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Třetí rok Nadace OKD

Následující strany přinášejí stručný přehled toho, co v roce 2010 Nadace OKD dělala, koho podpořila a jak hospodařila.

tým Nadace OKD

	 994	 projektů neziskových organizací a obcí usilovalo o podporu svých aktivit.

	 190	 nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila.

	 24	369	147	 korun rozdělila Nadace OKD mezi projekty, které uspěly.



Nadace OKD - Výroční zpráva 2010



7

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBSAH 	8
	9

	10
14
	16
	20

	 22
	 28

32
	 34
	 34
	 38
	 42
	 46

50
	 52
	 58
	 59
	 60

78
80

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Účel a poslání nadace

 Programy nadace

Fondy Nadace OKD

 Lidé v nadaci

 Zakladatel a hlavní partneři

 Činnost Nadace OKD

 Granty v roce 2010

Evoluce Nadace OKD

 Výběr z podpořených projektů v roce 2010

  Pro zdraví

  Pro radost

  Pro budoucnost

  Pro Evropu

Vztahy s veřejností

Přehled všech podpořených organizací a projektů

 Přehled přijatých darů

 Poděkování dárcům a partnerům

 Finanční zpráva za rok 2010

Zpráva auditora pro správní radu Nadace OKD

 Kontakty



Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

Moje dcera je skoro stejně stará jako Nadace OKD, tři svíčky na dortu měla 

jen o pár měsíců dříve, než jsme oslavili tři roky od založení nadace.

Když se Barborka narodila, ptala jsem se mnohokrát sama sebe, jaká vlastně 

bude a jaký bude mít život. Všichni blízcí i neblízcí neodolali a předpovídali jí 

budoucnost či genetické dispozice po rodičích.  Osobně jsem nikdy nenašla 

odvahu věštit. Každý rok s ní byl a je úžasný. Sledujeme, jak měsíc po měsíci 

roste, jak se každý den učí nové věci a cítí, co je dobré a co špatné. 

Postupně přicházejí kromě všetečných otázek i první vlastní odpovědi.

Netušila jsem, že velmi podobné to bude i s nadací. Její založení – to byla 

jedna velká euforie a nespočet plánů. V prvních měsících vyrostla více, než 

si kdokoliv z nás dokázal představit, a stala se druhou největší firemní nadací 

v České republice. Brzy se začala seznamovat s dalšími nadacemi (tak, jako 

Barborka ve školce s dětmi) a díky skvělým, ale i těm méně povedeným 

podpořeným projektům, se učila, co je správné a co ne. Tohle nadšení trvalo 

celé tři roky.

Chvátá to… 
    jenže pojďme dál

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady Nadace OKD

V roce 2010 nadace podpořila téměř dvě stovky projektů. V roce 2011 jich 

bude díky vyššímu rozpočtu ještě mnohem více. Náš nadační entuziasmus 

pokračuje, ale už je poznamenán tím, že kromě otázek známe i mnoho 

odpovědí. Už nemůžeme být jen těmi, kteří podporují vše potřebné a dobré, 

musíme umět vybrat to nejpotřebnější a nejlepší. 

Moje Barborka má teď před sebou ten nejtěžší úkol – zorientovat se ve světě, 

který ji obklopuje, najít si opravdové kamarády a zjistit, co ji v životě opravdu 

baví a těší. Snad z ní jednou vyroste správná holka. Nadace má podobný 

úkol – upevnit si vlastní názor, poznat kvalitní spojence a s nimi podpořit 

neziskový sektor a rozvoj občanské společnosti na severu Moravy i v celé 

republice.  Snad pak její působení přinese skutečný a dlouhodobý užitek 

i radost. Bude z ní opravdová a správná „Nadace“.
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Cílem nadace zřízené na počátku roku 2008 je podporovat a rozvíjet duchovní 

a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity 

a oblast sociálně-zdravotních služeb. Mezi důležité cíle nadace patří také 

podpora hornických tradic a pomoc neziskovým organizacím při realizaci 

aktivit financovaných s podporou evropských dotačních programů.

Nadace tyto cíle plní prostřednictvím svých čtyř grantových programů 

a tří fondů.

Výší rozdělených prostředků se Nadace OKD řadí mezi největší nadace 

v České republice. Téměř 800 podpořených projektů se v uplynulých třech 

letech podělilo o částku přesahující 120 milionů korun.

Přibližně 80 procent vynaložených prostředků směřuje k projektům, které  

pomáhají zvyšovat kvalitu života v Moravskoslezském kraji, kde působí 

většina významných dárců nadace. 

Ze zbývajících prostředků Nadace OKD podporuje projekty celorepublikové 

nebo projekty přeshraniční spolupráce. Na tyto účely vyplatila více než 20 

milionů korun.

Zřizovatelem nadace je těžební společnost OKD, a.s., jeden z nejvýznam-

nějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé 

České republice. OKD má dlouhou tradici a silnou vazbu na region, kde 

podniká. Společnost v uplynulých letech prošla restrukturalizací a stala se 

součástí mezinárodní černouhelné skupiny New World Resources (NWR). Ta 

do OKD přinesla novou perspektivu a především světové standardy obvyklé 

v mezinárodním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok k definování 

vlastní politiky společenské odpovědnosti, ke zřízení firemní nadace a posta-

vení filantropického úsilí OKD na pevný základ.

Účel a poslání Nadace OKD
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Pro zdraví

Většina z nás má to štěstí, že se narodila v pravý čas na správném místě a že nebyla zasažena 

nepřízní osudu. Program Pro zdraví pomáhá těm, kteří takový šťastný osud nemají. Podporuje 

hendikepované spoluobčany, seniory bez rodinného zázemí nebo děti, které nemohly vyrůstat 

ve funkční rodině. Nadace financuje zejména projekty, které směřují k začlenění těchto osob 

do plnohodnotného života.

Podporované oblasti:

Zdraví

  Zvyšování diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení.

  Zlepšování zdravotního stavu a kvality života cílové skupiny obyvatel.

Sociální péče

  Modernizace vybavenosti zařízení sociální péče a dalších organizací 

působících v sociální sféře. 

  Eliminace nepříznivých životních podmínek sociálně ohrožených 

skupin obyvatelstva.

  Pracovní a společenská integrace hendikepovaných 

či sociálně znevýhodněných osob. 

  Odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace osob.

  Bezbariérové úpravy a zlepšování poskytovaných služeb organizací 

zajišťujících veřejnou péči.

Programy nadace
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Pro radost 

Pravidla dnešní moderní společnosti spojená s materiálními statky mohou pro mnoho lidí znamenat 

odcizení, snížení pocitu sounáležitosti a ztrátu historických souvislostí. Program Pro radost proto 

podporuje zejména ty organizace, které pro svou komunitu i veřejnost připravují zajímavé volnoča-

sové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu, sport nebo místní tradice. Součástí programu je také 

podpora školských zařízení při realizaci originálních vzdělávacích aktivit.

Podporované oblasti:

Tradice, vzájemnost a komunitní život

  Rozvoj místních komunit v obcích s důrazem na sociální, kulturní 

a charitativní oblast.

  Aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci. 

  Vytváření platformy pro udržování a rozvoj tradic, se zvláštním důrazem 

na tradice místní (krajové) a profesní (hornické) v oblasti kultury.

  Posilování vzájemných společensko-kulturních styků 

se sousedními národy.

Kulturní vyžití

  Realizace kulturních projektů v obcích přednostně zaměřená na aktivity, 

které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány.

  Zachování nebo obnova veřejně prospěšných kulturních projektů 

podporujících angažovaný život v komunitě.

Vzdělání

  Rozvoj vzdělanosti s důrazem na originální vzdělávací aktivity. 

  Další vzdělávání pracovníků neziskových organizací pro zvýšení kvality 

poskytovaných služeb.
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Pro budoucnost 

Jedním z největších bohatství každé komunity jsou nápady, které díky společnému úsilí lidí 

získávají hmotnou podobu a přinášejí obecný užitek. Program Pro budoucnost proto podporuje 

především společnou iniciativu lidí, která vede k obecnému a dlouhodobému prospěchu.  

Nadace se zaměřuje například na projekty s ekologickou tematikou, aktivity směřující  

k zachování a využití přírodních a kulturních památek a iniciativy zlepšující stav  

veřejných prostranství.

Podporované oblasti:

Životní prostředí

  Zlepšování stavu životního prostředí.

  Rozvoj ekologického stylu života, tzn. života šetrného vůči životnímu 

prostředí, sloužící k obecnému prospěchu lidí v daném regionu.

  Promyšlená podpora obnovitelných zdrojů energie. 

  Ochrana a obnova přírodních zajímavostí, umožnění jejich přiměřeného 

využití pro veřejnost a zvyšování povědomí o přírodních památkách.

  Podpora regionálního rozvoje při současném zachování zejména 

přírodního bohatství. 

Kulturní dědictví

  Obnova nemovitých i movitých kulturních památek i technických památek 

a péče o ně, včetně zvyšování povědomí o kulturních památkách. 

Veřejný prostor

  Zlepšení stavu veřejných prostranství v obcích. 

  Zapojení občanů do hledání nové podoby parků, hřišť či jiných 

prostranství, včetně realizace výsledných úprav.

Programy nadace
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Pro Evropu

Neziskové organizace i obce při realizaci svých obecně prospěšných projektů velmi často bojují s nedostatkem peněz. 

Mají mnoho iniciativ, které by si zasloužily podporu např. z fondů Evropské unie, na přípravu žádostí o finance z těchto 

zdrojů však nemají dostatek zkušeností a odbornosti. Účelem programu Pro Evropu je proto jejich podpora při přípravě 

projektů a zpracování žádostí. 

Podporované aktivity:

Vypracování projektové dokumentace, zejména:

  vytvoření studie proveditelnosti,

  zpracování finanční a ekonomické analýzy,

  vyplnění a podání žádosti o dotaci,

  pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení 

dle požadavků dotačního programu,

  pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní 

prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz,

  vypracování marketingového průzkumu,

  vypracování analýzy potřeb,

  vzdělávání zaměstnanců žadatelů zaměřené 

na přípravu a řízení projektu. 
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Správní rada Nadace OKD v roce 2009 a 2010 zřídila tři fondy, které nadaci umožňují pružně reagovat na aktuální 

dění. Jsou určené na podporu projektů, které se vymykají z rámce běžných grantových programů svým charakte-

rem, společenskou důležitostí nebo naléhavostí. Z těchto fondů nelze čerpat v rámci veřejně vyhlášených granto-

vých kol.

Krizový fond 

Tento fond vznikl jako první v reakci na po-

vodně, ke kterým došlo v roce 2009. Správní 

rada vyhradila část prostředků Nadace OKD 

na řešení nečekaných krizových situací vel-

kého rozsahu, kdy je potřeba okamžitě po-

skytnout pomoc postiženým.

V roce 2010 se povodně opakovaly a Na-

dace OKD byla mezi prvními, kdo dokázal 

efektivně pomoci jak na severní a střední 

Moravě, tak i v Libereckém kraji.

Operativní fond 

Cílem operativního fondu je možnost podpo-

řit aktuální a mimořádné projekty v období 

mezi jednotlivými grantovými výzvami. 

Rozvojový fond 

Rozvojový fond se zaměřuje na cílený rozvoj 

neziskového sektoru. V roce 2010 se fond 

zaměřil na kultivaci žurnalistického prostředí 

a výchovu mladých novinářů či adeptů žur-

nalistiky a přispěl k rozvoji české literatury.

Fondy Nadace OKD
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Jaroslav Čánek
Lázně Darkov

Lidé v nadaci

Jaroslav Nový
AWT
do 30. 8. 2010

Miloslava Trgiňová
OKD
do 15. 6. 2010

Petra Mašínová 
OKD

Členové 
správní rady

Předsedkyně 
správní rady
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Drahomíra Tošenovská
Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě

Petr Jonák
AWT
od 15. 6. 2010

Blanka Novotná
(dříve Týřová)
JAPEK
od 30. 8. 2010

Petr Zahradník
Česká spořitelna
od 8. 2. 2010

Stanislav Svoboda
RPG RE Management
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Předseda
dozorčí rady

Členové
dozorčí rady

Předseda dozorčí rady
Evžen Kočenda
Univerzita Karlova

Radim Babinec
OKD
od 30. 8. 2010

Petr Hájek
PricewaterhouseCoopers

František Orság
Ministerstvo financí ČR
Do 30. 8. 2010

Lidé v nadaci
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Ředitelka nadace

Blanka Novotná

(dříve Týřová)

do 31. 7. 2010

Vede nadační tým, reprezentuje 

nadaci navenek. Společně se 

správní radou nadace formuluje 

strategické priority nadace. Řídí 

jednání s klíčovými partnery 

a dárci nadace.

Po odchodu Blanky Novotné 

(dříve Týřové) řídila činnost 

nadace Lenka Marková z postu 

zástupkyně, od 17. ledna 2011 

se stal ředitelem Nadace OKD 

Jiří Suchánek.

Zástupkyně ředitelky 

nadace

Lenka Marková

od 3. 5. 2010

Zajišťuje celkový chod 

nadační kanceláře a koor-

dinaci jejích aktivit, jedná 

s partnery a dárci nadace.

Projektová manažerka

Karolína Drozdová

Má na starosti komunikaci 

s administrátory, 

koordinaci žádostí, 

finanční toky 

v nadaci a také 

kontrolu průběžných 

a závěrečných zpráv 

k podpořeným projektům.

Administrativní 

referentka

Zuzana Macháčková

V nadaci zajišťuje vydávání 

nadačního bulletinu, 

koordinuje nadační akce 

a má na starosti komunikaci 

se žadateli.

Mluvčí Nadace OKD

Vladislav Sobol

Stará se o komunikaci 

Nadace OKD 

s veřejností, 

zajišťuje propagaci 

nadačních projektů 

a akcí. Podporuje 

také komunikační 

aktivity podpořených 

organizací.

Zaměstnanci
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Zakladatel a hlavní partneři

Nadace OKD má za sebou třetí rok existence. Už dávno není nováčkem, 

který se učí pohybovat v neziskové sféře. Je naopak lídrem, od kterého 

se v mnohém učí ostatní a na kterého mnoho lidí s důvěrou spoléhá. 

Vybudovala si pověst důvěryhodné a respektované instituce. Těší mě, že 

jsme jejím prostřednictvím opět mohli pomoci lidem ve velké nouzi, třeba 

při řešení následků povodní, a že nadace plní svůj základní účel - přispívat 

k lepší kvalitě života na severní Moravě i jinde.

