKA 2 000 000 KČ

Od svého založení v roce 2007 usiluje občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti,
o. s., o rekonstrukci a revitalizaci dlouhodobě
chátrajícího areálu Korunní pevnůstky, včetně
hradeb, válečné prachárny a dělostřeleckých
skladů. Unikátní barokní památka v centru
Olomouce připomíná bohatou vojenskou historii města a měla by se po nezbytné renovaci
stát lákadlem pro turisty, ale především volnočasovým centrem poznání a zábavy pro místní
obyvatele. Nadace ČEZ přispěla na rekonstrukční práce.
V objektech, které donedávna sloužily jako
skladiště stavebnin, je plánovaná stálá muzejní
expozice o pevnosti a informační centrum
věnované vojenským památkám v Olomouci
a okolí. Sdružení plánuje vybudovat ve
spolupráci s Univerzitou Palackého centrum
pro popularizaci a medializaci přírodních
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a humanitních věd. Vzniknout má i kulturní
a rekreační zázemí jako amfiteátr, šermírna,
výstavní prostory apod., chybět nebude ani
restaurace a venkovní herní zóny pro děti
i dospělé.
„Z nadačního příspěvku jsme financovali sanaci
dřevěných prvků v budově prachárny, výrobu
repliky původních vstupních vrat do ohradní
zdi a také instalaci základního elektronického
zabezpečení a osvětlení celého areálu,“ říká
Markéta Záleská, předsedkyně správní rady
občanského sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti. Podle ní se právě uskutečnily ty nejnákladnější, ale zároveň nejméně viditelné práce,
jako je výstavba inženýrských sítí. „Pokud vše
půjde podle plánu, koncem roku 2011 bychom
chtěli polovinu areálu zpřístupnit veřejnosti,“
dodává Záleská.

SDRUŽENÍ ROMŮ SEVERNÍ MORAVY
VOLN ČAS NEORGANIZOVAN CH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ
VYLOUČEN CH LOKALIT MĚSTA KARVINÁ
ČÁSTKA 277 260 KČ

Romské kulturní a společenské centrum
v Karviné hostí pod taktovkou Sdružení
Romů Severní Moravy od roku 2003 nejrůznější osvětové, vzdělávací a kulturně-společenské aktivity místního romského etnika.
Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit
města jsou k dispozici zájmové kroužky
a organizované volnočasové aktivity v rámci
nízkoprahového klubu. Kroužky fungují nejen
jako místo setkávání a zábavy, ale také díky
pravidelné docházce a důrazu na osobnostní
rozvoj směrem k toleranci a vzdělání naplňují
funkci preventivní.
Sdružení se do organizace větších akcí (jako
je třeba Den dětí, festivaly romské kultury
nebo dětské tábory) snaží zapojovat i rodiče
a ostatní dospělé z komunity. Úspěšná realizace sportovních, kulturních a společenských
akcí tak pro celou komunitu symbolizuje

uvědomění si vlastních hodnot a schopností,
zároveň však slouží ke zmírňování předsudků
majoritní společnosti.
Nadace ČEZ přispěla na projekt organizace volnočasových aktivit romských dětí.
Atraktivní nabídka mimoškolních aktivit slouží
k integraci dětí a rozvoji jejich funkční gramotnosti. Sdružení Romů Severní Moravy příspěvek využilo především k pokrytí mzdových
nákladů zaměstnanců sdružení, k nákupu
materiálu pro volnočasové kroužky, k provozu
romského centra a k uhrazení nákladů spojených s realizací dětského letního tábora.
Na lekce tance, vaření a počítačových dovedností dochází do centra asi 50 dětí týdně,
hromadných jednorázových akcí se účastní
až 300 dětí.
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ČESK SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
NOV JIČÍN
REHABILITAČNÍ VOLIÉRA
PRO STŘEDNĚ VELKÉ PTÁKY
ČÁSTKA 200 000 KČ

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy
funguje v Bartošovicích na Moravě již od
roku 1983, pod křídla novojičínské organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)
přešla v roce 1992. Ročně přijme záchranná
stanice kolem tisícovky zvířat, která potřebují
pomoc. Drtivou většinu tohoto počtu tvoří
ptáci, často malí a střední dravci a sovy. ČSOP
se v návaznosti na legislativní úpravy týkající
se ochrany zvířat i přírody rozhodla pro celkovou rekonstrukci areálu záchranné stanice
a podstatné navýšení jeho kapacity dostavbou
nových zařízení.
V roce 2009 získal ČSOP Nový Jičín od
Nadace ČEZ příspěvek ve výší 200 tisíc korun,
který byl využitý na výstavbu nových rehabilitačních voliér pro raněné ptáky. Voliéry slouží
k přípravě ptáků na návrat do volné přírody.
Učí se v nich znovu létat a chytat potravu.
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Záchranná stanice ošetří ročně až stovku ptáků
poraněných elektrickým proudem, další zranění
mívají na svědomí střety s dopravními prostředky, otravy, postřelení apod. Lidé také často přinesou nevyspělá mláďata, která se o sebe ještě
nedokáží postarat.
Kromě záchranné stanice provozuje ČSOP
Nový Jičín také centrum ekologické výchovy, věnuje se chovu místního plemene ovce
Valaška, pečuje o naučnou stezku, vysazuje
stromy v krajině a zabývá se záchranou kriticky
ohrožených druhů v přírodě.

STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ GRANTOV CH
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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SOUHRN PODPOŘEN CH PROJEKTŮ 2009
Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

1. LTC Psáry

Psáry

Výstavba hřiště Psáry

400 000 Kč

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

Praha

400 000 Kč

Bambus

Praha

Cena Nadace ČEZ 2009 o nejlepší
studentskou vědeckotechnickou práci,
10. ročník, provozní náklady a ceny
Volejbalová akademie při ZŠ Vachkova,
podpora sportovně talentované mládeže,
mzdové náklady
Příspěvek na pronájem sportovních zařízení
Doprovodný program pro děti a mládež
v rámci MS dračích lodí 2009
Florbal vozíčkářů, provozní náklady

250 000 Kč

Informační telefonní linka o osteoporóze,
provozní náklady
Atletické soutěže mládeže 2009, Pohár
Rozhlasu, Středoškolský pohár,
Mistrovské soutěže, Dětská atletika
– provozní náklady
Play fair play, provozní náklady osvětového
projektu
Příspěvek na činnost výboru

100 000 Kč

Region Střední Čechy a hlavní město Praha

BASKET SLOVANKA

Praha

Česká asociace dračích lodí
(Czech Dragon Boat Association)
Česká federace florbalu vozíčkářů

Praha

České národní fórum proti osteoporóze

Praha

Český atletický svaz

Praha

Český olympijský výbor

Praha

Praha

Český paralympijský výbor, o.s.

Praha

Český tenisový svaz o.s.

Praha

Dělnická tělocvičná jednota, Velká Chuchle

Praha

Dětský domov a Školní jídelna Sázava, p.o.

Sázava

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5, Stodůlky

Praha

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Příbram

Divadlo v Řeznické, o.p.s.

Praha

Domov seniorů Vojkov, p.o.

Vrchotovy
Janovice

Fakultní nemocnice v Motole

Praha

Fakultní nemocnice v Motole

Praha

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Praha

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mělníku

Mělník
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Oranžové dny minitenisu, organizace
víkendového turnaje pro děti z DD
Zabezpečení aktivit jednoty pro členy
a veřejnost, provozní náklady
Najít kořeny, provozní náklady

150 000 Kč

155 000 Kč

48 794 Kč

1 600 000 Kč

2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
250 000 Kč
150 000 Kč

Vybudování týdenního a denního stacionáře,
stavební práce
Mezinárodní festival šansonu,
provozní náklady
Divadelní činnost, provozní náklady

300 000 Kč

Nákup parního konvektomatu
RATIONAL CM 201, přístroje na všestrannou
úpravu pokrmů
Nákup sestavy pro fotodynamickou
diagnostiku a autofluorescenci
(PDD/AF) v ORL oblasti
Dětské polohovací postýlky a kyslíkové
mikrostany pro transplantační jednotku
dětské hematoonkologie
Rekonstrukce gynekologicko-porodnického
oddělení, elektroinstalace a související
stavební úpravy
Dětské hřiště, materiálové náklady

495 000 Kč

750 000 Kč
750 000 Kč

2 000 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

21 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

FC Mělník

Mělník

FK PŠOVKA MĚLNÍK, o.s.

