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Nadace ČEZ 
Nadace ČEZ, jejímž zakladatelem je energetická společnost ČEZ, byla zřízena dne 

25. července 2002 dle Zákona č. 227/1997 Sb. (Zákon o nadacích a nadačních fondech) a dne 
26. srpna 2002 byla zapsána Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, a to v oddí-
lu N, vložce č. 462. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 26 72 15 11. Jejím nejvýznam-
nějším dárcem je společnost ČEZ a ostatní společnosti Skupiny ČEZ. 

 

Nadace ČEZ vstupuje do nového roku 2006 v nových barvách a s novým logem. Duhové 
barvy nadace vystřídá pozitivní oranžová, symbol energie. 

Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ a za dobu své čtyřleté existence se za-
řadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. Tuto pozici potvrdilo letošní vyhlášení společnos-
ti ČEZ největším firemním dárcem v České republice v žebříčku „TOP FIREMNÍ FILAN-
TROP 2005.“ Skupina ČEZ v uplynulém roce věnovala na veřejně prospěšné účely téměř 
200 miliónů korun. 

Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. 
Svou podporu Nadace ČEZ věnuje především třem oblastem: podpoře aktivit dětí a mládeže, 
pomoci handicapovaným spoluobčanům a aktivní spolupráci s regiony. Dary tak směřují do 
podpory veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, 
zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. 

V nastávajícím roce bude Nadace ČEZ pokračovat v projektu Oranžová hřiště (dříve Du-
hová hřiště), který podporuje výstavbu nových dětských a sportovních hřišť. Nadace v rámci 
tohoto projektu již podpořila výstavbu 39 dětských a sportovních hřišť částkou 78 milionů ko-
run. Projekty Oranžových hřišť zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, pod-
pory dětské kreativity a rozvoje motoriky. 

Po významných kulturních a sportovních událostech v republice bude i nadále v roce 2006 
putovat nadační Oranžové kolo (dříve Duhové). Dobrovolní cyklisté roztočí pedály kola po 
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dobu jedné minuty, aby byl posléze jejich výkon znásoben a převeden na peníze. Výslednou 
částku šlapající věnuje jedné ze tří podporovaných neziskových organizací v regionu. 

Projekty: 
• Oranžové kolo 

Celostátní projekt „Oranžové kolo“ (dříve pod názvem „Duhové kolo“) umožňuje zájem-
cům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upra-
veném kole – přispěli na dobrou věc. Vaši energii vyrobenou šlapáním pak společnost ČEZ 
10 000krát znásobí a Vy konečnou částku můžete podle vlastního uvážení věnovat některé ze 
tří vybraných dobročinných společností či sdružení. 

• Oranžová hřiště 
Nejvýraznějším a dlouhodobých projektem nadace je výstavba dětských a sportovních 

hřišť, od roku 2006 již pod názvem „Oranžová hřiště“. 

V dnešní době se mnoho měst a obcí uchyluje k rušení hřišť, na jejich úpravu podle no-
vých bezpečnostních norem chybějí peníze.  

Prioritou nadace je poskytnout různorodou a přitom bezpečnou venkovní zábavu na hra-
cích hřištích menším dětem a sportovní vyžití dětem starším.  

Záštitu nad projektem přijal prezident České komory architektů pan Jan Štípek a hlavní 
hygienik České republiky pan Michael Vít.  

Nadace dosud podpořila města a obce za účelem výstavby dětských a sportovních hřišť 
v celkové výši 78 milionů korun. 

• Regionální podpora 

• Duhové dílny 
Celostátní projekt „Duhové dílny“ chce pomoci vybavit na školách a školských zařízeních 

tzv. kreativní dílny (prostředek pro osobnostní rozvoj nadaných dětí i obecně pro smysluplné 
využití volného času). Nadační příspěvek je pro školní rok 2005/2006 navýšen na 30 000 Kč a 
instituci slouží k vybavení Duhové dílny učebními pomůckami, materiálem a technologiemi. 
Instituce pak poskytne zdarma prostor a zajistí odborné vedení činnosti dílen. K pozitivům to-
hoto projektu patří i snížení finanční zátěže rodičů při umísťování jejich dětí do kroužků. 

Odkazy: 

http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7099&instance_id=81525 

http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7104&instance_id=78605 