Klaus-Dieter Beck

generální ředitel  

a předseda představenstva OKD

Nadace OKD hraje už třetím rokem klíčovou roli v CSR aktivitách skupiny 

NWR. Naše dceřiná společnost OKD jí pravidelně přispívá jedním procentem 

ze svého zisku. Tento dobrý světově uznávaný standard chceme v budoucnu 

rozšířit na celou skupinu NWR. Prostřednictvím nadace podporujeme širokou 

škálu neziskových projektů, které prokazatelně přispívají k rozvoji regionu, 

kde podnikáme. V loňském roce se ale zapojila také do řešení některých 

celospolečenských problémů, například vzdělávání mladé generace novinářů, 

a to je určitě dobře.

Mike Salamon

předseda představenstva 

New World Resources N. V.

FROM THE EARTH FOR THE EARTH
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Aktivity skupiny AWT už dávno 

překročily hranice Moravskoslezského 

kraje, stále si však dobře uvědomujeme, 

odkud jsme vzešli a odkud pochází 

velká část našich zaměstnanců. 

Prostřednictvím Nadace OKD 

podporujeme rozvoj tohoto regionu, 

průmyslové dědictví severní Moravy 

a také významnou část historie naší 

skupiny.

Martin Frývaldský

generální ředitel AWT

Cíle naší společnosti a Nadace OKD 

jsou velmi blízké – přispívat ke zvýšení 

kvality života na severní Moravě. Těší 

mě, že můžeme společně pracovat 

na celé řadě projektů. Ve spolupráci 

s dalšími partnery jsme spustili například 

projekt Lokální partnerství, jehož cílem 

je postupně revitalizovat řadu sociálně 

vyloučených lokalit a nabídnout lepší 

perspektivu pro jejich obyvatele.

Tony Aksich

generální ředitel RPG Real Estate

OKK Koksovny patří k největším 

společnostem na severní Moravě 

a hlásí se k odpovědnosti 

za budoucnost tohoto regionu. 

Jeho rozvoj a kvalitu života 

v něm podporujeme především 

prostřednictvím Nadace OKD 

a nově také Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním.

Michal Kuča

generální ředitel OKK Koksovny

S potěšením sledujeme, jakým 

způsobem Nadace OKD dokáže 

podporovat rozvoj našeho regionu. 

Těší nás, že jsme mohli k její záslužné 

činnosti přispět také my.

Antonín Kunz

předseda představenstva 

a generální ředitel Green Gas DPB
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Činnost Nadace OKD

Správní rada

Správní rada Nadace OKD doznala během roku 2010 velkých změn. 

Nově v ní zasedl renomovaný ekonom Petr Zahradník, ředitel korporátní 

komunikace skupiny AWT Petr Jonák a zakládající ředitelka Nadace OKD 

Blanka Novotná (dříve Týřová), která se s ředitelským postem rozloučila 

v červenci 2010. 

Správní rada se sešla během roku 2010 celkem třikrát. Na prvním (únorovém) 

zasedání projednala nabídku správy aktiv a návrhy zainvestování portfolia 

s různě dlouhým investičním horizontem a schválila finanční rámec 

grantového kola 2010. Na druhém (červnovém) jednání odsouhlasila účetní 

závěrku, výroční zprávu za rok 2009, zprávu dozorčí rady a zprávu auditorů. 

Současně vybrala projekty k podpoře z grantového kola 2010. Na posledním 

(prosincovém) zasedání zhodnotila správní rada uplynulý rok a schválila 

rozpočet nadace na rok nastávající. Současně byl schválen i finanční rámec 

pro grantové kolo 2011.

Dozorčí rada

Také v dozorčí radě zasedl nový člen, ředitel pro právní službu společnosti 

OKD, a.s., pan Radim Babinec. Dozorčí rada se v roce 2010 formálně sešla 

třikrát. Poprvé při přípravě zprávy pro správní radu, podruhé na společném 

zasedání dozorčí a správní rady, kde také konala své povinnosti v souladu 

se statutem nadace a kontrolovala průběh schvalování nadačních projektů. 

Na posledním zasedání v prosinci rada dohlížela na evaluaci uplynulého roku 

a podílela se na tvorbě nových opatření v souvislosti s grantovým kolem 

2011.

Grantové komise

Úkolem odborných grantových komisí je připravit členům správní rady 

přehled nejkvalitnějších a nejpotřebnějších projektů v jednotlivých 

programech. Vycházejí přitom z návrhu administrátorů, který doplňují podle 

vlastních zkušeností. Každý grantový program má vlastní komisi, v níž 

zasedají zástupci nadace a především odborníci na danou oblast. Komise 

se sešly 17. a 18 května, výstupem byl seznam projektů doporučených 

k podpoře, který byl postoupen k projednání a schválení správní radou.
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Významné události v neziskovém 
sektoru

V roce 2010 získala Nadace OKD dvě významná ocenění. Výroční zpráva 

za rok 2008 byla oceněna 2. místem v kategorii Nejlepší výroční zpráva 

v soutěži o nejlepší firemní publikaci Zlatý středník 2009. Další ocenění, 

Zvláštní cenu KPMG ČR, získala Nadace OKD v soutěži o Nejlepší výroční 

zprávu České republiky za rok 2009, kterou organizuje sdružení CZECH TOP 

100. 

Významnou událostí a milou povinností byla pro Nadaci OKD také účast 

v mezinárodním projektu Engage, v ČR realizovaným pod názvem Zapojím 

se za lepší život. Zaměstnanci nadace se 7. června 2010 vydali do Charitního 

domu sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích, kde pomáhali s vyklízením 

a úpravou charitního domu po květnových povodních, které objekt zasáhly. 

Administrátoři Nadace OKD

Nepostradatelnými partnery Nadace OKD jsou administrátoři, se kterými 

nadace dlouhodobě spolupracuje. Jedná se o ostravský Institut komunitního 

rozvoje, který se stará o programy Pro zdraví a Pro radost, a o brněnskou 

Nadaci Partnerství zastřešující programy Pro budoucnost a Pro Evropu. 

Administrátoři se podílejí na přípravě grantových výzev, komunikují s žadateli, 

hodnotí došlé žádosti o nadační příspěvek a připravují doporučení projektů 

pro odborné komise a následně pro správní radu. Po schválení jednotlivých 

projektů připravují administrátoři smlouvy s příjemci grantů a podílejí se 

na kontrole a evaluaci projektů.
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Akce pro veřejnost

Den s Nadací OKD: 

O pohár Nadace OKD v pétanque

Poslední zářijový den uspořádala nadace turnaj ve stále více oblíbeném 

pétanque. I přes nepřízeň počasí se v areálu pétanque klubu PAK 

v Albrechticích u Karviné sešlo více než patnáct družstev složených ze 

zástupců podpořených organizací i partnerů Nadace OKD, aby se všichni 

utkali o ,,zlatý“ pohár. Celá akce se nesla v charitativním duchu. Po ukončení 

hry se všechny ,,naházené“ body sečetly, přičemž každý bod nadace ocenila 

padesáti korunami. Celkovou částku, která se vyšplhala až na 21 850 korun, 

darovala Nadace OKD Sboru dobrovolných hasičů Doubrava, který peníze 

využil na aktivity mladých hasičů. 
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Hornické slavnosti OKD

K tradiční vůni párků, hořké chuti točeného piva a vystoupení hvězd pop-

-music na tradičních oslavách Dne horníků v Karviné už třetím rokem patří 

prezentace aktivit Nadace OKD. Nadační městečko se v roce 2010 rozrostlo 

z dřívějších prostor v parku Boženy Němcové také na Fryštátské náměstí. 

V městečku i na pódiu se představilo na 30 organizací, které nadace 

podporuje. Chráněné a sociálně-terapeutické dílny prodávaly výrobky 

hendikepovaných zaměstnanců a klientů, dětské organizace prezentovaly 

svou celoroční činnost a zástupci organizací poskytujících sociální služby 

poukázali na činnosti seniorů a hendikepovaných.

Součástí Nadačního městečka byla také soutěž pro děti. Ty po splnění úkolů 

dostaly dárek a zároveň mohly hlasovat, která ze tří karvinských organizací 

získá mimořádný grant. Šek na 30 tisíc korun si nakonec před koncertem 

Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna převzali zástupci Centra pro rodinu 

Sluníčko, které peníze použilo na aktivity svého dětského klubu Bublina.
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Akce pro veřejnost

Ceny Nadace OKD

Druhý ročník Cen Nadace OKD, který vyvrcholil v Kompresorovně 

Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, sklidil příznivé ohlasy nejen 

u organizací samotných, ale i u vedení společnosti OKD a partnerů nadace. 

Nadace opět oceňovala osobnosti neziskové sféry a nejlepší podpořené 

projekty,  nově přibyla kategorie mediální čin roku.  

V kategorii Osobnost roku získal ocenění pan Pavel Kreml ze Slezského 

klubu stomiků za svou dlouholetou práci ve prospěch zdravotně postižených. 

Angažuje se v péči o stomiky – pacienty s umělým vývodem ze střev či 

močovodu, publikoval desítky článků, pravidelně přednáší, to vše bez ohledu 

na vlastní zdravotní hendikep a náročnou práci vysokoškolského pedagoga.

V programu Pro zdraví zvítězil projekt Děti patří do rodiny třineckého 

občanského sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice. Hlavní činností 

organizace je umísťování dětí z dětských domovů do pěstounských rodin, 

pro které buduje domy v podhůří Beskyd. Cenu v programu Pro radost 

získalo Fedrování s folklorem – originální mezinárodní folklorní festival 

realizovaný obcí Horní Suchá.  V programu Pro budoucnost nejvíce zaujalo 

ostravské sdružení Vesica, které vybudovalo v Bohumíně u stacionáře 

Salome netradiční Želví zahradu pro Salome sloužící nejen hendikepovaným 

dětem ze stacionáře, ale také lidem z nedalekého sídliště. Hospic sv. Jana 

N. Neumanna z Prachatic uspěl s projektem Vzdělávání v hospicové péči 

v programu Pro Evropu. Hospic dostal od Nadace OKD necelých 40 tisíc Kč, 

díky kterým získal z fondů EU bezmála milion korun. 

Cenu za Mediální čin roku získali David Kasl & týdeník EURO & vydavatelství 

EURONEWS za rubriku Pozitivní zprávy, která každý týden zveřejňuje 

informace o společenské odpovědnosti firem. 
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Vánoční veřejná sbírka  

V předvánočním čase uspořádala Nadace OKD již druhý ročník veřejné 

sbírky. Keramičtí kapříci vyrobení v chráněné dílně Charity sv. Alexandra  

se prodávali za třicet korun v rámci společnosti OKD i na několika veřejných 

akcích. O tom, kterou organizaci podpořit, rozhodovali zaměstnanci 

OKD i veřejnost prostřednictvím internetové ankety. Nejvíce hlasů získalo 

Občanské sdružení při ZŠ speciální Diakonie ČCE v Ostravě, které výtěžek 

ve výši 17 000 Kč použije na nákup pomůcek sloužících  

k rozvoji hendikepovaných dětí.
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Granty v roce 2010

Přehled vyhlášených grantových kol a programů

Správní rada Nadace OKD vyhlásila v roce 2010 jedno grantové kolo pro 

všechny čtyři základní nadační programy. Nadace přijímala žádosti s projekty 

od 15. února do 26. března 2010. Organizace poprvé žádaly o nadační 

příspěvek elektronickou formou prostřednictvím databázového systému Grantys.  

V průběhu dubna a května byly přihlášené projekty administrativně 

zpracovány a podstoupily hodnocení výběrových komisí, které doporučily 

správní radě podpořit 156 projektů. Na zasedání správní rady 15. června 

se rozhodlo o podpoře všech navržených projektů, správní rada zároveň 

rozhodla o podpoře dalších pěti projektů. V grantovém kole nadace celkem 

podpořila 161 projektů.

V průběhu roku se rozhodovalo o podpoře krizových situací, které nastaly, 

a také o výjimečných projektech, které časově nespadaly do grantového kola.

Krizový fond umožnil rychlou reakci nadace na přírodní katastrofy, které 

postihly Českou republiku. Z fondu bylo poskytnuto celkem 2 250 000 Kč 

na likvidaci následků povodní v Moravskoslezském, Olomouckém 

a Libereckém kraji.

Cílem Operativního fondu je možnost podpořit výjimečné projekty, které 

z termínových důvodů nemohou být zařazeny do běžného grantového kola. 

Nadace z tohoto fondu podpořila 21 projektů celkovou částkou 2 714 525 Kč.

Rozvojový fond, který Nadace OKD založila v roce 2010, se zaměřuje 

na cílený rozvoj neziskového sektoru. V roce 2010 fond podpořil výchovu 

mladých talentovaných novinářů a přispěl k rozvoji české literatury. Celkem 

nadace v rámci Rozvojového fondu rozdělila 474 000 Kč.
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Správní rada je oprávněna vyhlásit veřejná výběrová řízení na poskytnutí 

nadačního příspěvku v oblastech, na něž se nadace zaměřuje. 

Nadační příspěvky jsou poskytovány neziskovým právnickým osobám 

na základě žádosti žadatele nebo na základě návrhu člena správní rady 

nadace.

Nadace přijímá žádosti v termínu od vyhlášení výzvy k podávání žádostí až 

do předem známého termínu uzávěrky. 

Žádosti se podávají prostřednictvím databázového systému Grantys, 

rozhodující je termín odeslání finální podoby žádosti do systému.

O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace na základě 

posouzení žádostí žadatelů.

Správní rada rozhoduje o konečné výši a schvaluje účel použití příspěvku.

Správní rada nadace je oprávněna oproti návrhu žadatele o příspěvek upravit 

poskytovanou částku.

Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Nadace uzavírá s příjemcem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití nadačního příspěvku.