Mělník

Folklorní sdružení České republiky

Praha

Fotbalový klub DUKLA Praha

Praha

1 300 000 Kč

FOTBALOV KLUB METEOR PRAHA VIII

Praha

FSC Libuš

Praha

Podpora mládežnických oddílů FC Mělník,
cestovné
Činnost a rozvoj fotbalového klubu,
cestovné, služby, materiálové náklady
ZPĚVÁČEK 2009 a koncert Zpíváme
pro radost, provozní náklady
SLAVNÁ MINULOST
– NADĚJNÁ BUDOUCNOST, provozní
náklady fotbalových kempů
Rekonstrukce travnatých hracích ploch
fotbalových hřišť v areálu mládeže
FK Meteor Praha
Rekonstrukce travnaté plochy

Golf Club Erpet Praha

Praha

Golfem proti drogám, pronájem sportovišť

250 000 Kč

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

Praha

49 169 Kč

Husitský dětský domov s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
I. Pražský sportovní klub neslyšících

Dubenec

Oranžové kolo, Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách, náklady na výcvik
a veterinární péči
Dokážeme spolu žít – rodinné zázemí
pro zletilé i nejmenší, provozní náklady
Oranžové kolo, provozní náklady

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

Praha

Každý koš pomáhá

Praha

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Smečno

Mateřská škola a Základní škola speciální
Diakonie ČCE Praha 4, p.o.
MEKUS

Praha

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o.s.

Mělník

Region Střední Čechy a hlavní město Praha

Praha

50 000 Kč
100 000 Kč
800 000 Kč

480 000 Kč

480 000 Kč

190 000 Kč
51 206 Kč

Městská část Praha 4

Praha

Chodítka Educator a Alvea pro děti
s kombinovaným postižením
Oranžové kolo, Maják – dům na půl cesty,
provozní náklady
Kvalita života zdravotně postižených
dětí s onemocněním SMA, náklady
na celorepublikové setkání rodin
v bezbariérovém zařízení
Oranžové kolo, volnočasové aktivity dětí
s mentálním postižením
Revitalizace ramene Podolka,
stavební práce
Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra
a Pavla v Mělníce, služby
Oranžové hřiště

Motivace o.s.

Praha

Aktivní léto pro děti, provoz campu

300 000 Kč

Náboženská obec Církve československé
husitské v Žebráku
Nadace Charty 77

Žebrák

Dětské centrum srdíčko, stavební práce

150 000 Kč

Praha

843 366 Kč

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni

Praha

Plníme přání, myslíme na druhé, nákup
služeb, techniky a pomůcek
Oranžové kolo, pomoc dětem pozůstalým
po policistech a hasičích, kteří zemřeli
při výkonu služby

Praha

13 000 Kč
103 502 Kč
100 000 Kč

50 831 Kč
2 000 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč

246 971 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Nadační fond Kapka naděje

Praha

150 000 Kč

Nadační fond Prolomené Ticho

Praha

Ozdravné pobyty pro děti
po onkologické léčbě
Neonatální screening sluchu, nákup přístroje

Občanské sdružení Effatha Praha

Praha

300 000 Kč

Občanské sdružení Lyžování

Hostivice

Občanské sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Občanské sdružení Slovo 21

Praha

Občanské sdružení Slovo 21

Praha

Obec Bzová

Bzová

Katolická charismatická konference 2009,
provozní náklady
Skiteam 2010, doprava do lyžařských
středisek
Poradna pro ženy a dívky v tísni,
mzdové náklady pracovníků poraden
Světový romský festival KHAMORO 2009,
provozní náklady
Světový romský festival KHAMORO 2009,
provozní náklady
Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Obec Chotilsko

Chotilsko

Oranžové hřiště, výstavba dvou hřišť

1 000 000 Kč

Obec Kostelec u Křížků

Kamenice

Oranžové hřiště

450 000 Kč

Obec Solenice

Solenice

Oprava vodárenského zařízení

150 000 Kč

Obec Vrdy

Vrdy

350 000 Kč

Paleta – sdružení mladých výtvarníků

Praha

PERCEPTIO o.s.

Praha

PRO BONUM o.s.

Praha

PRO CORDE – občanské sdružení pro podporu
a rozvoj kardiovaskulárního programu v ČR
Pro Futura o.s.

Praha

Výstavba multifunkčního veřejného
dětského hřiště
Letní umělecké kurzy pro děti a mládež,
provozní náklady
Nebezpečí neonacismu a extremismu,
výroba filmu
Ekologické spoty: „Odpadky patří do
kontejneru”, „Nejlevnější je energie
nespotřebovaná aneb jak šetřit energií
v domácnosti”, „Výhody hromadné dopravy
aneb auto je přítelem člověka, avšak své
přátele nezneužíváme”, výroba spotů
a náklady na vysílací čas TV Óčko
Srdce, nákup přístroje

Praha

Film „O sexu od A do Z”, realizace filmu

1 040 000 Kč

První nadační fond pro podporu biomedicínského
výzkumu

Praha

2 000 000 Kč

Sdružení Linka bezpečí

Praha

Sdružení SOS dětských vesniček

Praha

SK OLYMPIK Mělník

Mělník

Paradoxní embolizace do mozku, pilotní
studie: snížení rizika u sportovních potápěčů,
vývoj systému DEKO HABITAET, výzkum
Zajištění kurzů telefonické krizové intervence
pro konzultanty Linky bezpečí
Podpora náhradní rodinné péče
– SOS dětská vesnička Doubí,
Chvalčov a Medlánky
Činnost a rozvoj futsalového klubu, osobní
náklady, cestovné, služby

Region Střední Čechy a hlavní město Praha
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Praha

100 000 Kč

700 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč

340 000 Kč
1 490 000 Kč
1 440 000 Kč

1 500 000 Kč

1 000 000 Kč
500 000 Kč

100 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Sluneční domov

Praha

1 000 000 Kč

Společnost Franze Kafky, o.s.

Praha

Spolek divadla Radka Brzobohatého o.s.

Praha

Spolek Nicholase Wintona

Praha

Sportovní klub Smíchov

Praha

SSK Future o.s.

Praha

Svaz dělnických tělocvičných jednot České republiky

Praha

Svaz diabetiků ČR, z.o.

Mělník

Svaz diabetiků ČR, okresní výbor

Kolín

Svaz paraplegiků

Praha

Tělovýchovná jednota Hlavní správa ČEZ, a. s.

Praha

UNIVERSITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA

Praha

UNIVERSITNÍ SPORTOVNÍ KLUB PRAHA

Praha

volleyball.cz ČZU Praha

Praha

„Všude dobře...”, chráněné bydlení a respitní
centrum, stavební práce
Informační, studijní a vzdělávací centrum
Franze Kafky, stavební práce
Podpora Divadla Radka Brzobohatého,
provozní náklady
NICKYHO RODINA, vzdělávací projekt
pro základní a střední školy, provozní
náklady
Fotbalmánie 2009 pro děti z dětských
domovů, provozní náklady
Sport dává dětem šance do budoucna,
provozní náklady
Rekonstrukční práce a dovybavení
sportovního areálu DTJ Santoška
Edukačně preventivní pobyty pro diabetiky
a další ozdravné akce, osobní náklady,
služby
Vzdělávání a edukace diabetiků,
provozní náklady
Oranžové kolo, přístavba objektu
Centra Paraple
Zajištění sportovní činnosti zaměstnanců
Skupiny ČEZ
Prázdniny s basketbalem, realizace
basketbalových kempů
Děti pod basketbalové koše,
provozní náklady a nákup vybavení
Volejbalem proti drogám, provozní náklady

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Praha

750 000 Kč

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Praha

Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Základní škola a Mateřská škola Slapy, p.o.

Praha

Základní škola Kamýk nad Vltavou, p.o.
Základní škola Mělník-Mlazice, p.o.

