
ČEPS podpořila Liberecký kraj v boji proti pandemii
Společnost ČEPS, provozovatel elektroenerge-
tické přenosové soustavy ČR, poskytla Liberec-
kému kraji a střední zdravotnické škole v Liberci 
finanční dary v celkové hodnotě 800 000 Kč. Tyto 
prostředky z dárcovského programu budou vy-
užity zejména na nákup ochranných zdravotnic-
kých pomůcek v souvislosti s bojem proti šíření 
nemoci COVID-19 a na pořízení vybavení pro 
distanční výuku.
       
Pandemie virového onemocnění COVID-19 zasáhla 
Českou republiku na začátku března 2020 a výrazně 
ovlivnila běžný život všech občanů. Společnost ČEPS 
se rozhodla aktivně přispět k řešení problémů, které 
tato situace způsobila, a to prostřednictvím svého 
dárcovského programu. Libereckému kraji přispěl 
provozovatel přenosové soustavy na boj proti pan-
demii 400 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou 
použity v krajských zdravotnických zařízeních na ná-
kup ochranných potřeb.

„Rád bych poděkoval společnosti ČEPS za poskytnu-
té finance. Darovanou částku použijeme na nákup 
nanomasek pro pracovníky ve zdravotnictví a v so-
ciálních službách. Vážím si podpory od všech ma-
lých i velkých firem a od všech občanů, kteří v době  

koronakrize pomáhali – ať už tím, že šili bavlněné rouš-
ky, starali se o nemohoucí nebo třeba přispěli na trans-
parentní účet Libereckého kraje. Ještě jednou všem dě-
kuji,“ uvádí Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Stejnou částku, tedy 400 000 Kč, získá také Střední 
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká Liberec. „Musíme počítat s tím, že distanční forma 
výuky se bude více a více prolínat naším vzdělává-
ním. Prostředky z poskytnutého daru proto chceme 
investovat do notebooků, které budou sloužit našim 
pedagogickým pracovníkům, žákům a studentům 
školy ke zkvalitnění výuky do budoucna. Jsme moc 
rádi, že dárcovský program ČEPS se na zvýšení kva-
lity přípravy budoucích zdravotnických pracovníků 
takto významně podílí,“ říká ředitelka školy Jana  
Urbanová.

Dárcovský program je hlavní platformou společen-
ské odpovědnosti společnosti ČEPS. K jeho základ-
ním pilířům patří kromě charitativní a humanitární 
pomoci také rozvoj technického školství, podpora 
sportu dětí, mládeže a handicapovaných, rozvoj re-
gionální kultury a ochrana životního prostředí. ČEPS 
v rámci svého dárcovského programu každoročně 
podpoří stovky projektů.

Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem 
přenosové soustavy ČR, která tvoří páteřní síť 
elektrizační soustavy. Realizuje přenos elektřiny 
od výrobců k distributorům a dále udržuje rovno-
váhu mezi výrobou a  spotřebou elektrické ener-
gie, která je nezbytným předpokladem fungování 
elektrizační sítě. Posláním společnosti je přede-

vším zajištění bezpečného a spolehlivého provo-
zu a  rozvoje přenosové soustavy v  rámci propo-
jených evropských soustav. ČEPS, a. s., udržuje, 
obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformá-
tory a trasy vedení velmi vysokého (vvn) a zvláš-
tě vysokého (zvn) napětí o  celkové délce přes  
5 500 kilometrů.
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