Stručné představení grantových pravidel
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Finanční rámec došlých projektů v porovnání 
s možnostmi NOKD:

 Žádáno Vyčleněno NOKD Překročeno o

Pro zdraví 93 007 586 Kč  9 000 000 Kč 84 007 586 Kč

Pro radost 56 060 794 Kč 2 800 000 Kč 53 260 794 Kč

Pro budoucnost 66 550 555 Kč 7 000 000 Kč 59 550 555 Kč 

Pro Evropu 9 760 450 Kč 1 200 000 Kč 8 560 450 Kč

Celkem: 225 379 385 Kč 20 000 000 Kč 205 379 385 Kč

Podpořené projekty a rozdělená částka 
dle jednotlivých grantových programů 
a fondů nadace

Program Počet projektů Celková částka

Pro zdraví 62 8 825 560 Kč

Pro radost 61 3 150 886 Kč

Pro budoucnost 28 5 950 876 Kč

Pro Evropu 10 1 003 300 Kč

Operativní fond 21 2 714 525 Kč

Krizový fond 6 2 250 000 Kč

Rozvojový fond 2 474 000 Kč

Celkem 190 24 369 147 Kč

Počet žádostí do jednotlivých programů

167

Pro zdraví Pro radost Pro budoucnost Pro Evropu Celkem

50

965
355 393
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Zaměření nadační podpory v roce 2010

Účel Počet projektů Částka

Sociální a humanitární projekty 23 4 584 935 Kč 

Provoz sociálních služeb 15 2 809 000 Kč 

Modernizace zdravotnických zařízení 11 1 422 700 Kč 

Podpora dětí a mládeže 25 2 402 326 Kč 

Kulturní akce, konference, semináře 25 1 743 286 Kč 

Ochrana životního prostředí 8 1 743 000 Kč 

Volnočasové aktivity 19 1 727 100 Kč 

Pracovní a jiné rehabilitace 10 1 813 000 Kč 

Vzdělávání 5 689 000 Kč 

Obnova kulturních památek 7 1 327 500 Kč 

Regionální a komunitní rozvoj 13 2 512 150 Kč 

Rozvoj neziskového sektoru 2 20 000 Kč 

Příhraniční spolupráce 5 233 850 Kč 

Podpora sportu 5 281 100 Kč 

Mateřská centra 1 100 000 Kč 

Jiná témata 16 960 200 Kč 

Celkem 190 24 369 147 Kč 

Přehled podpořených 
projektů podle právní 
formy organizace 
(za všechny programy 
a fondy) 

Církevní organizace 15

Nadace / Nadační fond 3

Občanské sdružení  103

Obec 23

Obecně prospěšná  

společnost 8

Příspěvková organizace 34

Sdružení právnických osob 1

Sdružení obcí 2

Ostatní 1

Celkem 190

Přehled podpořených 
projektů podle sídla 
organizace v krajích 
České republiky 
(za všechny programy 
a fondy)

Kraje Celkem

Moravskoslezský kraj 154

Jihočeský kraj 2

Jihomoravský kraj 3

Královéhradecký kraj 3

Liberecký kraj 1

Olomoucký kraj 3

Pardubický kraj 2

Středočeský kraj 3

Ústecký kraj 2

Zlínský kraj 5

Praha 12

Celkem 190
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Výběr z podpořených projektů v roce 2010

Pro zdraví

Asociace TRIGON, Ostrava

Příprava na práci včetně zajištění  
rekvalifikací pro osoby se zdravotním 
postižením

Lidé se zdravotním postižením se jen obtížně prosazují na trhu práce. Proto 

se Nadace OKD rozhodla podpořit projekt, který směřuje ke zvýšení pracovní 

a společenské integrace osob se zdravotním hendikepem.

Projekt zahrnuje širokou škálu aktivit od poradenství přes pracovní rehabi-

litace v dílnách, motivační programy, hledání odborné pracovní pozice pro 

konkrétní osoby až po uzavření pracovní smlouvy. Nově budou rozšířeny 

aktivity organizace o program rekvalifikací, které zvýší konkurenceschopnost 

lidí s hendikepem na otevřeném trhu práce při respektování individuálních 

specifik jejich zdravotního postižení.

Projekt pomáhá zapojit hendikepované do společnosti, zvyšuje jejich kvalitu 

života a zároveň pomáhá snižovat veřejné výdaje.

Nadace přispěla na projekt částkou 200 000 Kč.
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Podané ruce, o.s., Frýdek-Místek

Koordinace canisterapie

Občanské sdružení Podané ruce se už více než deset let věnuje canistera- 

pii – podpůrné aktivizační metodě léčby za přítomnosti psa. Provádí se 

u klientů všech věkových kategorií, především těch s hendikepem. Poskytu-

je edukační, poradenské a preventivní činnosti, realizuje zkoušky speciálně 

vycvičených psů. 

Hlavním cílem podpořeného projektu je poskytování návštěvní formy caniste-

rapie u stávajících i nových klientů a přes jejich rostoucí počet udržení dobré 

úrovně a kvality terapií. Za tímto účelem sdružení v roce 2009 zřídilo pozici 

koordinátora, který „canisproces“ organizačně řídí uvnitř sdružení. Tento krok 

se jednoznačně osvědčil, jak potvrzují kladné odezvy od klientů i rostoucí 

počet dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří se chtějí do canisterapeutických 

týmů zapojit.

Prostředky z grantu Nadace OKD zajistí udržení pracovního místa koordiná-

tora i v budoucnu a také umožní nákup nových aktivizačních pomůcek, které 

canisterapeutickým týmům pomohou zkvalitnit průběh jednotlivých caniste-

rapií.

Nadace přispěla na projekt částkou 100 000 Kč.
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Centrum handicapovaných lyžařů, o.s., Jánské Lázně

Centrum handicapovaných lyžařů
Projekt s krkonošským rodným listem, který se postupně rozšiřuje do dal-

ších částí České republiky včetně Moravskoslezského kraje, se zaměřuje 

na komplexní řešení problematiky lyžování tělesně postižených. Je rozdělen 

do několika navazujících programů, hlavní část přitom spočívá v organizová-

ní výukových lyžařských kurzů pro hendikepované bez rozdílu věku či typu 

tělesného postižení.

Aktivita nadšenců z Krkonoš a nově také jejich přátel z Ostravy vytváří pod-

mínky pro kvalitní trávení volného času hendikepovaných v zimním období, 

kdy především vozíčkáři mají omezené možnosti aktivního využití. Na výuko-

vých kurzech přitom mají možnost nejen sportovat, ale zároveň si vyměňovat 

zkušenosti a získat nové kontakty či profesní příležitosti. 

Jednodenní náklady na lyžování jednoho hendikepovaného člověka se po-

hybují kolem 2 500 korun, zahrnují totiž kromě běžných výdajů také přepravu 

do střediska nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek. Díky příspěvku Na-

dace OKD i dalších partnerů mohou organizátoři službu poskytovat za přija-

telných 400 korun.

Nadace přispěla na projekt částkou 70 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Občanské sdružení při ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, Ostrava

Rekonstrukce nájezdové rampy  
v objektu základní školy

Školu navštěvují žáci z různých částí Ostravy, Havířova a Frýdku-Místku s těž-

kými kombinovanými vadami ve věku 5 až 22 let. Zhruba 90 procent z nich je 

plně nepohyblivých. 

Výstupem projektu je rekonstrukce jediného bezbariérového přístupu do ob-

jektu školy.

Nájezdová rampa je pro potřeby školy nezbytná. Dětem umožní vstup 

do školní budovy, ulehčí jim fyzicky náročnou manipulaci s různými typy vozí-

ků a také lépe zpřístupní aktivity na školní zahradě. Přínosná je i pro pedago-

gický sbor, kterému usnadní fyzicky náročnou manipulaci se žáky. 

Nadace přispěla na projekt částkou 230 000 Kč.
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Pro radost

Centrum sociálních služeb Poruba, 

příspěvková organizace, Ostrava

Knihy do ouška

Knihy pomáhají otevřít nové pohledy na svět a sbližují generace lidí. Centrum 

sociálních služeb v Porubě se snaží o propagaci knih a četby u hornických 

důchodců a jejich rodin, u obyvatel domů s pečovatelskou službou i u matek 

s dětmi z azylového domu.

Doplněním knihovního fondu o audioknihy a přehrávače získali přístup ke kni-

hám především senioři, kteří nemohou kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu 

číst tištěné knihy. 

Pro děti a jejich matky z azylového zařízení, které se často ocitají na okraji 

společnosti z důvodů např. domácího násilí, nezaměstnanosti nebo ztráty 

bydlení, zase Centrum díky aktivizačnímu programu nabídlo možnost poslou-

chat knihy a trávit společně s dítětem volný čas.

Součástí projektu byla akce „Týden poslechového čtení“ pro obě zmíněné 

skupiny. Byla spojená s mezigeneračním setkáním seniorů a dětí, poslechem 

knih a povídáním o nich. Cílem akce bylo vybudovat nové sociální vazby 

a mírnit dopady sociálního vyloučení všech zúčastněných.

Nadace přispěla na projekt částkou 19 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Spolek Přátelé Vrbenska, Vrbno pod Pradědem

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Lesní slavnost lapků z Drakova je unikátní akce, která vznikla v roce 2005 

s cílem upozornit na místní vzácné kulturní i přírodní památky a přispět 

k osvětě v oblasti místních tradic, historie a ochrany přírody. 

Lesní slavnost se každoročně koná na území bývalé osady Drakov. Jednot-

livé atrakce a stanoviště jsou rozmístěny v Údolí Lapků z Drakova od Vrbna 

pod Pradědem až po Rejvíz. Ve středověku vedla zdejším územím významná 

obchodní stezka z Moravy až do polské Vratislavi. V blízkém okolí se nachá-

zí několik zřícenin strážních hradů z období 14. století. Jsou zde stále ještě 

viditelné pozůstatky po bývalých hamrech a stopy důlních děl, které zvyšují 

atraktivitu místa. Návštěvníci tyto objekty vyhledávají, navštěvují je s dětmi 

a seznamují se s jejich historií. I tím obohacují své znalosti o zdejším regionu. 

Místní historie je velmi bohatá na události, z nichž mnohé leží zapomenuté 

v archívech. Organizátoři slavností je proto oživují prostřednictvím doprovod-

ných propagačních dokumentů, zajímavá místa označují informačními cedu-

lemi a rozcestníky. Zdejší pověsti jsou základem hraných pohádek pro děti 

či účinkování rytířských skupin. Hosté jsou zváni k návštěvě naučné stezky, 

lesní galerie a mohou také zhlédnout experimet tavby železa v minihuti, kte-

rou organizátoři připravují ve spolupráci s Vysokou školou báňskou z Ostravy 

a časopisem Hutník. Slavnost oživují ukázky dávných řemesel, vystoupení 

skupin rytířů a dalších kumštýřů.

Na Lesní slavnosti navazuje množství dalších aktivit. Mezi nejzajímavější patří 

záchrana Lorenzovy huti z 18. století před možným zřícením. Na celé severní 

Moravě jde o jedinou stojící památku na zpracování železa s využitím dřevě-

ného uhlí. Přitom právě tyto byly předchůdcem později vzniklých hutí na Ost-

ravsku. Život obyvatel regionu připomíná replika bývalé osady Drakov včetně 

malého strážního hrádku.

Do přípravy Lesních slavností a dalších aktivit se zapojily okolní obce, řada 

místních spolků, státní podnik Lesy ČR, na jehož pozemcích se akce z větší 

části koná, a řada dalších partnerů. Akce si získala velkou popularitu, účastní 

se jí pravidelně okolo osmi tisíc návštěvníků, a významně tak přispívá k míst-

nímu turistickému ruchu.

Nadace přispěla na projekt částkou 70 000 Kč.
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Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového 

Karviná-Ráj, Karviná

16. Máj nad Olzou

Karvinsko je jedním z mála regionů v České republice, kde jsou tradice hor-

nických a folklorních slavností stále živé. Tradiční festival v lázeňském parku 

Darkov pomáhá k udržení těchto tradic, podporuje prolínání kultur a sbližová-

ní různých národností. 

Vystupují tu hornické dechové orchestry, pěvecké sbory a folklorní soubory 

z Česka i příhraničních částí Polska.

Festival si v předchozích 15 letech získal přízeň návštěvníků z řad občanů 

města i lázeňských hostů. 

Nadace přispěla na projekt částkou 70 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Sdružení pro Bašku, Baška 

Baškohrátky aneb divoká plavba

Baškohrátky aneb divoká plavba je celodenní akcí pro celou rodinu, která má 

obohatit kulturu v regionu a zapojit rodiny do neobvyklých aktivit. Až čtyř-

členné týmy mají za úkol postavit netradiční plavidlo a přijet s ním do areálu 

kempu přehrady Baška, kde probíhá zkouška jeho „plavbyschopnosti“. Ce-

lodenní program je doplněn o soutěže pro nejmenší i dospělé. Vše završuje 

závěrečná taneční party pod širým nebem. Vstup na akci je zdarma.

Baškohrátky nejsou pouhou pasivní zábavou. Jedná se o aktivní zapojení 

posádek. Jejich plavidla jsou vyrobena z běžně dostupných materiálů bez 

větších finančních výdajů a poháněna jsou pouze vlastní silou. Do stavby se 

většinou zapojují celé rodiny – děti vymyslí nejoriginálnější plavidlo, táta po-

máhá se stavbou konstrukce, máma se zapojí přípravou speciálních kostýmů, 

babička s dědou přijdou fandit a hlasovat v diváckém hodnocení. Při dopro-

vodném programu se nejmenší zabaví při pohybových aktivitách v lanovém 

centru, učí se třídit odpadky nebo stavět modely lodí. Akce podporuje mimo 

jiné rodinnou soudržnost, kreativního ducha a rukodělnou činnost.

Nadace přispěla na projekt částkou 40 000 Kč.
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Pro budoucnost

Město Andělská Hora, Andělská Hora

Pouť ke svaté Anně

Poutní kostel svaté Anny je dominantou města Andělská Hora. Cílem projektu 

je obnova výzdoby a vnitřního vybavení kostela a zvýšení povědomí o této 

kulturní památce mezi dárci, širokou veřejností a návštěvníky regionu.

Kostel patří k oblíbeným turistickým cílům. Ročně ho navštíví stovky lidí pře-

devším během tradiční pouti ke svaté Anně, již pořádá město Andělská Hora.

Grant zahrnuje opravu nefunkčních kostelních varhan a osazení dvou obrazů 

do nových rámů. Podrobnosti o historii a významu kostela a také o probíhají-

cích opravách kostela se zájemci dozví z nově instalované informační tabule.

Nadace přispěla na projekt částkou 300 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Hnutí DUHA Jeseníky, Brantice

Obnova evangelického hřbitova  
v České Vsi u Města Albrechtic

Hřbitov v České Vsi u Albrechtic je architektonicky nejhodnotnějším a zároveň 

nejstarším evangelickým hřbitovem v širokém okolí. Po roce 1945 nebyl vy-

užíván a jeho postupující devastaci zastavila až iniciativa skupiny nadšenců, 

kteří tu od roku 2006 pořádají každé léto dobrovolnický pracovní tábor. Díky 

nim a podpoře dárců se doposud podařilo vyčistit plochu hřbitova od nále-

tových dřevin, opravit střechu a schodiště zvonice, vybudovat přístupovou 

cestu, zčásti opravit kamennou ohradní zídku a v loňském roce započít  

s renovací márnice.