Kamýk
nad Vltavou
Mělník-Mlazice

Nákup ultrazvuku ambulance
dětské urologie
Přestavba hematoonkologické transplantační
jednotky I. interní kliniky
Energetická bezpečnost
– geopolitické souvislosti, studie
Zdravé děti nelenoší, III. etapa,
materiálové náklady, stavební práce
S internetem do světa, počítačové vybavení

Život bez drog

Praha

Region Střední Čechy a hlavní město Praha

Slapy

Zdravý a bezpečný pobyt na školním hřišti,
II. etapa, materiálové náklady, služby,
stavební práce
Realizace filmu na téma
kyberšikana

500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč

140 000 Kč
650 000 Kč
2 000 000 Kč
95 000 Kč

7 000 Kč
253 029 Kč
350 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč

1 500 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč

980 000 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Region Jižní Čechy
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s.

České Budějovice

Oranžové kolo, provozní náklady

Agency Je5 s.r.o.

České Budějovice

Farní charita Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Mažoretkový klub PANENKY České Budějovice

České Budějovice

Město Bechyně

Bechyně

Město České Velenice

České Velenice

České děti čtou s Ježíškem,
provozní náklady kampaně
Oranžové kolo, Středisko sociálních služeb,
provozní náklady
MAŽORETKY – PANENKY 2009,
provozní náklady
Obecní bezdrátový rozhlas,
materiálové náklady
Oranžové hřiště

Město Hluboká nad Vltavou

Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci

Město Nová Bystřice

Hluboká
nad Vltavou
Nová Bystřice

Město Prachatice

Prachatice

Město Protivín

Protivín

Město Rudolfov

Rudolfov

Odstranění škod způsobených povodněmi
na Oranžovém integrovaném hřišti
v Primátorské ulici
Zajištění bezbariérového přístupu
do Švehlova parku
Oranžové hřiště

Město Soběslav

Soběslav

Město Tábor
Město Týn nad Vltavou

Oranžové hřiště

50 000 Kč
550 000 Kč
50 000 Kč
75 000 Kč
200 000 Kč
996 760 Kč
200 000 Kč
1 000 000 Kč
41 000 Kč

200 000 Kč
1 000 000 Kč

Tábor

Podpora regionů, dětské hřiště v rámci
projektu Regenerace parku u sv. Marka
Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Týn nad Vltavou

Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Město Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Město Vodňany

Vodňany

Město Vodňany

Vodňany

Město Volyně

Volyně

Služební automobil pro Městskou policii
v Týně nad Vltavou
Rekonstrukce dětského hřiště
na sídlišti Škorna
Výstavba dětského a sportovního hřiště
v nové zástavbě města
Oranžové hřiště

Město Zliv

Zliv

Městys Dolní Bukovsko

Dolní Bukovsko

Rekreační zařízení Mydlák, rekonstrukce
kuchyňky včetně zázemí
Výsadba zeleně v parku Na Padělkách

Obec Albrechtice nad Vltavou

Albrechtice

Rekonstrukce veřejného osvětlení

100 000 Kč

Obec Bečice

Bečice

Oprava kapličky v obci

100 000 Kč

Obec Březnice

Březnice

100 000 Kč

Obec Čenkov u Bechyně

Bechyně

Obec Číčenice

Číčenice

Vnitřní opravy kapličky – dlažba, malba,
vstupní dveře a elektrické vytápění
Vybavení klubovny
a hasičské zbrojnice
Sakrální stavby Strpí, Újezdec,
Číčenice – stavební práce
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150 000 Kč

500 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
1 000 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč
110 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Obec Dívčice

Dívčice

100 000 Kč

Obec Dříteň

Dříteň

Bezdrátový veřejný rozhlas, materiálové
náklady, služby
Víceúčelové hřiště

Obec Hodonice

Hodonice

Nová vrata a strop u garáže hasičské zbrojnice

Obec Horní Kněžeklady

Týn nad Vltavou

Zakoupení kontejneru na komunální odpad

Obec Hosín

Hosín

Oranžové hřiště

500 000 Kč

Obec Hosty

Hosty

Vybavení kulturního sálu

100 000 Kč

Obec Chrášťany

Chrášťany

Oprava kulturního domu, II. etapa

100 000 Kč

Obec Modrá Hůrka

Modrá Hůrka

100 000 Kč

Obec Mydlovary

Mydlovary

Rekonstrukce společenské místnosti
v bývalé škole
Doplnění veřejného osvětlení

Obec Nákří

Nákří

Oprava obecní kaplanky

100 000 Kč

Obec Olešník

Olešník

Oprava střechy kulturního domu

200 000 Kč

Obec Paseky

Paseky

Výměna oken v kampeličce

100 000 Kč

Obec Tálín

Tálín

Lávka pro pěší přes Tálínský potok

100 000 Kč

Obec Temelín

Temelín

Rekonstrukce chodníků

500 000 Kč

Region Jižní Čechy

400 000 Kč
90 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč

Obec Všemyslice

Neznašov

Dláždění chodníků v obci Neznašov

400 000 Kč

Obec Zahájí

Mydlovary

Rekonstrukce veřejného osvětlení

100 000 Kč

Obec Záhoří

Bechyně

Úprava veřejného prostranství

100 000 Kč

Obec Žďár

Žďár

Oprava kapliček

100 000 Kč

Obec Želiv

Želiv

Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Obec Žimutice

Žimutice

Oprava kulturního domu v Pořežanech

100 000 Kč

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže České Budějovice
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně

České Budějovice

Volný čas jako prostředek k realizaci,
nákup vybavení
Restaurování exponátů hasičského muzea

103 650 Kč

Střední odborná škola elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy

Hluboká
nad Vltavou

382 400 Kč

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická

České Budějovice

Kreslení schémat, měření veličin a analýza
virtuálních elektronických obvodů, využití
simulačního programu MULTISIM
ve výuce odborných předmětů
Cizí jazyky učíme moderně a přitažlivě,
vybavení učebny
Dětská tour Nadace ČEZ, osobní
a materiálové náklady, služby
Výroba výukového filmu na DVD

200 000 Kč

Základy obsluhy osobního počítače
pro zdravotně postižené a seniory, osobní,
náklady, cestovné, služby

257 000 Kč

Bechyně

200 000 Kč

260 000 Kč

Region Západní Čechy
AC SPARTA PRAHA cycling

Rokycany

SNOWBLADE ACADEMY o.s.

Nýrsko

Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje

Karlovy Vary

50 000 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Region Západní Čechy
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Plzeň

První fáze projektu – stavební dokumentace

150 000 Kč

Český západ o.s.

Teplá

400 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Rokycany

Rokycany

Domov pro seniory Vlčice, p.o.

Blovice

DROSERA, sdružení ochrany přírody a krajiny

Bublava

Gymnázium Plasy

Plasy

Lyžařský klub Ski K

Plzeň

Mateřská škola Citice, p.o.

Sokolov

Město Bělá nad Radbuzou
Město Březová

Bělá
nad Radbuzou
Březová

Mít činnost ve svých rukou – projekt
samofinancování o.s. pomocí vlastního
kamenného obchodu
Oranžové kolo, Centrum podpory rodiny,
nákup vybavení a opravy
Zkvalitňování péče o seniory, cestovné,
materiálové náklady
Záchranná stanice pro handicapované
živočichy, materiálové náklady, služby
Multifunkční učebna přírodních věd, osobní
a materiálové náklady
Rozvoj a podpora mladých talentů
v závodním lyžování, provozní náklady
Ozdravný pobyt, osobní náklady, cestovné,
příspěvek na pobyt
Dětské hřiště, stavební práce, materiálové
náklady
Rozšíření multifunkčního dětského hřiště

Město Habartov

Habartov

Město Plánice

Plánice

Město Stříbro

Stříbro

Občanské sdružení „Ostrovský Macík”

Ostrov

Obec Merklín

Merklín

Obec Nezdice na Šumavě

Nezdice
na Šumavě
Tlučná

Obec Tlučná

50 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
30 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč

Č&Z centrum pro nejmenší,
materiálové náklady
Rekonstrukce rodného domku a nová
expozice v rodišti Františka Křižíka v Plánici
Rekonstrukce odvodňovacího kanálu
z Královské štoly Prokop
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá,
materiálové náklady
Modernizace mateřské školy

300 000 Kč

Oranžové hřiště

700 000 Kč
277 000 Kč

Obec Volduchy

Volduchy

Celková obnova dětského hřiště
mateřské školy
Dětské hřiště, materiálové náklady

Oblast Klubu Českých turistů
plzeňského kraje, o.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.

