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Název: Rámcový plán propagace činnosti ČEZ na území Jihočeského 

kraje-pravidla pro rozdělování prostředků 

Předkladatel: JUDr. Luboš Průša 

Zpracoval: JUDr. Luboš Průša, Ing. Ladislav Staněk, JUDr. Petr Holátko, 

Ing. Ludvík Zíma 
 

Návrh řešení=přijetí pravidel 
Možná varianta pravidel: 
 

I. Dne 8. 4. 2009 byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci mezi ČEZ 

a Jč. krajem. 
 

II. Podle čl. II. odstavec 3 rámcové smlouvy se strany dohodly, že částka 
110 mil.Kč v průměru ročně v závislosti na postupu příprav dostavby 

a následné výstavby JETE na propagaci činnosti ČEZ bude rozdělována 
podle následujících pravidel: 

 
1) Žádosti o podporu z prostředků dle čl. II. odstavce 3 výše zmíněné 

smlouvy se podávají u ČEZ-JETE, odboru (oddělení). Pokud obdrží 
žádost o podporu z těchto prostředků Jč. kraj, neprodleně ji postoupí 

ČEZ-JETE 
2) Žádosti o podporu na daný kalendářní rok je nutno uplatnit písemně 

vždy do 31. 3. příslušného roku  
3) Žadateli o podporu mohou být zejména kraj, obce, o.p.s., občanská 

sdružení, nadace a nadační fondy působící na území Jihočeského kraje  

4) a) Podpora se poskytuje zejména v oblastech: 
- podpory sportu mládeže 

- charitativní činnosti 
- podpory kulturních a společenských akcí a zvláště významných 

akcí kraje 
- podpory rozvoje a budování infrastruktury obcí 

- podpory spolkového života v obcích JE Temelín 
- podpory projektů v oblasti školství a zdravotnictví 

- ostatní podpora a dary 
 

b) Podpora se člení na poskytování darů a poskytování příspěvků 
na reklamu 

 
5) ČEZ z došlých žádostí dle své úvahy sestaví a zašle kraji ke schválení 

do 15. 4. každého roku „Roční prováděcí plán“ poskytování příspěvků 

na propagaci. 
Přitom platí, že plán musí obsahovat: 

a) Příspěvek min. 10% z celkové výše podpory navržené k rozdělení 
na podporu spolkového života v obcích v okolí JETE 



b) Příspěvek min. 25% z celkové výše podpory k rozdělení na podporu 

sportu mládeže 
c) Příspěvky min. 20% z celkové výše navržené podpory na kulturní 

a společenské akce a zvláště významné akce kraje 

d) Příspěvky min. 3% ročně z celkové částky navržené podpory 
na charitativní účely 

Zároveň s návrhem Ročního prováděcího plánu na příslušný rok zašle 
ČEZ Jihočeskému kraji i seznam všech včas došlých žádostí žadatelů, 

u kterých ČEZ nenavrhuje přiznání prostředků. 
 

6) Rada Jihočeského kraje posoudí došlý návrh Ročního prováděcího 
plánu na příslušný rok. Přitom je oprávněna plán pozměnit v rozsahu 

20% z celkového objemu prostředků navržených k rozdělení, 
a to výběrem z projektů, které byly včas podány a splňují ostatní 

podmínky těchto pravidel, tj. směřují do oblastí uvedených v čl. 4 
písm. a) a jde o žadatele s působností na území kraje a u kterých ČEZ 

poskytnutí prostředků nenavrhoval. 
Rada uvede, které žádosti z návrhu ČEZ navrhuje ve stejném objemu 

vyřadit a připojí krátké zdůvodnění. Návrh takto schválený  radou se 

považuje za vzájemně odsouhlasený-tj. za konečné znění Ročního 
prováděcího plánu na příslušný rok. Tento odsouhlasený Roční plán 

odešle kraj ČEZ vždy do 30. 4. příslušného roku.  
 

7) Nevyčerpají-li se postupem dle předchozího všechny prostředky, které 
vyčlenila ČEZ a.s. v daném roce k rozdělení na propagační činnost, 

navrhne ČEZ náhradního příjemce z neuspokojených žadatelů 
v souladu s těmito pravidly a předá opět k odsouhlasení radě nebo 

částku ponechá nerozdělenou a převede do dalších období spolupráce. 
 

8) ČEZ umožní kraji kontrolu všech smluv uzavřených dle těchto pravidel, 
stejně jako kontrolu vyplacené výše přiznaných příspěvků. Do 31. 1. 

následujícího roku sdělí ČEZ kraji seznam všech příjemců, kterým byly 
příspěvky dle smlouvy vyplaceny včetně výše skutečně takto 

vyplacených příspěvků. 