Hlavním cílem další fáze projektu je dokončení renovace střechy márnice 

a vstupní brány hřbitova. 

Dobrovolnického pracovního tábora se zúčastnili nadšenci z celé republiky 

i ze zahraničí, kteří se zapojili do plánované renovace a údržby hřbitovního 

areálu. Získali tak neobvyklou pracovní zkušenost a dozvěděli se víc o zdej-

ším kulturním dědictví.

Nadace přispěla na projekt částkou 142 500 Kč.
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Kyjovičtí rodáci, Kyjovice

Zahrada setkání

Záměrem projektu byla obnova veřejného prostranství o velikosti asi  

2000 čtverečních metrů, které leží ve středu obce. Sloužit má všem obyvate-

lům k relaxaci a trávení volného času. V dříve nevyužívaném areálu vyrostlo 

zázemí pro vzájemné setkávání včetně atrakcí pro děti a horolezecké stěny 

pro teenagery.

Projekt vznikl na principu komunitního plánování, budoucí podobu prostran-

ství měli příležitost ovlivnit všichni obyvatelé Kyjovic. Díky tomu pochopili, 

jaký vliv mohou mít na společenský a veřejný život v obci a jak důležité je být 

jeho aktivním účastníkem, nikoliv pasivním příjemcem.

Plánování i společná práce na úpravách místa by do budoucna měly vést 

k posílení vzájemné komunikace, pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti 

za místo. V Kyjovicích působilo několik aktivních skupin, které však doposud 

příliš nespolupracovaly. Tento trend se začíná díky projektu Zahrada setkání 

rovněž měnit.

Nadace přispěla na projekt částkou 300 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Obec Ostopovice, Ostopovice

Obnova Masarykova údolí a zlepšení 
prostupnosti krajiny
 
Cílem projektu je propojení dvou přírodně významných lokalit poblíž obce 

Ostopovice – někdejšího Masarykova údolí s malou vodní nádrží a nedokon-

čeného tělesa tzv. Hitlerovy dálnice s nově vytvořeným přírodním divadlem. 

Projekt navazuje na tradici meziválečného přírodního rekreačního areálu 

Masarykova údolí u obce Ostopovice.

Od roku 2007 obec Ostopovice ve spolupráci s občanským sdružením Nad 

Šelší usiluje o obnovení dřívějších funkcí lokality. Obec připravila projekt Ob-

novy malé vodní nádrže Šelše a zajistila financování z prostředků Operačního 

programu Životní prostředí. V současnosti je projekt dokončen. Občanské 

sdružení Nad Šelší získalo souhlas s využitím tělesa dálnice od jeho vlastníka, 

kterým je Ředitelství silnic a dálnic. Těleso o rozloze osmi hektarů se nachází 

v těsném sousedství vodní nádrže. 

Na základě komunitního plánování byla zpracována studie na oživení celé lo-

kality a její využití pro kulturu a volný čas. V současnosti je již instalována část 

mobiliáře a vybudována přírodní divadelní scéna v kulisách nedokončeného 

dálničního mostu. V roce 2010 zde proběhl první ročník divadelního festivalu 

„Husa na dálnici“.

Cílem projektu je zvýšit rekreační a turistický potenciál tohoto území na jiho-

západním okraji brněnské aglomerace. Má rovněž význam pro místní komuni-

tu. Navazuje totiž na prvorepublikový projekt realizovaný místními občany.

Nadace přispěla na projekt částkou 301 000 Kč.
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Pro Evropu

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s., Svitavy

Příprava projektu Partnerství generací 

Představa tohoto projektu vychází ze dvou předpokladů – mnoho mladých 

rodin s dětmi potřebuje sladit čas na práci a rodinu a hledají pro své děti hlí-

dání. Možnost nástupu do práce ve dvou letech dítěte se pro rodiče stává ne-

reálnou. Nestačí kapacita školek a komerční „hlídací služby“ jsou nad finanční 

možnosti mnoha rodin zejména v menších městech. 

Na druhé straně jsou tu senioři a seniorky, kteří se například sdružují v klu-

bech důchodců. Ti by často i rádi pomohli s hlídáním dětí, ale nevědí jak. 

Cílem projektu je tedy vytvořit databázi těchto organizací a podpořit mezige-

nerační výměnu služeb. Pilotní část projektu proběhne v Pardubickém kraji. 

Později se počítá s rozšířením do dalších regionů. Projekt reaguje na aktuální 

výzvu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je za-

měřená na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a budování místních 

partnerství.

Podmínkou pro podání projektu je vytvoření sítě místních partnerství a pečli-

vá příprava žádosti. Právě na tento typ projektů je určen grant Nadace OKD.

Nadace přispěla na projekt částkou 150 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální  

Ostrava – Mariánské Hory, Ostrava 

Vzdělávání pedagogů v oblasti  
projektového managementu

Projekt se zaměřuje na získání grantu EU pro podporu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti projektového managementu. Obchodní 

akademie realizuje stále více projektů mimo základní rámec výuky, zapojila se 

rovněž do čerpání prostředků v rámci strukturálních fondů EU. S tím rostou 

nároky na kvalitní a procesně správné řízení, které pedagogům chybí. 

Součástí projektu je šest vzdělávacích seminářů na témata, která jsou „šitá 

na míru“ pro potřeby školy. Zúčastní se jich učitelé, kteří jsou již řešiteli stáva-

jících projektů nebo chtějí připravovat nové projekty. Projekt přispěje k lepší 

procesní a věcné realizaci uvnitř školy a ke zvýšení efektivity práce.

Nadace přispěla na projekt částkou 30 000 Kč.



Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

Za branou, o.s., Praha

Z vězení do práce

Zařadit se zpět do společnosti po ukončení trestu odnětí svobody je mi-

mořádně složité. Mnoho bývalých vězňů nemůže najít práci například kvůli 

požadavku bezúhonnosti ze strany zaměstnavatelů.

V této obtížné sociální situaci se stávají dlouhodobými klienty úřadů práce. 

Jsou závislí na sociálních dávkách, nebo se v důsledku své momentální 

osobní krize vracejí ke kriminalitě. Situaci obvykle vyhrocuje zadlužení a exe-

kuční výměry čí povinnost platit alimenty. Propuštění, jimž je přiznána invali-

dita, navíc kvůli nesplněné délce pojištění nedosáhnou na invalidní důchody. 

Důsledkem celkově nepříznivého postavení osob propuštěných z výkonu 

trestu je zátěž sociálního systému, nemotivovanost a škodlivá nečinnost, 

jejich recidiva nebo pád do bezdomovectví.

Projekt občanského sdružení Za branou má za cíl připravit podklady k zís-

kání financí z fondů Evropské unie na podporu nabídky sociálních služeb 

určených osobám po skončení výkonu trestu. Především by měl zajistit 

první pracovní příležitost již do týdne od skončení trestu a trvalé zaměstnání 

nejpozději do dvou měsíců. Hlavním nástrojem projektu je spolupráce se za-

městnavateli, kteří mohou využít mzdových příspěvků k platu klientů projektu. 

Vzhledem k obvyklé sociální nouzi mnoha bývalých vězňů a jejich reálnému 

ohrožení sociálním vyloučením sdružení spolupracuje také s azylovými domy. 

Součástí projektu je ambulantní poradna, která poskytuje služby této cílové 

skupině na svobodě i ve věznicích. 

Nadace přispěla na projekt částkou 92 000 Kč.

Výběr z podpořených projektů v roce 2010
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Obec Polom, Polom

Revitalizace mokřadu

Cílem projektu je šetrná revitalizace mokřadu v katastru obce Polom, která 

povede k obnově cenného přírodního biotopu. Prostředky od Nadace OKD 

poslouží k přípravě odborného projektu, jenž bude podkladem k získání dal-

ších dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v povodí říčky Luhy, zejména na 

narušení přirozených odtokových poměrů a s tím spojené každoroční zápla-

vy. Revitalizace zdejších mokřadů bude mít příznivý vliv také na další obce 

položené níže na říčce Luha.

Akce bude mít také osvětový charakter. Veřejnost se prostřednictvím míst-

ních médií a informačního panelu dozví nejen o realizaci projektu, ale také 

o významu podobných krajinných prvků. Svou činnost zahájí i pracovní sku-

pina, která bude po skončení projektu řešit otázky životního prostředí v obci. 

Nadace přispěla na projekt částkou 175 000 Kč.



Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

Vztahy s veřejností

Nadace OKD v loňském roce podpořila i několik našich projektů a jiným 

organizacím ve městě přispěla téměř dvěma miliony korun – je to opravdu 

široké spektrum činností zaměřených na oblast sociální práce, ale i kulturních 

aktivit. Rád bych jmenovitě ocenil přístup těžební společnosti a Nadace OKD 

k řešení problémů obyčejných lidí, kterým jarní velká voda poškodila domy. 

Město Karviná se rozhodlo podpořit ty občany, kterým povodeň zničila ne-

zbytné vybavení domácnosti, ale nemohli si sáhnout na okamžitou státní po-

moc, jejíž podmínky jsou podle mého názoru tvrdší, než by měly být. Nadace 

prostřednictvím města podpořila zase „své“ občany – ty, kteří bydlí v Karviné 

v domech dříve patřících těžební společnosti. A toho si velmi cením. Městu 

a městským organizacím se vloni podařilo sice získat podporu o něco menší, 

než tomu bývalo dříve, ale jiné subjekty na území města byly podpořeny také, 

a to nemalými částkami, takže se to svým způsobem vyvažuje. Těším se 

na další spolupráci!

Tomáš Hanzel

primátor Karviné

Je dobře, že Nadace OKD pomáhá na svět nejlepším myšlenkám převtě-

leným do užitečných a kvalitních projektů. V prvním roce existence nadace 

jsme díky příspěvku vybudovali dopravní hřiště, dětský koutek pro rodiče 

s malými dětmi a zkvalitnili Kulturní rok v Orlové. Předloni  jsme pokračovali 

v budování dětských hřišť i ve zkvalitnění prostředí v sociálních službách. 

I v loňském roce jsme získali finanční prostředky na řadu zajímavých projektů 

a díky podpoře nadace tak mohla vyrůst další dvě krásná dětská hřiště, her-

na, uskutečnily se zajímavé soutěže a vzdělávací akce pro děti, doplnili jsme 

vybavení klubu důchodců. Celková částka, kterou Nadace OKD za ty tři roky 

poskytla městu či organizacím na území města, dosáhla výše 3,3 milionu 

korun.

Velmi si této podpory vážím a Nadaci OKD přeji, aby i nadále její činnost 

přinášela dětem i dospělým radost a užitek. 

MUDr. Jiří Michalík 

starosta Orlové
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Rozhodnutí pana Zdeňka Bakaly zřídit Nadaci OKD chválíme každým rokem. 

Ve Stonavě probíhá největší část těžby uhlí v rámci celého OKD. Možnost 

ucházet se o příspěvek z Nadace cítíme i jako určitou formu zadostiučinění 

za problémy související s tímto průmyslem. 

Nadace OKD rozděluje příspěvky velmi rozumně, s přihlédnutím k potřebám 

všech, a to napříč generacemi. V loňském roce jsme s pomocí půl milionu 

korun od Nadace OKD zdárně dokončili rekonstrukci domu s pečovatel-

skou službou v centru obce. Stará vilka se proměnila k nepoznání – klienti 

mají k dispozici malé moderní byty, nyní také s vlastním sociálním zázemím 

a kuchyňkou. Seniorům, z nichž většina v minulosti pracovala na zdejších 

šachtách, se tímto zcela změnily životní podmínky.

Patronkou a ochránkyni horníků je svatá Barbora. My jméno naší svaté 

oslavujeme také pořádáním Mezinárodní pěvecké soutěže Stonavská Bar-

borka. Nadace OKD podpořila v roce 2010 soutěž mladých operních talentů 

významnou částkou padesáti tisíc korun.

Ing. Ondřej Feber

starosta Stonavy

Díky podpoře Nadace OKD se obci Doubrava poda-

řilo vybudovat dětské hřiště u místní mateřské škol-

ky, kde vznikl vhodný prostor pro aktivní odpočinek 

dětí, mládeže a jejich rodičů. Nadace OKD podpořila 

také místní Sbor dobrovolných hasičů a přispěla 

významnou měrou k odstranění následků povodní 

v roce 2010. V obci Doubrava povodně poškodily 

komunikace, došlo k zaplavení rodinných obydlí 

a sesuvu svahu. Finanční prostředky pomohly obci 

Doubrava a  jejím obyvatelům vyrovnat se s následky 

povodní. Projekt přispěl k návratu standardu do ži-

vota a byl cennou pomocí pro místní obyvatele.

Ing. Květuše Szyroká

starostka Doubravy

Aktivit Nadace OKD si vážíme. Podporuje mnoho 

neziskových organizací v regionu a také v Havířově, 

za což děkujeme. Jednou z podpořených akcí byl 

projekt ZŠ Karolíny Světlé Monitoring ovzduší, vod 

a černých skládek. Žáci 2. stupně této školy vyhle-

dávali černé skládky a zaznamenávali je do mapy 

Havířova, odebírali vodu z místních vodních toků 

a analyzovali její kvalitu. Mohli si v terénu vyzkou-

šet, co se učí ve škole, a uvědomit si, jak je důležitá 

ochrana přírody. 

Věřím, že také v letošním roce se na Havířov při  

rozdělování dotací dostane.

Zdeněk Osmanczyk

primátor Havířova
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro zdraví Charita Jablunkov Celková úprava sociálního 
zařízení a převlékárny 
klientů Denního stacionáře 
sv. Josefa

 100 000 Kč Jablunkov

Pro zdraví Centrum 
handicapovaných lyžařů, 
o.s.

Centrum handicapovaných 
lyžařů

 70 000 Kč Janské 
Lázně

Pro zdraví TyfloCentrum ČR, o.p.s. Vytvoření doplňkové 
specializované dopravy pro 
lidi se zdravotním postižením

 150 000 Kč Karviná

Pro zdraví Akademie  
J. A. Komenského 
Karviná,o.s.