Plzeň

Oprava turistické lávky „Rabštejn – SEVER”

Rokycany

Oranžové kolo

Římskokatolická farnost Plzeň-Bory

Plzeň

Sport relax handicap Plzeň

Plzeň

Realizace Pastoračního centra Jana Pavla II.
v bývalém klášteře trinitářů ve Štěnovicích,
Plzeň-jih
Výuka jazyků bez bariér (Výukou jazyků
k integraci dětí a mládeže s handicapem),
osobní náklady, materiálové náklady,
služby
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52 286 Kč

100 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
650 000 Kč

250 000 Kč
96 000 Kč
47 714 Kč
400 000 Kč

67 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Stodská nemocnice, a.s.

Stod

300 000 Kč

Středisko rané péče SPRP Plzeň

Plzeň

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Plzeň

Nákup biochemického laboratorního
analyzátoru
Dětská židlička MyGo, nákup
polohovacího zařízení
Dílna řešení a diagnostiky průmyslových
rozvodů a instalací, materiálové náklady,
konference
Třída snů, materiálové náklady
Venkovní škola, osobní náklady, materiálové
náklady, stavební práce
Vybavení učebny – kulturní místnosti

123 000 Kč

Počítačová učebna, materiálové náklady,
služby
Alternativní elektroizolační kapaliny a jejich
diagnostika
Interaktivní enviromentální prožitkové a herní
prvky pro děti a rodiny v ZOO Plzeň

200 000 Kč

Region Západní Čechy

Základní škola a Mateřská škola Švihov, p.o.

Švihov

Základní škola Hranice, p.o.

Hranice

122 000 Kč
400 000 Kč

150 000 Kč

Základní škola Velhartice, p.o.

Kolinec

Základní škola B. Němcové, Sokolov, p.o.

Sokolov

28 000 Kč

Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
příspěvková organizace
Region Severní Čechy

Plzeň

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Lípa, p.o.

Krásná Lípa

Výchova prostředím, nákup vybavení

300 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov, p.o.

Mašťov

Nákup automobilu

300 000 Kč

Dům dětí a mládeže Šuplík

Kadaň

Pečeme keramiku pro radost,
materiálové náklady
Aerobic, materiálové náklady

100 000 Kč

800 000 Kč

122 000 Kč

400 000 Kč
300 000 Kč

Dům dětí a mládeže Bílina

Bílina

F.A. Pod Lipou, s.r.o.
FOKUS Liberec, o.s.

Roudnice
nad Labem
Liberec

Fotbalový klub Jiskra Modrá

Jílové

Hřiště pro mládež a dostavba rehabilitace
(sauna, bazén)
Oranžové kolo, nákup vybavení dílny
pro duševně nemocné
Vybavení šaten mládeže

Gymnázium Děčín, p.o.

Děčín

Interaktivní učebna, materiálové náklady

Mateřská škola Děčín VI, p.o.

Děčín

Zahrada živlů, úprava zahrady školy

125 000 Kč

Mateřská škola Račetice

Žatec

Školní kuchyně, stavební
a materiálové náklady
Vnitřní hřiště

100 000 Kč

Rekonstrukce kulturního centra
s loutkovým divadlem
Bezbariérové sociální zařízení pro těžce
imobilní obyvatele ústavu
EKG přístroj pro dětské oddělení

550 000 Kč

Mateřské centrum Rákosníček, o.s.

Děčín

Město Dolní Poustevna

Dolní Poustevna

Městský ústav sociálních služeb

Klášterec
nad Ohří
Žatec

Nemocnice Žatec, o.p.s.
Obec Františkov nad Ploučnicí
Obec Mšené Lázně

Františkov
nad Ploučnicí
Mšené Lázně

50 000 Kč

51 528 Kč
250 000 Kč

120 000 Kč

200 000 Kč
150 000 Kč

Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Dětské hřiště

1 000 000 Kč

69

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Oblastní spolek ČČK Teplice

Teplice

101 465 Kč

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí
a mládeže
Sport Centrum Bouřňák o.p.s.

Teplice

Sportovní klub PRO SPORT Teplice

Teplice

Sdružení TULIPAN

Liberec

Oranžové kolo, nákup vybavení pokojů
pro klienty stacionáře
Oranžové kolo – Volnočasové aktivity pro
děti a mládež, nákup nábytku a vybavení
Dětský lyžařský svah „Údolíčko”, osobní
a materiálové náklady
„EJU CADETS U17“ Mezinárodní turnaj
kadetů a kadetek ve sportu judo ve věku do
17 let, provozní náklady
Oranžové kolo – Oranžová přeje TULIPANU,
materiál a vybavení pro chráněnou dílnu
Oranžové hřiště

Region Severní Čechy

Teplice

Statutární město Chomutov

Chomutov

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

Liberec

Unikátní projekty

Smržovka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, p.o.

Děčín

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, p.o.

Děčín

Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, p.o.
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, p.o.

Liberec

Základní škola Jakuba Arbesa Most, p.o.

Most

Základní škola Most, p.o.

Most

Děčín

Rozšíření praktické výuky o robotizované
pracoviště a pracoviště simulující řízení
budov pomocí sběrnicového systému
Nikobus v kombinaci s radiofrekvenčním
systémem Xcomfort, materiálové náklady
Evropské výtvarné centrum pro postižené
děti Sněženka, osobní a materiálové
náklady, služby, cestovné
Po stopách prvních Egypťanů – fotografická
výstava první české expedice do egyptské
západní pouště, služby a cestovné
Obnova objektu střední školy v kraji

98 535 Kč
80 000 Kč
400 000 Kč

48 472 Kč
1 000 000 Kč
480 000 Kč

800 000 Kč

225 000 Kč

25 000 000 Kč

Hrajeme si bezpečně ve školce,
materiálové náklady
Teplo pro mateřskou školu

400 000 Kč

Hrajeme si společně, terénní úpravy,
herní prvky
Tvořme radostněji, zlepšení vybavení
keramické dílny
Enviromentální výuka v přírodě,
stavební práce a nábytek
Renovace povrchu hřiště

250 000 Kč

800 000 Kč

13 000 Kč
89 000 Kč
2 000 000 Kč

Region Východní Čechy
Agentura pro rozvoj Broumovska

Broumov

BK Pardubice, a.s.

Pardubice

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.

Janské Lázně

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hradec Králové
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Genius loci – Zahrada, náklady na údržbu
barokní klášterní zahrady
Východočeský basketbal – GOLDEN
TALENTS, provozní náklady
Příspěvek na provozní náklady centra

100 000 Kč

HD Laparoskopická sestava pro
COS – Gynekologie, materiálové náklady

470 700 Kč

400 000 Kč
100 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Hradiště

Částka v Kč

Region Východní Čechy
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradišti

Rekonstrukce fary

240 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lozicích Lozice

Nová střecha

240 000 Kč

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Hradec Králové

HC Náchod 60502

Náchod

IPC Help, o.s.

Hradec Králové

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšl

LTC NOV BYDŽOV

Nový Bydžov

Ozvěny holocaustu, osobní náklady,
materiálové náklady, služby
Podpora rozvoje regionálních hokejových
oddílů, provozní náklady
Vybavení léčebny dlouhodobě nemocných
v Českém Brodě
Ochrana lidského zdraví, materiálové
náklady
Rekonstrukce staré klubovny

Město Dvůr Králové nad Labem

Dětské a sportovní hřiště Sylvárov

Město Chrudim

Dvůr Králové
nad Labem
Chrudim

Dětské hřiště Chrudim – Rozhledna, II. etapa

200 000 Kč

Město Chvaletice

Chvaletice

400 000 Kč

Město Rokytnice v Orlických horách

Rokytnice
v Orlických
horách
Úpice

Oprava kostela ve Chvaleticích,
hornické čtvrti
Oranžové hřiště

Město Úpice
MINISTERSTVO OBRANY,
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Hradec Králové

Nadační fond Jičín – město pohádky

Jičín

Nadační fond Modrá Niké – Zdeněk Lhota

Hořice

Nadační fond Novorozenec

Hradec Králové

Občanské sdružení Dračí skála

Všestary

88 000 Kč
400 000 Kč
240 000 Kč
300 000 Kč
100 000 Kč
350 000 Kč

1 000 000 Kč

Poznávejme Úpici – centrum regionu
Jestřebí hory, osobní náklady, služby
Vzdělávací program Podpora výuky
základní a rozšířené první pomoci,
materiálové náklady
Oranžové kolo, nákup materiálu