Nízkoprahové zařízení dětí 
a mládeže OÁZA

 200 000 Kč Karviná

Pro zdraví Slezská diakonie Podpora a zábava pro 
sociálně slabé rodiny 
z Karviné a Orlové

 100 000 Kč Karviná

Pro zdraví Občanské sdružení 
Heřmánek

Provozování Domu na půli 
cesty Heřmánek v roce 2010

 600 000 Kč Karviná

Pro zdraví Statutární město Karviná Integrace  80 000 Kč Karviná

Pro zdraví Svaz diabetiků ČR, 
územní organizace 
Karviná

Rekondiční pobyt diabetiků  30 000 Kč Karviná

Pro zdraví Asociace pomáhající 
lidem s autismem – APLA 
Praha, Střední Čechy, 
o.s.

Letní rekondiční pobyt 
„Pro rodiče bez rodičů“

 50 000 Kč Libčice nad 
Vltavou

Pro zdraví Ruka pro život Denní stacionář Litomyšl  150 000 Kč Litomyšl

Pro zdraví ONKO-Naděje, sdružení 
onkologických pacientů 
Karviná

Jarní edukační pobyt 2011  55 000 Kč Luhačovice

Pro zdraví Město Nový Jičín Obnovení povodní 
zničené tělocvičny v domě 
s pečovatelskou službou

 45 500 Kč Nový Jičín

Pro zdraví Eurotopia Opava o.p.s. Společně ke změně  198 000 Kč Opava

Pro zdraví Kafira o.s. Jsem těžce zrakově 
postižen, přesto MOHU 
a CHCI pracovat!

 150 000 Kč Opava

Pro zdraví Anima viva o.s. Podpora Centra ANIMA 
Opava (CAO)

 250 000 Kč Opava

Pro zdraví Mateřská škola Orlová- 
-Lutyně Okružní 

V zdravém těle zdravý duch  12 000 Kč Orlová-
-Lutyně

Pro zdraví Diecézní charita 
ostravsko-opavská

Horizont – středisko sociální 
aktivizace

 150 000 Kč Ostrava

Přehled podpořených 
organizací a projektů

Program Název organizace Název projektu Podpořeno
částkou 

Místo 
realizace

Pro zdraví Asociace pomáhající 
lidem s autismem  
APLA - JM o.s.

Asistenční služba pro děti 
a mladé lidi s poruchou 
autistického spektra

 100 000 Kč Brno

Pro zdraví LIGA o. s. Mateřinka pro nejmenší děti  80 000 Kč Bruntál

Pro zdraví Roska Ostrava, region.
org. Unie Roska v ČR

Rekondiční pobyt 
pro imobilní osoby 
s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní

 70 000 Kč Bystřice pod 
Hostýnem

Pro zdraví Diakonie ČCE, středisko 
Rýmařov

Zkvalitnění života seniorů  100 000 Kč Dolní 
Moravice

Pro zdraví Charita Frenštát pod 
Radhoštěm

S Nadací OKD 
ke kvalitnějším službám

 103 400 Kč Frenštát pod 
Radhoštěm

Pro zdraví Podané ruce, o.s. Koordinace canisterapie  100 000 Kč Frýdek- 
-Místek

Pro zdraví Sportovní klub vozíčkářů 
Frýdek-Místek

Cyklistika bez hranic - 
integrace do společnosti 
nově

 75 900 Kč Frýdek- 
-Místek

Pro zdraví Charita Frýdek-Místek Terénní služba ZOOM  100 000 Kč Frýdek- 
-Místek

Pro zdraví Podané ruce, o.s., Projekt 
OsA Frýdek-Místek

Společenská integrace 
handicapovaných osob  
a  seniorů

 300 000 Kč Frýdek- 
-Místek

Pro zdraví Duha Zámeček Správná pětka pro děti ze 
severomoravských dětských 
domovů

 70 000 Kč Havířov

Pro zdraví Občanské sdružení 
ANGELIS

Zahájení provozu tréninkové 
kavárny v Havířově pro 
duševně nemocné klienty*

 200 000 Kč Havířov

Pro zdraví Charita Hlučín "I.Vo" = invalidní vozíky pro 
potřebné!

 40 000 Kč Hlučín

* nerealizovaný projekt
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro zdraví S.T.O.P. Dobrovolníci 
v Moravskoslezském kraji

 50 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Krizové centrum Ostrava, 
o.s.

Krizové Centrum Ostrava – 
psychosociální terénní, 
ambulantní a pobytová pomoc 
lidem v krizových situacích – 
pokračující projekt

 200 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Sdružení rodičů 
Klokánek, o.s.

Krůčky k poznání  150 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Společnost pro podporu 
lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s., 
okresní organizace 
Ostrava

Centrum denních služeb –
odlehčovací služby

 100 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Charita Ostrava Noční provoz Kontaktního 
místa pro osoby bez přístřeší

 99 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Mobilní hospic Ondrášek, 
o.p.s.

Zajištění provozu mobilního 
hospice

 260 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených

Naše dítě neslyší – kdo 
pomůže?

 200 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, o.s., městský výbor 
Ostrava

Organizování sociální 
rehabilitace a podpora 
integrace seniorů a zdravotně 
postižených občanů

 50 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení 
ADRA

Realizace dobrovolnických 
programů za účelem 
zlepšení životních podmínek 
sociálně ohrožených skupin 
obyvatelstva v MS kraji

 173 260 Kč Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení při 
Základní škole speciální 
Diakonie ČCE Ostrava – 
Škola plná zážitků

Rekonstrukce nájezdové 
rampy v objektu Základní 
školy speciální Diakonie 
ČCE Ostrava

 230 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení 
Vzájemné soužití

Liščina, tady jsme doma! III.  250 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Mikasa o.s. – volnočasové 
aktivity pro děti a mládež 
s kombinovaným 
postižením

Podpora vzniku a provozu 
denního stacionáře pro děti 
a mládež s kombinovaným 
postižením MIKASA

 300 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení Dítě 
s diabetem

Nebojte se cukrovky – 
edukace šitá na míru

 210 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Ostravská organizace 
vozíčkářů o.s.

Ozdravný pobyt vozíčkářů  23 500 Kč Ostrava

Pro zdraví Charita sv. Alexandra Podpora zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením 
v chráněných dílnách

 275 000 Kč Ostrava

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro zdraví Potravinová banka 
v Ostravě, o.s.

Potraviny pomáhají sociálně 
slabým

 100 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Asociace TRIGON Příprava na práci včetně 
zajištění rekvalifikací 
pro osoby se zdravotním 
postižením

 200 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Místo pro děti Kluby maminek výjimečných 
dětí – Klokánek

 100 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Středisko rané péče 
SPRP Ostrava

Dítě patří domů  200 000 Kč Ostrava 

Pro zdraví Armáda spásy v ČR Zajištění lékařské služby 
lidem bez domova

 100 000 Kč Ostrava 

Pro zdraví Občanské sdružení svatá 
Barbora

Podzimní pobyt dětí z, 
„Barborky“ na horách

 100 000 Kč Ostrava 

Pro zdraví Mens sana o. s. Podpora osob s duševním 
onemocněním při 
samostatném bydlení 2010

 200 000 Kč Ostrava

Pro zdraví Nadační fond nadace 
Bátor Tábor Česká 
republika

Terapeutické pobyty dětí 
po léčbě nádorových a jiných 
chronických onemocnění

 100 000 Kč Praha

Pro zdraví Projekt Šance, o.s. „děti ulice“ se učí pracovat 
2010

 150 000 Kč Praha

Pro zdraví Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí II  100 000 Kč Praha

Pro zdraví Občanské sdružení Letní 
dům

Spolu o krok dále  150 000 Kč Praha

Pro zdraví Sdružení přátel Konta 
BARIÉRY

časopis MŮŽEŠ  150 000 Kč Praha

Pro zdraví Pobytové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko 
pro nevidomé Dědina

Pracovní a společenská 
integrace později osleplých 
osob

 100 000 Kč Praha 

Pro zdraví Kamarád – Sdružení 
rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí 
a mládeže

Domov Kamarád – sociálně 
terapeutické dílny

 90 000 Kč Rožnov pod 
Radhoštěm

Pro zdraví Sportovní klub vozíčkářů 
Frýdek-Místek

Chráněná dílna EKOREO  200 000 Kč Staré Město

Pro zdraví Charita Studénka Schody nejsou bariérou  400 000 Kč Studénka

Pro zdraví Charita Opava Pořízení otočných židlí 
k VZV

 65 000 Kč Velké Hoštice

Pro zdraví Dětský domov se školou, 
základní škola a školní 
jídelna, Těrlicko

Integrace chlapců 
s nařízenou ústavní 
výchovou

 20 000 Kč Vrbno pod 
Pradědem
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro radost Město Klimkovice Setkání  50 000 Kč Klimkovice

Pro radost Středisko volného 
času Méďa, Krnov, 
Dobrovského

Za poznáním 
staročeských zvyků 
a řemesel

 20 000 Kč Krnov

Pro radost Občanské sdružení 
Bludička

Bludička bliká SOS  50 000 Kč Nový Jičín

Pro radost Střední škola, Odry Tvůrčí dílny – Napříč 
všemi generacemi 2

 50 000 Kč Odry

Pro radost Masarykova střední škola 
zemědělská a Vyšší 
odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace  

Tvořivá dílna – lidové 
zvyky a obyčeje

 30 000 Kč Opava

Pro radost Dům dětí a mládeže, 
Orlová, příspěvková 
organizace

Naše město  20 000 Kč Orlová

Pro radost Město Orlová Zkvalitnění vybavení 
Klubů důchodců 
v Orlové

 20 000 Kč Orlová

Pro radost Mateřská škola Orlová-
-Lutyně Na Vyhlídce, 
příspěvková organizace

„Jsme malí, ale 
šikovní...“

 20 000 Kč Orlová

Pro radost Klub seniorů Orlová S náma se nudit 
nebudete

 20 000 Kč Orlová

Pro radost Základní škola Orlová-
-Lutyně K. Dvořáčka, 
příspěvková organizace

Herna volnočasových 
aktivit dětí školního věku

 30 000 Kč Orlová

Pro radost Dům kultury města 
Orlové, příspěvková 
organizace

Rock Therapy – s Adrou 
na pomoc dětem 
v dětském domově

 150 000 Kč Orlová

Pro radost Základní škola Ostrava, 
Gajdošova, příspěvková 
organizace

I naše děti zvládnou 
zachránit lidský život

 25 000 Kč Ostrava

Pro radost Základní škola, Ostrava-
-Poruba, Porubská, 
příspěvková organizace

Děti dětem podruhé  50 000 Kč Ostrava

Pro radost Sdružení pro činnost 
mezinárodních 
kamenných sympozií, o.s.

5. ročník bienále 
mezinárodního 
sochařského sympozia 
LANDEK 2010

 20 000 Kč Ostrava

Pro radost Knihovna města Ostravy Od dolu k dolu 
vandrujeme spolu...

 31 850 Kč Ostrava

Pro radost Slezský klub stomiků 
Ostrava

Mezinárodní setkání 
stomiků v Hornickém 
muzeu v Petřkovicích.

 30 000 Kč Ostrava

Pro radost Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace

Řemeslo má zlaté dno  55 000 Kč Ostrava

Pro radost Oblastní spolek ČČK 
Ostrava

Hrad žije první pomocí 
2011

 50 000 Kč Ostrava

Pro radost Wichterlovo gymnázium, 
Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace

Zelená Poruba  50 000 Kč Ostrava

Pro radost Sportovní klub vozíčkářů –
SK Ostrava

Mezinárodní slezská liga 
ragby vozíčkářů 2011

 25 200 Kč Ostrava

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro radost Sdružení pro Bašku Baškohrátky aneb 
divoká plavba

 40 000 Kč Baška

Pro radost Občanské sdružení 
Vesica

Festival Kolotoč*  53 286 Kč Bohumín

Pro radost Železný Prajzák Amatérský triatlon 
Železný Prajzák 2010

 50 000 Kč Dolní Benešov

Pro radost Obec Doubrava Děti zdravě a spolu  100 000 Kč Doubrava

Pro radost Beskydská šachová 
škola o.s.

Šachovou hrou k rozvoji 
osobnosti

 30 000  Kč Frýdek-Místek

Pro radost Dětský folklorní soubor 
Ostravička

Mezinárodní folklorní 
festival CIOFF 

 50 000 Kč Frýdek-Místek

Pro radost Sdružení rodičů 
bludovické školy

Česko-polský školní den  15 000 Kč Havířov

Pro radost Spolek Přátelé Vrbenska Lesní slavnost Lapků 
z Drakova

 70 000 Kč Heřmanovice

Pro radost Obec Horní Tošanovice Hasiči lidem  80 000 Kč Horní 
Tošanovice

Pro radost O.s. Divadlo v 7 a půl Divadlo na vodě IV.*  100 000 Kč Otrokovice

Pro radost Iniciativa Dokořán o.s. Festival dokořán – pro 
jedny práce, pro mnohé 
zábava

 50 000 Kč Karviná

Pro radost Valíme se ..., o.s. Nástrahy velkoměsta  40 000 Kč Karviná

Pro radost Regionální knihovna 
Karviná

Nadační městečko OKD 
a Knižní jarmark

 51 900 Kč Karviná

Pro radost Klub mladých Filadelfia S Fontánou se 
nenudíme

 50 000 Kč Karviná

Pro radost Statutární město Karviná Mezinárodní spolupráce  34 000 Kč Karviná

Pro radost Statutární město Karviná Sportovní den pro 
seniory aneb výhra mezi 
hranicemi

 34 850 Kč Karviná

Pro radost Městský dům kultury 
Karviná

Karvinské varhany – 
6. ročník festivalu 
varhanní hudby

 30 000 Kč Karviná

Pro radost Májovák, dechový 
orchestr, Karviná

Koncertní turné 
DO Májovák v Norsku

 100 000 Kč Karviná

Pro radost Místní skupina Polského 
svazu kulturně-
-osvětového Karviná-Ráj

16. Máj nad Olzou  70 000 Kč Karviná

Pro radost HCB Karviná handball 
Cup 2010 – 17. ročník 
mezinárodního kulturně 
společenského setkání 
házenkářské mládeže

 60 000 Kč Karviná

Pro radost Střední škola techniky 
a služeb, Karviná, 
příspěvková organizace

Střední škola techniky 
a služeb Karviná 
obnovuje hornické 
tradice

 50 000 Kč Karviná

Pro radost Regionální knihovna 
Karviná

Permoníkova čítanka  45 000 Kč Karviná 

Pro radost Jodík, o.s. Jodíkovy hrátky  63 500 Kč Klimkovice

Přehled podpořených organ izac í a projektů

* nerealizovaný projekt
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro radost Ekologické informační 
centrum Zelený bod 
Ostrava

Ozvěny Ekofilmu 
a zelená videotéka

 50 000 Kč Ostrava

Pro radost Knihovna města Ostravy, 
příspěvková organizace

Knihovnické časohrátky  31 000 Kč Ostrava

Pro radost Centrum sociálních služeb 
Poruba, p.o.

Knihy do ouška  19 000 Kč Ostrava

Pro radost Slezský soubor Heleny 
Salichové

Podzimní slavnost 
Třebovický koláč

 50 000 Kč Ostrava

Pro radost Statutární město Ostrava, 
městský obvod Slezská 
Ostrava

Kulturní a společenské 
akce seniorů

 40 000 Kč Ostrava

Pro radost Divadlo loutek Ostrava Divadelní pouť bez 
bariér, 6. ročník

 50 000 Kč Ostrava 

Pro radost Občanské sdružení 
Madleine

„Děti dětem“ – adventní 
koncerty

 100 000 Kč Ostrava, 
Orlová, 
Frýdek-Místek

Pro radost Mensa České republiky Logická olympiáda 2010  100 000 Kč Praha

Pro radost Respekt Institut, o.p.s. Výchova novinářů 
v České republice aneb 
žurnalistika v praxi

 150 000 Kč Praha 

Pro radost Náš svět, příspěvková 
organizace

Tři barvy duhy  100 000 Kč Pržno

Pro radost Centrum Matýsek České tradice 
s Matýskem

 23 600 Kč Roudnice nad 
Labem

Pro radost Podkrkonošská 
společnost přátel dětí 
zdravotně postižených

Patříme k sobě – 14. 
ročník

 50 000 Kč Semily

Pro radost Město Semily Lezeme pro radost*  50 000 Kč Semily

Pro radost Obec Stonava Mezinárodní soutěž 
ve zpěvu komorních 
ansámblů „Stonavská 
Barborka“ - 4. ročník

 50 000 Kč Stonava

Pro radost Sdružení obcí povodí 
Stonávky

Soutěžíme rádi  70 000 Kč Třanovice

Pro radost Základní škola a Mateřská 
škola Vřesina

Naše školka – místo plné 
radosti, her a poznání

 50 000 Kč Vřesina

Pro radost Dům dětí a mládeže 
Krasohled Zábřeh

2. ročník Mezinárodní 
dětský folklorní festival 
„V Zábřeze na renko“

 80 000 Kč Zábřeh

Pro radost Dětský domov a Základní 
škola Vizovice 

Básnická sbírka Můj 
„podělaný“ svět

 22 700 Kč Zádveřice-
-Raková

* nerealizovaný projekt
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro budoucnost Český červený kříž Pořízení kotle na biomasu 
v dětské léčebně Bukovany

 450 000 Kč Bukovany

Pro budoucnost 5. pionýrská skupina 
Děčín

Dobrá voda bude – 
doufejme, že všude

 170 000 Kč Děčín

Pro budoucnost Sdružení Filip Neri Zpřístupnění svatojánské 
věže ve Frýdku

 330 000 Kč Frýdek-Místek

Pro budoucnost Základní škola 
Havířov-Podlesí 
K. Světlé 

Monitoring ovzduší, 
vod a černých skládek 
v částech města Havířov –
Podlesí a Bludovice

 170 000 Kč Havířov

Pro budoucnost Kynologický klub 
Kovona Karviná

Úprava kynologického 
cvičiště Klubu Kovona 
Karviná a zkvalitnění 
výcvikových podmínek

 37 000 Kč Karviná

Pro budoucnost Wheel klub, 
občanské sdružení

Zachraňme už téměř 
zničené...

 54 976 Kč Karviná

Pro budoucnost Nový domov, 
příspěvková 
organizace

Zelená zahradě Nového 
domova, příspěvkové 
organizace

 85 000 Kč Karviná

Pro budoucnost Svazek měst a obcí 
okresu Karviná

Projekt Prospects  175 000 Kč Karviná

Pro budoucnost Rodinné centrum 
ŽELVIČKA

Tajemství  92 400 Kč Klimkovice

Pro budoucnost Dům dětí a mládeže, 
Orlová, příspěvková 
organizace

Víceúčelové sportoviště 
ve zdravém prostředí 
Beskyd

 350 000 Kč Krásná

Pro budoucnost Severomoravské 
regionální sdružení 
ČSOP

Obnova Křenkovy 
zahrady –
pokračování realizace

 200 000 Kč Kunčice pod 
Ondřejníkem

Pro budoucnost Kyjovičtí rodáci Zahrada setkání  300 000 Kč Kyjovice

Pro budoucnost Hnutí Duha Jeseníky Dokončení renovace 
střechy brány a márnice 
a dobrovolnický workcamp 
na bývalém evangelickém 
hřbitově v České Vsi 
u Města Albrechtic

 142 500 Kč Město 
Albrechtice

Pro budoucnost Život bez bariér, o.s. Atrium barokního kláštera  250 000 Kč Nová Paka

Pro budoucnost Asociace TOM ČR, 
TOM 4207 Kadao

Klubovna k světu  80 000 Kč Opava

Pro budoucnost Město Orlová Pro dětský smích II.  500 000 Kč Orlová

Pro budoucnost Obec Ostopovice Ostopovice – obnova 
Masarykova údolí 
a zlepšení prostupnosti 
krajiny

 301 000 Kč Ostopovice

Pro budoucnost Základní škola 
Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 27

Učme se a relaxujme 
v zeleném atriu

 100 000 Kč Ostrava

Pro budoucnost Národní památkový 
ústav, územní 
odborné pracoviště 
v Ostravě 

Didaktické zprovoznění 
parního stroje – II. etapa

 250 000 Kč Ostrava

Pro budoucnost Charita sv. Alexandra Využití chráněné kulturní 
památky „Administrativní 
budova“ pro sociální účely

 500 000 Kč Ostrava

Přehled podpořených organ izac í a projektů

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Pro budoucnost Římskokatolická 
farnost Petrovice 
u Karviné

Nový zvon pro dřevěný 
kostel Nanebevstoupení 
Páně v Dolních 
Marklovicích

 70 000 Kč Petrovice 
u Karviné

Pro budoucnost Obec Skřipov Společně utváříme veřejná 
prostranství v obci

 200 000 Kč Skřipov

Pro budoucnost Město Andělská Hora Pouť ke svaté Anně  300 000 Kč Světlá Hora 

Pro budoucnost Severomoravské 
regionální sdružení 
ČSOP

Environmentální informační 
centrum Pustevny-
-Trojanovice

 338 000 Kč Trojanovice

Pro budoucnost Klub zábavy a sportu 
Záolší

Táhneme za jeden provaz  200 000 Kč Vendryně

Pro budoucnost Actaea Všechny krásy Vrbenska 
(Informační systém 
mikroregionu Vrbensko)

 150 000 Kč Vrbno pod 
Pradědem

Pro budoucnost Sbor dobrovolných 
hasičů Vrchy

Výměna vstupních dveří 
v kostele sv. Jiří v obci 
Vrchy

 65 000 Kč Vrchy

Pro budoucnost Daphne ČR – Institut 
aplikované ekologie

Podpora biodiverzity 
Motýlího ráje ve Ždánicích

 90 000 Kč Ždánice

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou

Místo 
realizace

Pro Evropu Bílý nosorožec o.p.s. Cesta ke zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu 
práce II

 49 000 Kč Ostrava

Pro Evropu Hospic sv. Jana 
N. Neumanna

Vzdělávání poskytovatelů 
sociálních služeb

 38 800 Kč Prachatice

Pro Evropu Mateřské a rodinné 
centrum Krůček 
Svitavy, o.s.

Příprava projektu 
Partnerství generací

 150 000 Kč Svitavy

Pro Evropu Občanské sdružení 
Anabell

Příprava projektové žádosti 
pro KCA Ostrava

 26 500 Kč Ostrava

Pro Evropu Obec Bělá Projektová příprava 
cyklostezky

 92 000 Kč Rohov

Pro Evropu Obec Karlovice Obnovitelné zdroje pro 
vytápění mateřské školy 
jako vzorový projekt obce

 150 000 Kč Karlovice

Pro Evropu Obec Polom Revitalizace mokřadu  175 000 Kč Polom

Pro Evropu Obchodní akademie 
a Vyšší odborná škola 
sociální, Ostrava – 
Mariánské Hory

Vzdělávání pedagogů 
OA Ostrava v oblasti 
projektového managementu 
směrem k vyšší efektivitě 
řešených evropských 
projektů

 30 000 Kč Ostrava

Pro Evropu Oblastní charita 
Uherské Hradiště

Charitní centrum 
sv. Ludmily

 200 000 Kč Uherské 
Hradiště

Pro Evropu Za branou Z vězení do práce  92 000 Kč Praha
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Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo
realizace

Operativní fond Cesta životem bez bariér, o.s. Přidej se k nám! Sportuj!  10 000 Kč Čáslav

Operativní fond Duha Zámeček Duhové Vánoce 2010  50 000 Kč Havířov 

Operativní fond Koordinační výbor klubu 
důchodců a základních 
organizací důchodců členů 
OS PHGN Havířov

Podpora činnosti Koor-
dinačního výboru klubu 
důchodců v roce 2010

 192 000 Kč Havířov 

Operativní fond Koordinační výbor klubu 
důchodců a základních 
organizací důchodců členů 
OS PHGN Havířov

Podpora Koordinačního 
výboru klubu důchodců 
v roce 2011

 191 500 Kč Havířov 

Operativní fond Obec Horní Suchá Fedrování s folklórem  10 000 Kč Horní 
Suchá

Operativní fond Občanské sdružení 
Heřmánek

Provozování Domu na půli 
cesty Heřmánek

 400 000 Kč Karviná –
Staré 
Město

Operativní fond Občanské sdružení 
Heřmánek

Obměna zastaralého 
vybavení Domu na půli 
cesty Heřmánek

 39 175 Kč Karviná –
Staré 
Město

Operativní fond Život bez bariér, o.s. Výběrové řízení na reali-
zaci projektu Centrum bez 
bariér v Nové Pace

 10 000 Kč Nová Paka

Operativní fond Římskokatolická farnost 
Orlová

Pořízení zvonu sv. Barbory 
pro kostel Narození P. Ma-
rie v Orlové

 400 000 Kč Orlová

Operativní fond Občanské sdružení Vesica Regenerace Želví zahrady 
v Salome

 10 000 Kč Ostrava

Operativní fond Divadlo loutek Ostrava Den otevřených dveří v Di-
vadle loutek Ostrava

 10 000 Kč Ostrava

Operativní fond Nadace Landek Nadační program 2010 –
projekty financované 
z fundraisingu

 400 000 Kč Ostrava

Operativní fond Dolní oblast VÍTKOVICE 
zájmové sdružení právnic-
kých osob

Oprava důlních expozic 
na štolovém patře v Lan-
dek parku

 100 000 Kč Ostrava 

Operativní fond Slezský klub stomiků Ostrava Předvánoční setkání 
stomiků, zástupců firem 
a stomasester

 10 000 Kč Ostrava

Operativní fond Občanské sdružení Svatá 
Barbora

Vzdělávání a rozvoj osob-
nosti dětí z Barborky

 500 000 Kč Ostrava 

Operativní fond Klub přátel Hornického 
muzea v Ostravě

Naučná stezka NPP 
Landek – obnova

 300 000 Kč Ostrava 

Operativní fond Sdružení maminek Sluníčko Klub pro neorganizované 
děti „Bublina“

 30 000 Kč Petrovice 
u Karviné

Operativní fond ASNEP – Asociace organiza-
cí neslyšících, nedoslýcha-
vých a jejich přátel 

Zajištění služeb a koor-
dinace akcí organizací 
sluchově postižených

 10 000 Kč Praha 5

Operativní fond Hospic sv. Jana N. Neu-
manna

Obnova vybavení hospice  10 000 Kč Prachatice

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo 
realizace

Krizový fond Obec Doubrava Odstranění následků 
povodní v květnu 2010 
v oblasti severní a střední 
Moravy, Doubrava

 380 000 Kč Doubrava

Krizový fond Statutární město 
Karviná 

Odstranění následků 
povodní v květnu 2010 
v oblasti severní a střední 
Moravy

 800 000 Kč Karviná

Krizový fond Nadace ADRA Pomoc při odstraňování 
škod vzniklých v důsledku 
povodní v srpnu 2010 
v regionu Libereckého 
kraje

 250 000 Kč Liberecký 
kraj

Krizový fond Oblastní spolek ČČK 
Ostrava

Pomoc při povodních 
v roce 2010

 50 000 Kč Ostrava

Krizový fond Obec Stonava Odstranění následků 
povodní v květnu 2010 
v oblasti severní a střední 
Moravy, Stonava

 320 000 Kč Stonava

Krizový fond Obec Troubky Rekonstrukce 
3. oddělení Mateřské 
školy v Troubkách

 450 000 Kč Troubky nad 
Bečvou

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou

Místo
realizace

Rozvojový 
fond

Respekt Institut, o.p.s. Staň se respektovaným 
novinářem

 274 000 Kč Moravsko-
slezský kraj

Rozvojový 
fond

Mezinárodní PEN club Cena Českého PEN 
klubu za celoživotní dílo – 
vlastní cestou

 200 000 Kč Praha

Program Název organizace Název projektu Podpořeno 
částkou 

Místo
realizace

Operativní fond Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska sbor dob-
rovolných hasičů Doubrava

Staň se hasičem  21 850 Kč Doubrava

Operativní fond o.s. FILADELFIE – Přístav 
Oldřichovice

Děti pod střechou  10 000 Kč Třinec
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Přehled přijatých darů

OKD 21 410 000 

NWR 6 112 500 

RPG RE 2 000 000 

OKK Koksovny 1 000 000 

Green Gas DPB 400 000 

AWT 150 000 

ČSOB 150 000 

Klaus-Dieter Beck 20 000 

Jaroslav Nový 20 000 

Celkem 31 262 500 



Dárci Partneři

59

Poděkování dárcům a partnerům

Na prvním místě chceme poděkovat všem našim dárcům, kteří nám i v ne-

lehké ekonomické situaci zachovali přízeň a mnozí dokonce svou podporu 

navýšili.

Roste ale také okruh našich dalších partnerů a přátel. I když nás nepodporují 

penězi, jejich pomoc je pro nás velmi cenná. Někteří pomáhají s vedením 

účetnictví nebo překlady, jiní se snaží, aby se o nadaci co nejvíc vědělo.

 Mnoho z nich se práci pro nadaci věnuje dobrovolně ve svém volném čase. 

Jsme moc rádi, že jste s námi.

Dík a uznání patří také všem, kteří měli energii vzít do ruky papír a tužku, 

požádat nadaci o grant a svůj projekt dotáhnout do konce.