100 000 Kč

Výtvarná soutěž pro předškolní,
školní a středoškolní mládež „Děti pro radost
druhých”, provozní náklady
Oranžové kolo, „Uzdravený novorozenec”,
nákup přístrojů
Oprava a vylepšení chatek pro děti na letním
táboře Dračí skála

110 000 Kč

150 000 Kč

48 851 Kč

51 149 Kč
150 000 Kč

Obec Leština

Leština

Dětské hřiště, materiálové náklady

120 000 Kč

Obec Modlíkov

Modlíkov

Výstavba dětského hřiště

273 875 Kč

Obec Trnávka

Trnávka

Obec Vítějeves

Vítějeves

Rekonstrukce veřejného osvětlení,
I. etapa
Oranžové hřiště

Oblastní charita Hradec Králové

Hradec Králové

Sociální rehabilitace v Domě Matky Terezy
v Hradci Králové, nákup vybavení a služby

120 000 Kč

Oblastní charita Hradec Králové

Hradec Králové

Podpora a pomoc lidem v tísni a obětem
domácího násilí v Královéhradeckém kraji

398 000 Kč

91 800 Kč
1 000 000 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s.

Ústí nad Orlicí

300 000 Kč

Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj

Chrudim

SKIINTERKRITERIUM 2009, ubytování
a stravování účastníků
Výstavba a provozování hospice
pro Pardubický kraj
Krkonošské mlýniště, provozní náklady
Modernizace laboratoří
elektrotechnických měření
Včela pod lupou, nákup přístroje

100 000 Kč

140 000 Kč

Region Východní Čechy

100 000 Kč

Sportovní akademie, o.s.

Špindlerův Mlýn

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradec Králové
Střední odborné učiliště včelařské
– Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Tělovýchovná jednota Jachting Libštát

Hradec Králové

TJ Sokol Havlovice, o.s.

Havlovice

Základní škola Přelouč, p.o.

Přelouč

Využití volného času dětí a mládeže, dětský
tábor se zaměřením na jachetní výcvik,
osobní náklady, materiálové náklady, služby
Zateplení budovy, výměna oken a dveří
ve správní budově
Nákup dataprojektoru a interaktivní tabule

Základní škola Žichlínek, p.o.

Žichlínek

Interaktivní tabule na I. stupni ZŠ

100 000 Kč

ZOO Dvůr Králové a.s.

Dvůr Králové
nad Labem

Pavilon goril, generální přestavba
z pavilonu lidoopů

300 000 Kč

AK Olymp Brno

Brno

240 000 Kč

Centrum pro rodinu Hodonín

Hodonín

ECCCJ 09 – Moskva 18. – 20. 9. 2009,
juniorky ACP Olymp Brno, provozní náklady
Vzdělávací, volnočasové a poradenské
aktivity pro rodiny s dětmi
Oddíl boxu, provozní náklady

Nasavrky
Libštát

950 000 Kč

120 000 Kč

200 000 Kč
347 500 Kč

Region Jižní Morava

Dělnická tělocvičná jednota Prostějov

Prostějov

Denní centrum Barevný svět

Třebíč

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Rekonstrukce cvičné kuchyně,
nákup vybavení
Valašské Klobouky Vybavení učebny pracovního vyučování
ve škole pro žáky s mentálním postižením
Klobouky u Brna
Aktivizační činnost v Domově Betlém,
provozní náklady
Klobouky u Brna
Masáže pro vozíčkáře

Diecézní charita Brno

Třebíč

Diecézní charita Brno

Třebíč

DORADO

Třebíč

Energoregion 2020

Náměšť nad
Oslavou
Brno

Dětský domov, Základní škola
a Praktická škola Valašské Klobouky
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Fakultní nemocnice Brno
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Domov pro matky s dětmi Hodonín,
materiálové náklady, služby
Obnova vybavení zařízení Azylového domu
Centra „PRO” Blansko
Oranžové kolo, Hiporehabilitace – koně pro
všechny, provozní náklady na rehabilitační
koně
Vybavení škol, osobní a materiálové náklady
Zakoupení hematologického analyzátoru
včetně hardwarového vybavení pracoviště
pro on-line přenos dat

100 000 Kč
250 000 Kč
48 904 Kč
60 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
180 000 Kč
51 096 Kč

2 500 000 Kč
111 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Region Jižní Morava
Football club Moravský Krumlov
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Znojmo
Gymnázium a Střední odborná škola
Moravské Budějovice
Gymnázium Jana Blahoslava

Moravský Krumlov Regionální centrum mládeže Moravský
Krumlov, nákup tréninkového vybavení
Znojmo
Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

135 000 Kč
15 500 Kč

Moravské
Budějovice
Ivančice

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky
Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Gymnázium Třebíč

Třebíč

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Gymnázium Velké Meziříčí

Velké Meziříčí

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Gymnázium Moravský Krumlov

Moravský Krumlov Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Oslavany Oslavany
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Brno

Město Hodonín

Hodonín

Město Hrotovice

Hrotovice

Podsady pro stany, čerpadlo pro čerpání
pitné vody
Fauna bezobratlých v hospodářských
lesích a přírodních rezervacích Beskyd a její
bioindikační význam, náklady a cestovné
Oranžové hřiště

15 500 Kč

15 500 Kč
24 900 Kč
100 000 Kč

1 000 000 Kč

Město Hustopeče

Hustopeče

Vybudování nového společenského sálu
v budově ZUŠ v Hrotovicích
Dětské hřiště Větrná, vybavení

Město Ivančice

Ivančice

Oranžové kolo, rekonstrukce besedního domu

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Oranžové hřiště

Město Tišnov

Jaroměřice
nad Rokytnou
Náměšť
nad Oslavou
Tišnov

Sportovní zařízení pro mládež – skate park,
materiálové náklady a služby
Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Městys Dalešice

Dalešice

Oranžové hřiště

1 000 000 Kč

Národní památkový ústav

Náměšť
nad Oslavou
Hodonín

Restaurování oltáře sv. Lukáše v kapli
státního zámku v Náměšti nad Oslavou
OÁZA, bezbariérový areál pro těžce
zdravotně handicapované občany
Oranžové hřiště

Město Náměšť nad Oslavou

Oáza Hodonín, středisko speciálních služeb
Obec Babice nad Svitavou
Obec Bačice

Babice
nad Svitavou
Bačice

Obec Bohutice

Bohutice

Obec Borkovany

Borkovany

Obec Dobřínsko

Dobřínsko

Obec Dolní Dubňany

Dolní Dubňany

Obnova a modernizace (technické
zhodnocení) kulturního zařízení obce
Dokončení výměny oken a rekonstrukce
fasády ZŠ Bohutice
Výtvarná dílna lidových tradic, provozní náklady
Zastřešení a technické dokončení
venkovního pódia pro účinkující
ZŠ a MŠ, vybavení nábytkem

300 000 Kč
200 000 Kč
98 194 Kč
1 000 000 Kč
200 000 Kč

101 806 Kč
100 000 Kč
1 000 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
694 000 Kč
70 000 Kč
100 000 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Obec Hluboké

Hluboké

Výstavba hřiště, I. etapa

100 000 Kč

Obec Kašnice

Kašnice

104 230 Kč

Obec Kramolín

Kramolín

Pestré sportování, nákup vybavení
sportovního hřiště
Oranžové hřiště

Obec Lesní Jakubov

Lesní Jakubov

Volnočasový areál, dětské hřiště

100 000 Kč

Obec Litovany

Litovany

Rekonstrukce vodní nádrže

100 000 Kč

Obec Okarec

Okarec

Oprava kaple na návsi

119 000 Kč

Obec Popůvky

Popůvky

Oprava kaple na návsi

100 000 Kč

Obec Příbram na Moravě

Zastávka

200 000 Kč

Obec Ratíškovice

Ratíškovice

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ
v Příbrami na Moravě
Živá kultura ve stanu, nákup párty stanu

Obec Suchdol

Suchdol

Oranžové hřiště

164 000 Kč

Obec Tavíkovice

Tavíkovice

300 000 Kč

Obec Valeč

Valeč

Obec Výčapy

Výčapy

RATOLEST BRNO, o.s.

Brno

Rodinné centrum NA MYŠÁKU, o.s.

Těšany

Rekonstrukce kulturního domu
a tělocvičny
Sportovní vyžití v obci Valeč, technické
vybavení
Výměna krytiny na kulturním domě
Štěpánovice
Není lehké pracovat s nespoutanou energií
sídlištní mládeže, nákup vybavení
nízkoprahového centra
Aktivně žít, žít pro rodinu, žít pro budoucnost
– provozní náklady a vybavení
Konferenční sál pro děti a mládež
Obnova elektroinstalace ve filiálním
kostele sv. Marka ve Vícenicích
Oranžové kolo, zajištění pravidelných tréninků basketbalistů vozíčkářů, provozní náklady
Nákup vycházkových stejnokrojů
a dovybavení hasičské techniky – podpora
činnosti hasičů
Hiporehabilitace pro děti ze žďárského
a velkomeziříčského regionu
Sportovní aktivity handicapované mládeže
a dospělých, zajištění účasti handicapovaných sportovců na sportovních soutěžích
Nákup sekačky na údržbu hřišť

100 000 Kč

Region Jižní Morava

Římskokatolická farnost Lysice

Lysice

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou
S.K. Hobit Brno

Náměšť
nad Oslavou
Brno

Sbor dobrovolných hasičů Kramolín

Kramolín

Sdružení AMBRA

Žďár nad Sázavou

Sportovní klub Kociánka Brno, o.s.

Brno

Sportovní klub Moutnice

Moutnice

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice

Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno

Brno

Polohovací lůžka pro staré a nemohoucí
pacienty
Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

Střední průmyslová škola Jihlava

Jihlava

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky
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550 000 Kč

250 000 Kč

200 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč

220 000 Kč
480 000 Kč

96 498 Kč
50 000 Kč

50 000 Kč
100 000 Kč

120 000 Kč
200 000 Kč

15 500 Kč

15 500 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Region Jižní Morava
Střední průmyslová škola Třebíč

Třebíč

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Střední škola technická Jihlava

Jihlava

Gamabeta, nákup didaktické pomůcky

15 500 Kč

Základní škola Oslavany

Oslavany

Zastřešení tribuny sportovního areálu

88 000 Kč

Propagace ochrany přírody a krajiny CHKO
Jeseníky, osobní náklady, služby, cestovné
Výstavba hřiště

250 000 Kč

Areál pohody a sportu o.p.s.

Karlovice
ve Slezsku
Přerov

Centrum individuálních sportů Ostrava

Ostrava

300 000 Kč

Česká technologická platforma
bezpečnosti průmyslu, o.s.
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín

Ostrava

CISO pro talentovanou mládež od 10 do 26
let, osobní náklady, soustředění, soutěže
Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu
v ČR, služby, publikace, studie, seminář
Rehabilitační voliéra pro středně velké ptáky
– záchranná stanice Bartošovice na Moravě,
materiálové náklady a stavební práce
Dovybudování posilovny
8. mezinárodní loutkářský festival
SPECTACULO INTERESSE OSTRAVA
2009, služby
Podpora činnosti klubu „Babičky, mažoretky,
bambulky“
Vydávání časopisu pro dětské domovy
Zámeček
Výstavba hřiště

100 000 Kč

Region Severní Morava
ACTAEA

Nový Jičín

Dětský domov a Školní jídelna Zašová

Zašová

Divadlo loutek Ostrava, p.o.

Ostrava

Domov pro seniory Korýtko, p.o.

Ostrava-Zábřeh

Duha – Zámeček

Havířov

Gymnázium Slezská Ostrava, p.o

Ostrava-město

HAZARD – country dance club

Ostrava

Charita Opava

Opava

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, p.o.

Ostrava

K3 Bohumín, p.o.

Bohumín

Klub stomiků o.s. Přerov

Přerov

KLUBSTEN

Karviná

464 950 Kč

200 000 Kč
200 000 Kč

100 000 Kč

60 000 Kč
100 000 Kč
1 500 000 Kč
70 000 Kč

Mateřská škola Hladké Životice, p.o.

Hladké Životice

Podpora klubové činnosti v roce 2009, cestovné, materiálové náklady, služby, startovné
Chráněná technická dílna Velké Hoštice,
materiálové náklady
Mladí umělci na Slezskoostravském hradě
2009, osobní a materiálové náklady, služby
Dětský koutek v knihovně aneb Čítárna
pro nejmenší, materiálové a osobní náklady,
služby
Rekondiční pobyt Visalaje, nákup
notebooku, materiálové náklady, služby
Ostrava se baví 2009, zajištění sportovně
kulturní akce pro veřejnost a děti
z dětských domovů
Oranžové kolo pro MŠ, nákup vybavení

Město Krnov

Krnov

Oranžové hřiště

Město Šternberk

Šternberk

Oranžové hřiště

996 000 Kč

Městys Hustopeče nad Bečvou

Hustopeče
nad Bečvou

Oranžové hřiště

800 000 Kč

100 000 Kč
65 000 Kč
31 700 Kč

42 000 Kč
100 000 Kč

147 148 Kč
800 000 Kč
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Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

Olomouc

2 000 000 Kč

Muzeum umění Olomouc, s.p.o.

Olomouc

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

Orlová-Lutyně

Nemocnice Frýdek-Místek, p.o.

Frýdek-Místek

Revitalizace areálu Korunní pevnůstky
v Olomouci
Jindřich Zdík, biskup olomoucký, publikace,
služby
Blanketro III, hypo-hypertemický systém
včetně příslušenství, materiálové náklady
Zakoupení artroskopické operační sestavy

Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy

Karviná

277 260 Kč

Občanské sdružení ANIMA

Opava

Občanské sdružení Svatováclavský hudební festival

Ostrava

Region Severní Morava

Obec Dolní Studénky

Dolní Studénky

Volný čas neorganizovaných dětí ze sociálně
vyloučených lokalit města Karviná, provozní
náklady
Pomoc lidem s duševním onemocněním,
provozní náklady
6. ročník Svatováclavského hudebního
festivalu, provozní náklady
Výstavba hřiště

Obec Smilovice

Smilovice

Oranžové hřiště

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Ostrava-Mariánské Hory, p.o.

Ostrava
-Mariánské Hory

OKO, p.o.

Opava

Úspornými žárovkami a vzděláváním k nižší
energetické náročnosti, osobní a materiálové
náklady, služby, cestovné
Modernizace Domu umění v Opavě

Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ
Ostravská tělovýchovná unie ČSTV

Orlová
-Lutyně
Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostrava

Podané ruce, o.s.

Frýdek-Místek

Rapsodické divadlo

Přerov

Regionální vysokoškolské infocentrum, o.s.

Ostrava-Poruba

ROSKA OSTRAVA,
regionální organizace Unie Roska v ČR
Římskokatolická farnost Horní Suchá

Ostrava

Sarkander

Olomouc

Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice

Klimkovice
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Horní Suchá

150 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč

240 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč
1 000 000 Kč
55 050 Kč

2 000 000 Kč

Mezinárodní cyklistický závod žen Gracia
Orlová 2009, cestovné, služby
Mezinárodní šachový festival Ostravský
koník 2009, osobní a materiálové náklady,
cestovné
Zvýšení jazykové kompetence absolventů
studia cizích jazyků pro podnikatelskou
sféru, exkurze
Projekt OsA Frýdek-Místek, poskytování
služeb osobní asistence dětským klientům,
osobní náklady
Pouť za umělecká povolání, provozní náklady

100 000 Kč

Úspěšní absolventi svým následovníkům,
cyklus přednášek pro studenty vysokých
škol v Ostravě
Příspěvek na provoz, osobní a materiálové
náklady, služby
Dodatečné podizolování kostela

792 000 Kč

Rozšíření kanalizační sítě na táborovém
středisku Archa, II. etapa
Technické dovybavení pro požární sport
mladých hasičů

100 000 Kč

300 000 Kč

100 000 Kč

250 000 Kč

90 000 Kč
300 000 Kč
1 220 000 Kč
50 000 Kč

Příjemce

Místo

Projekt

Částka v Kč

Sdružení PODKOVA

Ostrava

460 000 Kč

SLEDGE HOCKEY OSTRAVA 2009 o.s.