Tým Nadace OKD

Z E  Z E M Ě  P R O  Z E M I
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Finanční zpráva za rok 2010

1.  Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika nadace
Nadace OKD (dále jen nadace) byla zřízena jediným zřizovatelem, společností 

OKD, a.s., zakládací listinou ze dne 25. ledna 2008. 

Účelem nadace je podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, 

podpora životního prostředí a regionu, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní 

oblasti, kultury, hornických tradic a podpora evropských projektů nezisko-

vých organizací. Účel nadace se realizuje prostřednictvím nadačních progra-

mů vyhlašovaných správní radou.

Sídlo nadace
Prokešovo náměstí 6/2020

728 30 Ostrava, Moravská Ostrava

Česká republika

Zřizovatel nadace
OKD, a.s.

Prokešovo náměstí 6/2020

728 30 Ostrava, Moravská Ostrava

Česká republika

IČ 268 63 154

Identifikační číslo
 278 32 813

Členové správní rady k 31. prosinci 2010 

 Vznik členství ve správní radě

Petra Mašínová (předsedkyně) 25. ledna 2008

Drahomíra Tošenovská 25. ledna 2008

Jaroslav Čánek 25. ledna 2008

Stanislav Svoboda 25. ledna 2008

Petr Zahradník 8. února 2010

Petr Jonák 15. června 2010

Blanka Novotná 30. srpna 2010

 Jménem nadace jedná předseda nebo místopředseda správní rady, 

každý z nich samostatně. 

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2010

 Vznik členství v dozorčí radě

Evžen Kočenda (předseda) 25. ledna 2008

Petr Hájek 25. ledna 2008

Mgr. Radim Babinec 30. srpna 2010
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Změny v nadačním rejstříku

Změny ve složení správní rady nadace 

Dne 13. ledna 2010 bylo do nadačního rejstříku zapsáno odstoupení pana 

Zdeňka Bakaly z funkce místopředsedy správní rady.

Dne 15. června 2010 došlo k odstoupení paní Miloslavy Trgiňové z funkce 

členky správní rady. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne  

24. srpna 2010.

Dne 30. srpna 2010 odstoupil pan Jaroslav Nový z funkce člena správní rady. 

Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 14. září 2010.

Dne 8. února 2010 došlo ke jmenování pana Petra Zahradníka členem 

správní rady. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 28. června 

2010.

Dne 15. června 2010 byl novým členem správní rady jmenován pan Petr Jo-

nák. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 24. srpna 2010.

Dne 30. srpna 2010 byla novou členkou správní rady jmenována paní Blanka 

Novotná. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 29. října 2010.

Změny ve složení dozorčí rady nadace 

Dne 30. srpna 2010 došlo k odstoupení pana Františka Orsága z funkce čle-

na dozorčí rady, kterého nahradil pan Mgr. Radim Babinec. Tato změna byla 

zapsána do nadačního rejstříku dne 14. září 2010.

Nadační jmění

Nadační jmění nadace je navyšováno z přijatých darů ve výši 30 % z celkové 

hodnoty přijatých darů na základě schváleného užití finančních darů a schvá-

lených darovacích smluv. 

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 17. prosince 2008 došlo k navý-

šení nadačního jmění  o 29 706 tis. Kč, a to z 500 tis. Kč na 30 206 tis. Kč. 

Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 16. ledna 2009.

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 7. září 2009 tvoří nadační jmění 

finanční prostředky na samostatném bankovním účtu č. 266049143/0300 

u ČSOB, a.s., spravované na základě smlouvy o běžném a vkladovém AM 

účtu, uzavřené dne 11. února 2009 s ČSOB, a.s. a smlouvy o obhospodařo-

vání cenných papírů a investičním poradenství uzavřené dne 10. února 2009 

s ČSOB Asset Management, a.s., členem skupiny ČSOB, a.s. 

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 15. prosince 2009 došlo k navý-

šení nadačního jmění o 21 195 tis. Kč, a to z 30 206 tis. Kč na 51 401 tis. Kč. 

Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 13. ledna 2010.

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 20. prosince 2010 došlo k navý-

šení nadačního jmění o 1 599 tis. Kč, a to z 51 401 tis. Kč na 53 000 tis. Kč. 

Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 22. února 2011.
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2.  Zásadní účetní postupy používané nadací

a)  Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich 

úschovy

Účetnictví je vedeno externí společností Daně a audit s.r.o. v účetním pro-

gramu PREMIER.  Mzdy a personální záležitosti nadace zpracovává externí 

společnost SLAVÍČEK s.r.o. Účetní doklady jsou uloženy v sídle nadace.

b)  Přepočty cizích měn

Nadace používá pro přepočet cizích měn denní kurs České národní banky 

platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze 

o realizovaných kursových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána 

podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Nerealizo-

vané kursové zisky a ztráty jsou zachyceny v rozvaze.

c)  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, 

které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý 

hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný ma-

jetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je rovnoměrně 

odpisován dle typu majetku po dobu předpokládané životnosti.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Software Lineární 36 měsíců

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – logo Lineární 60 měsíců

Samostatné movité věci – stan  Lineární  57 měsíců

Samostatné movité věci – notebooky Lineární  36 měsíců

Finanční zpráva za rok 2010

d)  Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představují dluhové cenné papíry držené 

do splatnosti a ostatní dlouhodobý finanční majetek. 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se při pořízení oceňují v pořizova-

cí ceně. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, 

např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

K rozvahovému dni jsou dluhové cenné papíry držené do splatnosti oceňo-

vány pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy (alikvotní 

část nevyplaceného kupónu) nebo náklady a amortizaci rozdílu mezi no-

minální hodnotou dluhového cenného papíru a jeho pořizovací cenou bez 

alikvotní části nevyplaceného kupónu (prémie nebo diskont). 

V případě snížení hodnoty dluhových cenných papírů držených do splatnosti jsou 

tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným odpisem 

z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý cenný papír.

Výnosy z dluhových cenných papírů držených do splatnosti jsou vykázány 

ve výkazu zisku a ztráty v položce „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ 

(účet 657). V této položce je také zachycena amortizace prémie nebo diskontu. 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek představují realizovatelné cenné papíry 

držené nadací s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být 

prodány z důvodu likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a následně pře-

ceněny na reálnou hodnotu. Změny reálné hodnoty realizovatelných cenných 

papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu v položce „Oceňovací rozdíly z pře-

cenění finančního majetku a závazků“ s výjimkou jejich znehodnocení a vyjma 

úrokových výnosů.
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Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie jsou vykázány 

v položce „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ (účet 657).

Realizovatelné cenné papíry, jejichž splatnost je kratší než jeden rok, jsou vykázá-

ny v položce „Ostatní cenné papíry“ v rámci krátkodobého finančního majetku.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupi-

ny 65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úby-

tek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, 

prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.

 

e)  Majetkové cenné papíry k obchodování 

Majetkové cenné papíry k obchodování představují krátkodobé vkladové cen-

né papíry majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatné, popř. určené 

k prodeji, a to nejpozději do jednoho roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. 

akcie, podílové listy dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního 

trhu a akcií ).  

Majetkové cenné papíry k obchodování jsou oceněny pořizovací cenou. 

Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, např. 

poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. 

K rozvahovému dni jsou majetkové cenné papíry k obchodování přeceňovány 

reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty cenných papírů určených k ob-

chodování se zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 54 – Ostatní náklady 

nebo 64 – Ostatní výnosy souvztažně s účtem účtové skupiny 92 – Oceňova-

cí rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupi-

ny 65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úby-

tek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, 

prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.

f)  Přijaté a poskytnuté dary 

Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích 

smluv na účet Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtová-

ny dle charakteru jejich použití následujícími způsoby:

-  do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů 

vynaložených na jednotlivá grantová kola, projekty nebo provozní činnost 

v daném účetním období; 

-  proti nadačnímu jmění na základě rozhodnutí správní rady o navýšení na-

dačního jmění z přijatých darů; 

-  proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků na pro-

jekty, které byly vybrány v rámci jednotlivých grantových kol. 

Na základě schváleného užití finančních darů a schválených darovacích 

smluv nadace alokuje všechny přijaté dary následovně (pokud darovací 

smlouva nestanoví dle požadavku dárce jiné rozdělení ):

-  65,5 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na finanční podporu 

vybraných projektů; 

-  30 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na navýšení nadačního 

jmění; 

-  4,5 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na správu nadace.
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3.  Změna klasifikace dluhových cenných papírů

V průběhu roku 2010 došlo k prodejům více než nevýznamné části cenných 

papírů (dluhopisů) držených do splatnosti. Vzhledem k této skutečnosti nada-

ce přesunula zbývající část cenných papírů držených do splatnosti do realizo-

vatelných cenných papírů a přecenila tyto cenné papíry na reálnou hodnotu 

v souladu s českou účetní legislativou.

Finanční zpráva za rok 2010

4. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2010 125 107 232

Přírůstky -- -- --

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2010 125 107 232

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2010 4 41 45

Odpisy 41 21 62

Oprávky k úbytkům -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2010 45 62 107

Zůstatková hodnota 1. 1. 2010 121 66 187

Zůstatková hodnota 31. 12. 2010

80 45 125

V roce 2010 nadace nepořídila žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2010 103

Přírůstky 166

Úbytky --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2010 269

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2010 11

Odpisy 28

Oprávky k úbytkům --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2010 39

Zůstatková hodnota 1. 1. 2010 92

Zůstatková hodnota 31. 12. 2010
230

V roce 2010 nadace pořídila tři osobní počítače (notebooky) v celkové pořizo-

vací hodnotě 166 tis. Kč.
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5. Dlouhodobý finanční majetek

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

K 31. prosinci 2010 nadace neevidovala žádné dluhové cenné papíry držené 

do splatnosti z důvodu popsaného v bodě 3. K 31. prosinci 2009 nadace 

evidovala dluhové cenné papíry držené do splatnosti, které byly součástí 

nadačního jmění, v následující struktuře:

Cenný papír Splatnost Počet 
v ks 

Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový 

výnos 
(AÚV) 

v tis. Kč

Účetní hod-
nota 

k 31. 12. 
2009 vč. 

AÚV v tis. Kč

Dluhopis ČR – 
6,55/11
CZ0001000764 5. 10. 2011 1 000 10 437 155 10 592

Dluhopis ČR – 
2,55/10
CZ0001001242 18. 10. 2010 870 8 700 44 8 744

Dluhopis ČR – 
VAR/12
CZ0001002505 11. 4. 2012 1 100 11 016 78 11 094

Celkem 30 153 277 30 430

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2009 činily 319 tis. Kč 

a byly tvořeny úrokovými výnosy v celkové výši 766 tis. Kč ponížené o amorti-

zaci prémie v celkové výši 447 tis. Kč.

Realizovatelné cenné papíry

K 31. prosinci 2010 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, 

které jsou součástí nadačního jmění a jsou spravovány ČSOB Asset Manage-

ment, a.s., na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů, v násle-

dující struktuře:

Cenný papír Splatnost Počet           
ks 

Amorti-
zovaná 

hodnota 
bez AÚV                
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový 

výnos 
(AÚV)                

v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl              

v tis. Kč

Reálná 
hodnota 
vč. AÚV                
v tis. Kč

Dluhopis ČR – 
VAR/12
CZ0001002505 11. 4. 2012 1 100 11 000 61 157 11 218

Dluhopis ČR – 
3,55/12
CZ0001001887 18. 10. 2012 1 000 10 237 71 103 10 411

Dluhopis ČR – 
VAR/16
CZ0001002331 27. 10. 2016 1 100 11 000 30 -85 10 945

Dluhopis ČR – 
3,4/15
CZ0001002737 1. 9. 2015 350 3 622 99 -87 3 634

Dluhopis ČR – 
2,8/13
CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 141 205 -55 8 291

Celkem 44 000 466 33 44 499

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2010 činí 1 401 tis. Kč 

a jsou tvořeny úrokovými výnosy ve výši 1 760 tis. Kč, které jsou ponížené 

o amortizaci prémie/diskontu ve výši 359 tis. Kč. Dále nadace realizovala 

v roce 2010 čistý zisk z prodeje dluhových cenných papírů ve výši 185 tis. Kč.

V roce 2010 nadace investovala v rámci hospodářské činnosti část svých 

finančních prostředků do pořízení dluhových cenných papírů. K 31. prosin-

ci 2010 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, které jsou 

spravovány Českou spořitelnou, a.s., na základě smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů, v následující struktuře:
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Finanční zpráva za rok 2010

Cenný papír Splatnost Počet           
v ks 

Amorti-
zovaná 

hodnota 
bez AÚV                
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový 

výnos 
(AÚV)                

v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl              

v tis. Kč

Reálná 
hodnota 
vč. AÚV                
v tis. Kč

Dluhopis ČR – 
5/19
CZ0001002471 11. 4. 2019 1 000 11 131 361 -271 11 221

Dluhopis ČR – 
2,8/13
CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 134 205 -48 8 291

Celkem 19 265 566 -319 19 512

Majetkové cenné papíry k obchodování

V roce 2010 nadace investovala v rámci hospodářské činnosti část svých fi-

nančních prostředků do majetkových cenných papírů ve formě podílových listů. 

Majetkové cenné papíry jsou spravovány Českou spořitelnou, a.s., na základě 

Smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Zůstatek majetkových cenných 

papírů k obchodování k 31. prosinci 2010 je v následující struktuře:

Cenný papír Datum 
pořízení

Počet v ks Pořizovací 
cena v tis. 

Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná 
hodnota 
v tis. Kč

ISCS INSTIT. 
AKCIOVÝ
CZ0008473030 2. 11. 2010 981 016 1 254 79 1 333

ESPA ČESKÝ FD 
AT000659024 9. 11. 2010 300 837 34 500 78 34 578

ESPA FIDUCIA
AT000674692 9. 11. 2010 134 130 16 490 -51 16 439

Celkem 1 415 983 52 244 106 52 350

Nadace v roce 2010 realizovala z majetkových cenných papírů ve formě 

podílových listů v rámci hospodářské činnosti výnosy z přecenění v celkové 

výši 157 tis. Kč, náklady z přecenění v celkové výši 51 tis. Kč. Dále nadace 

realizovala čistý zisk z prodeje podílových listů ve výši 3 tis. Kč. 

Ostatní cenné papíry

Cenné papíry vykázané jako krátkodobý finanční majetek představují realizo-

vatelné dluhové cenné papíry se splatností kratší než jeden rok.