Ostrava

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o.s., okresní organizace
SPMP ČR v Bruntále
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Bruntál

Integrace znevýhodněných dětí
do společnosti, zajištění kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcí
Mistrovství světa Mezinárodního paralympijského výboru ve sledge hokeji Ostrava 2009,
provozní náklady
Sociálně terapeutická dílna Polárka, osobní
a materiálové náklady, služby

75 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Ostrava

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, p.o.

Ostrava

Svaz diabetiků ČR MěO Karviná

Karviná
-Nové Město
Bílovec

Nákup sportovního vybavení a podpora
sportovní činnosti, osobní náklady, služby,
pronájem, startovné
15. ročník Mistrovství České republiky
jednotlivců a dvoučlenných družstev ve
stolním tenise vozíčkářů, osobní náklady,
strava, služby
MOSTY PARTNERSTVÍ OSTRAVA
– CADENBERGE 2009, Téma: Ochrana
životního prostředí v našem životě, cestovné,
služby, strava
Rekondiční pobyt pro diabetiky

Region Severní Morava

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, p.o.

Ostrava

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím Třinec, p.o.

Kunín

Základní škola Frýdek-Místek, p.o.

Frýdek-Místek

Základní škola Ostrava-Vítkovice, p.o.

Ostrava

Základní škola pro sluchově postižené
a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava-Poruba, p.o.
Základní škola Vsetín, p.o.

Ostrava-Poruba

Zoologická zahrada Olomouc, p.o.

Olomouc

Zoologická zahrada Ostrava, p.o.

Ostrava

CELKEM

Třinec

Vsetín

300 000 Kč

100 000 Kč

65 000 Kč

7 000 Kč

92 000 Kč

Víceúčelová multimediální učebna

250 000 Kč

Oranžové kolo, obnova vybavení mateřské
školy po povodni
38. Zjazd Gwiaždzisty – největší závody ve
slalomu a běhu na lyžích pro žáky základních
škol s polským jazykem vyučovacím v ČR
– cca 500 účastníků, materiálové náklady,
služby
Tvořivě ve výuce, materiálové náklady

152 852 Kč

Rozšíření informační gramotnosti nejen pro
žáky školy, materiálové náklady, služby
Oprava tělocvičny pro sluchově postižené
v Ostravě

200 000 Kč

Informační počítačové centrum školy,
vybavení výpočetní technikou
Komentované prohlídky ZOO pro znevýhodněné skupiny obyvatel a podpora návštěvnosti, osobní náklady, služby
Pavilon Papua – Nová Guinea,
stavební práce

100 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč
154 905 641 Kč
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V ROK AUDITORA
Zřizovateli Nadace ČEZ:
Na základě provedeného auditu jsme dne 26.
března 2010 vydali k účetní závěrce, která je
součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace
ČEZ, tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz
zisku a ztráty za období od 1. ledna 2009 do
31. prosince 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o Nadaci ČEZ jsou uvedeny
v příloze této účetní závěrky.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky
v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán Nadace ČEZ. Součástí
této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat
vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.

78

Naší úlohou je vydat na základě provedeného
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení
rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace
tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace Nadace ČEZ k 31. prosinci 2009
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními
předpisy.“
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy Nadace
ČEZ s výše uvedenou účetní závěrkou. Za
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán Nadace ČEZ. Naším úkolem
je vydat na základě provedeného ověření
stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní
závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu
s Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že
informace obsažené ve výroční zprávě, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené
ve výroční zprávě Nadace ČEZ k 31. 12. 2009
ve všech významných ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.

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

Ve Zlíně, dne 16. 6. 2010

Ing. Josef Pechál
Auditor čís. osv. 1550
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ROZVAHA K 31. 12. 2009
AKTIVA (údaje v tis. Kč)
Číslo řádku
A.
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku
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Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Součet ř. 2 až 8
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Součet ř. 10 až 19
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatných vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

329
–
73
190
–
–
–
–
263
–
–
–
744
–
–
–
–
–
–
744
–
–
–
–
–
–
–

732
–
73
190
–
–
–
–
263
–
–
–
830
–
–
–
–
–
–
830
–
–
–
–
–
–
–

Součet ř. 21 až 27
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku
Součet ř. 29 až 39

28
29
30
31

–
–
20
95

–
–
44
127

32

–

–

33
34

–
–

–
–

35
36
37

563
–
–

190
–
–

38

–

–

39
40

–
678

–
361

AKTIVA (údaje v tis. Kč)

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

20 911
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18 476
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060
–

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
5
20 863
–
–
–
–
–
20 873
38
–
–
38
21 240

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
–
–
1 075
3
7
17 369
–
–
–
–
–
17 379
22
–
–
22
19 208

Číslo řádku
B.
I.
Zásoby

II.
Pohledávky

III.
Krátkodobý
finanční
majetek

IV.
Jiná aktiva
celkem

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Součet ř. 42 až 50
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Součet ř. 52 až 69 minus 70
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě
Součet ř. 72 až 79
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kursové rozdíly aktivní
Součet ř. 81 až 83
ÚHRN AKTIV
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PASIVA (údaje v tis. Kč)
Číslo řádku
A.
1.
Jmění

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

3.
Krátkodobé
závazky

4.
Jiná pasiva
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Vlastní zdroje č. 87 + 91
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Součet ř. 85 až 87
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Součet ř. 89 až 91
Cizí zdroje ř. 94 + 102 + 126 + 130
Rezervy
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Součet ř. 94 až 101
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Součet ř. 103 až 125
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kursové rozdíly pasivní
Součet ř. 127 až 129
ÚHRN PASIV

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

20 786
500
20 127
–
20 627
–
–
159
159
454
–
–
–
–
–
–
–
–
–
227
–
–
1
–
–
80
–
19
–
–
–
–
–
–
–
99
–
–
–
–
28
–
454
–
–
–
–
21 240

18 458
500
17 799
–
18 299
–
–
159
159
750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
283
–
–
2
–
–
142
–
55
–
–
–
–
–
–
–
240
–
–
–
–
28
–
750
–
–
–
–
19 208

V KAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2009
(údaje v tis. Kč)
Číslo řádku

Činnosti
hlavní hospodářská

Celkem

A. NÁKLADY
I.

Spotřebované nákupy celkem

501
502
503
504

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží

II.

Služby celkem

511
512
513
518

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

III.

Osobní náklady celkem

521
524
525
527
528

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

IV.

Daně a poplatky celkem

531
532
538

Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky

V.

Ostatní náklady celkem

541
542
543
544
545
546
548
549

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

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

551
552
553
554
556
559

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

581
582

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté členské příspěvky

VIII.

Daň z příjmů celkem

595

Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)

1
2
3
4

741

–

741

741
–
–
–

–
–
–
–

741
–
–
–

3 075

–

3 075

5
6
7
8

162
81
72
2 760

–
–
–
–

162
81
72
2 760

4 669

–

4 669

9
10
11
12
13

3 445
1 039
–
150
35

–
–
–
–
–

3 445
1 039
–
150
35

14

–

14

–
–
14

–
–
–

–
–
14

72

–

72

–
–
–
–
–
5
–
67

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
5
–
67

177

–

177

177
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

177
–
–
–
–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–
8 748

–
–

–
8 748

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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(údaje v tis. Kč)
Číslo řádku
B. V NOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
I.
601
602
604

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

611
612
613
614

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

III.

Aktivace celkem

621
622
623
624

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

IV.

Ostatní výnosy celkem

641
642
643
644
645
648
649

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

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

652
653
654
655
656
657
659

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

VI.

Přijaté příspěvky celkem

681
684
684

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

VII.

Provozní dotace celkem

691

Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)

C. V SLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591
Daň z příjmů
D. V SLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Činnosti
hlavní hospodářská

Celkem

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

8 650

–

8 650

12
13
14
15
16
17
18

–
–
–
435
–
8 116
99

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
435
–
8 116
99

98

–

98

19
20
21
22
23
24
25

98
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

98
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–
8 748

–
–

–
8 748

–

–

–

–

–

–

–

–

–

26
27
28
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2009
(v tisících Kč)

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 570/55, Praha 3
IČ: 26721511
Účel nadace
Nadace dětem
ú podpora organizací, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí
ú podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu mládeže

ú
ú

ú
ú
ú

Nadace pro zdraví
podpora zdravotnictví, vzdělávání lékařů
financování složitých a náročných operací, které nelze provést v České republice
Nadace výzkumu a vývoji
podpora lékařského výzkumu a vývoje
poskytování prospěchových stipendií
příspěvky na vybrané projekty vysokých škol
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ú
ú
ú
ú

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 zahraničí
a zahraničních studentů v České republice
Nadace sportovcům

ú

ú

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

ú

Nadace kultuře
příspěvky na významné kulturní projekty

ú

Nadace potřebným
příspěvky na charitativní a humanitární pomoc

ú

Nadace regionům
příspěvky na programy místního rozvoje

Výše nadačního jmění
Výše nadačního jmění činí 500 tisíc Kč.
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Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2009
Členové správní rady
Ing. Daniel Beneš, MBA
Ing. Bohdana Horáčková
Jan Husák
Ing. František Lust
Ing. Zbyněk Stanjura
JUDr. Ing. Karel Stejskal
Martin Vlasta
Mgr. Zdeněk Zajíček

Členové dozorčí rady
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Antonín Ješátko
Ing. Ladislav Pavlík

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

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ
2.1 Postupy účtování
Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou
504/2002 Sb. ve znění vyhlášky 400/2005 Sb. Účetní postupy nebyly oproti roku 2008 měněny.
2.2 Nadační jmění
Nadační jmění nebylo v průběhu roku 2009 měněno.
Nadační jmění je vedeno na samostatném bankovním účtu.
Celkové nadační jmění nesmí být nižší než 500 tisíc Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit
pod tuto hodnotu. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry,
nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami,
které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva.
2.3 Náklady související se správou nadace
Náklady související se správou nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků.
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3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A V KAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1 Dlouhodobý majetek
Mezi dlouhodobý hmotný majetek je zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tisíc Kč
a dobou použitelnosti delší než 1 rok.
V roce 2009 pořídila nadace dlouhodobý majetek ve výši 579 tisíc Kč, šlo o osobní
automobil Škoda Octavia.
Celkové odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2009 činí 121 tisíc Kč.
V roce 2009 nebyl pořízen žádný nehmotný investiční majetek.
Celkové odpisy nehmotného investičního majetku pořízeného v předchozích letech v roce 2009
činí 56 tisíc Kč.
3.2 Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v korunách českých. Zůstatek na běžných účtech
k 31. prosinci 2009 činí 17 369 tisíc Kč (2007 – 34 071 tisíc Kč, 2008 – 20 863 tisíc Kč). Pokladní
hotovost činí 3 tisíce Kč (2007 – 1 tisíc Kč, 2008 – 5 tisíc Kč) a ceniny 7 tisíc Kč (2007 – 23 tisíc Kč,
2008 – 5 tisíc Kč).
Žádný jiný finanční majetek nadace nevlastní.
3.3 Závazky
Závazky z obchodního styku činí 285 tisíc Kč (2007 – 276 tisíc Kč, 2008 – 228 tisíc Kč), které
představují neuhrazené faktury za poskytnuté služby. Nadace nemá žádné závazky z obchodního styku
po lhůtě splatnosti.
3.4 Pohledávky
Pohledávky k 31. 12. 2009 činí 1 060 tisíc Kč. Pohledávka ve výši 995 tisíc Kč vůči Občanskému
sdružení Dar života vznikla neoprávněným použitím poskytnutého nadačního příspěvku. Občanské
sdružení Dar života se zavázalo vrátit celý poskytnutý nadační příspěvek. Po datu účetní závěrky byla
uzavřena Dohoda o splátkách dluhu a Dohoda o zajištění pohledávky ručením.
Pohledávky ve výši 65 tisíc Kč jsou za plnění pojistných událostí v souvislosti s osobním automobilem
Škoda Octavia.
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3.5 Přijaté dary
Dary od právnických osob v roce 2009 činily 159 582 tisíc Kč (v roce 2007 – 205 600 tisíc Kč,
2008 – 120 600 tisíc Kč).

ČEZ, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
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Dary od fyzických osob za rok 2009 činily částku 582 tisíc Kč a byly přijaty pro projekt Plníme přání.
3.6 Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté příspěvky v roce 2009 byly ve výši 154 906 tisíc Kč (2007 – 167 357 tisíc Kč,
2008 – 126 685 tisíc Kč) a byly poskytnuty na účely, které jsou vymezeny statutem nadace.
Schválené avšak nevyplacené příspěvky k 31. 12. 2009 činí 13 190 tisíc Kč.
Vrácené nespotřebované příspěvky v roce 2009 činily 111 tisíc Kč.
3.7 Výnosy z finančního majetku
Úroky z finančních prostředků na běžných účtech nepodléhající dani z příjmů v roce 2009 činily
436 tisíc Kč.
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3.8 Provozní náklady nadace
Náklady na provozní činnost k 31. prosinci 2009 činily 8 748 tisíc Kč (2007 – 8 638 tisíc Kč,
2008 – 7 865 tisíc Kč), z toho:
(údaje v tis. Kč)
Kancelářské potřeby, PHM, DHIM
Mzdové náklady a odvody, sociální náklady
Cestovné
Vedení účetní agendy, audit, poradenství
Náklady na propagaci
Nájemné, telefony
Ostatní služby
Odpisy majetku
Ostatní náklady
Bankovní poplatky
Celkem

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

2008
217
4 480
112
545
1 407
441
359
205
61
38
7 865

2009
207
4 669
81
490
1 996
596
451
177
33
48
8 748

Náklady nadace ve výši 8 116 tisíc Kč byly pokryty z přijatých darů a rozdíl ve výši 632 tisíc Kč byl
pokryt z finančních výnosů (z úroků z běžných účtů 435 tisíc Kč), výnosu z prodeje vyřazeného majetku
(98 tisíc Kč) a pojistných plnění (99 tisíc Kč).
3.9 Počet zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009 byl 5 pracovníků,
v tom 1 řídící pracovník.
Mzdové náklady činily 3 445 tisíc Kč.
Z této částky činily odměny statutárním orgánům 493 tisíc Kč.
Zákonné sociální pojištění činilo 1 038 tisíc Kč.
Zákonné sociální náklady činily 113 tisíc Kč a ostatní sociální náklady činily 71 tisíc Kč.
Žádné úvěry ani půjčky statutárním orgánům nebyly poskytnuty.
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4. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁL CH A OBĚŽN CH AKTIV
(údaje v tis. Kč)

Registrované
nadační jmění
Zůstatek k 1. 1. 2009
500
Fondy, dary (změna stavu)
–
Nerozdělený výsledek hospodaření
–
Zisk za rok 2008
–
Zůstatek k 31. 12. 2009
500

Fondy Nerozdělený
organizace
VH
20 127
159
-2 328
–
–
–
–
–
17 799
159

VH běžného
období
–
–
–
–
–

Celkem
20 786
-2 328
–
–
18 458

5. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykazuje výnosové úroky z finančních prostředků vedených na běžných účtech. Úroky z běžných účtů nejsou u nadací předmětem daně. Výnos podléhající dani je pouze ve výši 150 tisíc Kč a
s ohledem na § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů byla využita možnost snížit základ daně a daňová
povinnost je tedy nulová.
Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2009 je rovna nule (2007 – 0 tisíc Kč,
2008 – 0 tisíc Kč).

6. PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ NADACE
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 15 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadace činily v roce 2009 –
8 748 tisíc Kč a poskytnuté příspěvky byly ve výši 154 906 tisíc Kč, tj. podíl nákladů vůči poskytnutým
příspěvkům je ve výši 5,65 %. Pravidlo pro omezení bylo dodrženo.
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ODPOVĚDNOST ZA V ROČNÍ ZPRÁVU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace ČEZ za rok 2009 odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
Nadace ČEZ, nebyly vynechány.

V Praze dne 16. 6. 2010

Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda správní rady
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Ing. Bohdana Horáčková
místopředsedkyně správní rady

Nadace ČEZ
Sídlo: Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 211 046 720
Fax: +420 211 046 725
E-mail: nadacecez@cez.cz
www.nadacecez.cz
IČ: 26721511
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 35-3693050257/0100
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