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2010 činí 83 tis. Kč a jsou 

tvořeny úrokovými výnosy ve výši 113 tis. Kč, které jsou ponížené o amortiza-

ci prémie/diskontu ve výši 30 tis. Kč.

6. Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. 

Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2010 činí 27 669 tis. Kč (2009 

– 128 725 tis. Kč), ze kterých 26 740 tis. Kč (2009 – 107 046 tis. Kč) předsta-

vuje zůstatek běžného účtu a 727 tis. Kč (2009 – 21 598 tis. Kč) představuje 

zůstatek vázaných účtů nadačního jmění. V roce 2010 byly založeny účty 

za účelem investování do cenných papírů. Zůstatek těchto portfoliových účtů 

k 31. prosinci 2010 činí 202 tis. Kč.

Nadace získala z krátkodobého finančního majetku v roce 2010 úrokové 

výnosy v celkové výši 365 tis. Kč (2009 – 2 213 tis. Kč).
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7. Náklady příštích období

Náklady příštích období ve výši 126 tis. Kč (2009 – 98 tis. Kč) představují 

nespotřebovaný propagační materiál pořízený v letech 2008 – 2010.

8. Krátkodobé pohledávky

K 31. prosinci 2010 společnost neeviduje žádné krátkodobé pohledávky. 

Zůstatek krátkodobých pohledávek k 31. prosinci 2009 ve výši 256 tis. Kč 

představoval přeplatky vztahující se k darům, které nadace poskytla podpo-

řeným subjektům. Tyto přeplatky byly nadaci vráceny v roce 2010.

9. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky činí celkem 482 tis. Kč (2009 – 251 tis. Kč). Žádné 

z těchto závazků (2009 – 1 tis. Kč) nejsou po lhůtě splatnosti.

10. Vlastní zdroje 

Vlastní 
jmění

Fondy Oceňova-
cí rozdíly

Zisk/
/(ztráta) 

minulých 
let

Zisk/
/(ztráta) 

běžného 
období

Celkem

Zůstatek 
k 1. 1. 2010

51 401 108 147 -- -- -- 159 548

Přijaté dary -- 31 273 -- -- -- 31 273

Poskytnuté 
dary

-- -35 859 -- -- -- -35 859

Zúčtování 
fondů

-- -2 713 -- -- -- -2 713

Navýšení 
nadačního 
jmění

1 599 -1 599 -- -- -- --

Oceňovací 
rozdíly k CP

-- -- -188 -- -- -188

Zisk/(ztráta) 
roku 2010

-- -- -- -- -- --

Zůstatek 
k 31. 12. 2010

53 000 99 249 -188 -- -- 152 061

Celková výše nadačního jmění k 31. prosinci 2010 činí 53 000 tis. Kč, ze 

kterých 51 401 tis. Kč představuje nadační jmění zapsané k rozvahovému dni 

v nadačním rejstříku a 1 599 tis. Kč představuje nadační jmění nezapsané 

k 31. prosinci 2010 v nadačním rejstříku (viz bod 1. Nadační jmění).

Cenný papír Splatnost Počet 
v ks 

Amorti-
zovaná 

hodnota 
bez AÚV                
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový 

výnos 
(AÚV)                

v tis. Kč

Oceňova-
cí rozdíl              
v tis. Kč

Reálná 
hodnota 
vč. AÚV                
v tis. Kč

Dluhopis ČR – 
6,55/11
CZ0001000764 5. 10. 2011 800 8 152 123 204 8 479



Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

2009 Počet zaměst-
nanců a členů 
správní a do-

zorčí rady

Mzdové 
náklady zahr-
nující odměny 

statutárním                  
a dozorčím 

orgánům

Náklady 
na sociální 

zabezpečení             
a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci 2 603 177 --

Vedoucí 
pracovníci 1 117 40 --

Správní 
a dozorčí rada 10 100 9 --

Celkem 13 820 226 --

Součástí osobních nákladů vztahujících se k zaměstnancům jsou také doho-

dy o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

12.  Odměny a půjčky členům statutárních  
a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2010 nadace neposkytla členům správní rady a dozorčí rady 

odměny z titulu výkonu funkce (2009 – 100 tisíc Kč). V roce 2010 ani v roce 

2009 nebyly členům správní rady a dozorčí rady poskytnuty žádné půjčky. 

Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplá-

cení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů správní 

a dozorčí rady.

Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou 

účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období 

obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy kromě darovacích smluv ve pro-

spěch nadace.

V následující tabulce je uvedena struktura fondů:

Fondy 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dary přijaté na pokrytí správních 
nákladů 6 076 7 450

Dary přijaté na projekty nadace 
a přerozdělení třetím stranám 65 912 79 213

Dary přijaté pro navýšení nadačního 
jmění 27 251 21 419

Veřejná sbírka 10 65

Celkem 99 249 108 147

11. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady 

za rok 2010 a 2009:

2010 Počet zaměst-
nanců a členů 

správní 
a dozorčí rady

Mzdové 
náklady zahr-
nující odměny 

statutárním                  
a dozorčím 

orgánům

Náklady 
na sociální 

zabezpečení             
a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci 3 1 111 354 --

Vedoucí pra-
covníci 1 77 26 --

Správní a do-
zorčí rada 10 -- -- --

Celkem 14 1 188 380 --
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13.  Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 79 tis. Kč 

(2009 – 24 tis. Kč), ze kterých 55 tis. Kč (2009 – 17 tis. Kč) představují 

závazky ze sociálního zabezpečení a 24 tis. Kč (2009 – 7 tis. Kč) představují 

závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě 

splatnosti.

14. Stát – daňové závazky

Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 

29 tis. Kč (2009 – 6 tis. Kč). Tento závazek není po lhůtě splatnosti.

15. Informace o jednotlivých projektech nadace

K 31. prosinci 2010 nadace realizuje projekty ve vyhlášených nadačních 

programech „Pro budoucnost“, „Pro zdraví“, „Pro radost“ a „Pro Evropu“. 

V roce 2010 proběhlo jedno kolo grantových výzev, v rámci kterého správní 

rada schválila 161 projektů. Správní rada dále podpořila 29 projektů nad rá-

mec grantového kola v rámci Krizového, Rozvojového a Operativního fondu. 

Celková výše projektů podpořených nadací v roce 2010 činí 24 369 tis. Kč. 

Všechny projekty budou detailně popsány ve výroční zprávě nadace. Zároveň 

budou ve výroční zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary.

16. Veřejné sbírky

Na základě povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

byla dne 4. prosince 2009 vyhlášená veřejná sbírka pod názvem „Svatobar-

borská sbírka“. Tato veřejná sbírka probíhá po dobu 3 let. Sbírka je usku-

tečňována formou prodeje drobných předmětů (keramická rybička). Takto 

vybrané finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním bankovním 

účtu. Stav předmětů je sledován na samostatném skladovém účtu.

Celkový hrubý výtěžek sbírky k 31. prosinci 2010 činí 13 tis. Kč. Celkový čistý 

výtěžek sbírky k 31. prosinci 2010 činí 10 tis. Kč. Průběžné vyúčtování veřejné 

sbírky bylo provedeno k 31. prosinci 2010 a k 31. lednu 2011. 

17. Daň z příjmů

Příjmy nadace nepodléhají dani z příjmů podle ustanovení § 18 zákona o dani 

z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány 

z činností vyplývající z poslání nadace. V roce 2010 nadace rozšířila svou čin-

nost o investice do cenných papírů. Z této hospodářské činnosti byl vykázán 

základ daně ve výši 196 tis. Kč. Na základě využití ustanovení § 20 odst. 7 

zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo 

uplatněno snížení základu daně.  Vzhledem k této skutečnosti je vykázaná 

daňová povinnost za rok 2010 a 2009 nulová.
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18. Správní náklady

Správní náklady nadace za rok 2010 činí celkem 1 801 tis. Kč. Jejich struktu-

ra je následující:

2010 Náklady celkem Z toho správní 
náklady

Spotřebované nákupy 35 22

Služby 2 991 976

Osobní náklady 1 568 627

Daně a poplatky 1 --

Ostatní náklady 224 171

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 21 230 5

Celkem 26 049 1 801

Dle statutu nadace nesmí překročit maximální výše správních nákladů 

za účetní období 15 % nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku  

k 31. prosinci daného účetního období. Toto pravidlo bylo nadací v roce 2010 

splněno. 

19. Závazky nevykázané v rozvaze

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázá-

ny v rozvaze.

20. Významná následná událost

Na zasedání správní rady Nadace OKD konaném dne 26. ledna 2011 došlo 

k jmenování paní Petry Mašínové do funkce předsedkyně správní rady nada-

ce, paní Drahomíry Tošenovské do funkce členky správní rady nadace, pana 

Jaroslava Čánka do funkce člena správní rady nadace a pana Stanislava 

Svobody do funkce člena správní rady nadace na další tříleté funkční období. 

Tyto změny byly zapsány do nadačního rejstříku dne 8. února 2011.

Dne 26. ledna 2011 byl na zasedání správní rady Nadace OKD zvolen pan 

Petr Zahradník místopředsedou správní rady. Tato skutečnost byla zapsána 

do nadačního rejstříku dne 22. února 2011.

Na zasedání správní rady Nadace OKD konaném dne 26. ledna 2011 došlo dále 

ke jmenování paní Petry Novákové do funkce předsedkyně dozorčí rady nadace 

a ke znovujmenování pana Petra Hájka do funkce člena dozorčí rady nadace.  

Tyto změny byly zapsány do nadačního rejstříku dne 8. února 2011. 

Správní radě nadace nejsou známy žádné další významné následné události, kte-

ré by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní závěrky.

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Datum: 24. května 2011

Petra Mašínová
předsedkyně správní rady
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2010 (v celých tis. Kč)
IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

Název účetní jednotky
Nadace OKD
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika

Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

A K T I V A Číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období

a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 

(ř. 9 + 20 + 28 + 40)
1 30 709 64 366

I.

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

(012) 2

Software (013) 3 125 125

Ocenitelná práva (014) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek

(018) 5

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

(019) 6 107 107

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

(041) 7

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý nehmotný 
majetek

(051) 8

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  
(součet ř. 2 až 8)

9 232 232

II.

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Pozemky (031) 10

Umělecká díla, předměty 
a sbírky

(032) 11

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

(022) 13 103 269

Pěstitelské celky trvalých 
porostů

(025) 14

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek

(028) 16

Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek

(029) 17

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek

(042) 18

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek

(052) 19

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
(součet ř. 10 až 19)

20 103 269

III.

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách

(061) 21

Podíly v osobách pod 
podstatným vlivem

(062) 22

Dluhové cenné papíry držené 
do splatnosti

(063) 23 30 430

Půjčky organizačním složkám (066) 24

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek 

(069) 26 64 011

Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek

(043) 27

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  
 (součet ř. 21 až 27)

28 30 430 64 011

IV.

Oprávky 
k dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k nehmotným 
výsledkům výzkumu a vývoje

(072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30 -4 -45

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

Oprávky k drobnému 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(078) 32

Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(079) 33 -41 -62

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným 
movitým věcem a souborům 
movitých věcí

(082) 35 -11 -39

Oprávky k pěstitelským celkům 
trvalých porostů

(085) 36

Oprávky k základnímu stádu 
a tažným zvířatům

(086) 37

Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotnému 
majetku

(088) 38

Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému hmotnému 
majetku

(089) 39

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
(součet ř. 29 až 39)

40 -56 -146
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A K T I V A Číslo řádku Stav 
k prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období

a b 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem 

 (ř. 51 + 71 + 80 + 84)
41 129 090 88 537

I.

Zásoby

Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 8 6

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

I. Zásoby celkem 
 (součet ř. 42 až 50)

51 8 6

II.

Pohledávky

Odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované 
cenné papíry

(313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314 – ř. 50) 55

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohledávky za institucemi 
sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

(336) 58

Daň z příjmů (341) 59

Ostatní přímé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoty (343) 61

Ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se st. rozpočtem

(346) 63

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348) 64

Pohledávky za účastníky 
sdružení

(358) 65

Pohledávky z pevných 
termínových operací a opcí

(373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68 256

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

II. Pohledávky celkem 
 (součet ř. 52 až 70)

71 256

III.

Krátkodobý finanční 
majetek

Pokladna (211) 72 3 13

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 128 725 27 669

Majetkové cenné papíry 
k obchodování

(251) 75 52 244

Dluhové cenné papíry 
k obchodování

(253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77 8 479

Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek

(259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 
 (součet ř. 72 až 79)

80 128 728 88 405

VI.

Jiná aktiva

Náklady příštích období (381) 81 98 126

Příjmy příštích období (385) 82

Kursové rozdíly aktivní (386) 83

IV. Jiná aktiva celkem 
 (součet ř. 81 až 83)

84 98 126

ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41 85 159 799 152 903

Kontrolní číslo ř. 1 až 85 997 639 196 611 612
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P A S I V A Číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období

c d 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 
 (ř. 90 + 94)

86 159 548 152 061

1.

Jmění

Vlastní jmění (901) 87 51 401 53 000

Fondy (911) 88 108 147 99 249

Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků

(921) 89 -188

1. Jmění celkem 
 (součet ř. 87 až 89)

86 159 548 152 061

2.
Výsledek 
hospodaření

Účet výsledku hospodaření (+/-963) 91

Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení

(+/-931) 92

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta min. let

(+/-932) 93

2. Výsledek hospodaření celkem 
 (součet ř. 91 až 93)

94

B. Cizí zdroje celkem 
 (součet ř. 97 + 105 + 129 + 133)

95 251 842

1. Rezervy (941) 96

1. Rezervy celkem 
 (součet ř. 96)

97

2.

Dlouhodobé 
závazky 

Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 98

Vydané dluhopisy (953) 99

Závazky z pronájmu (954) 100

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné účty pasivní (389) 103

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

2. Dlouhodobé závazky celkem 
 (součet ř. 98 až 104)

105

3.

Krátkodobé 
závazky 

Dodavatelé (321) 106 66 482

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324) 108

Ostatní závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110 43 133

Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům

(333) 111

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdr. pojištění

(336) 112 24 79

Daň z příjmů (341) 113

Ostatní přímé daně (342) 114 6 29

Daň z přidané hodnoty (343) 115

Ostatní daně a poplatky (345) 116

Závazky ze vztahu ke státnímu 
rozpočtu

(346) 117

Závazky ze vztahu k rozp. orgánů 
územ. sam. celků

(348) 118

Závazky z upsaných nespl. 
cenných papírů a vkladů

(367) 119

Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

Závazky z pevných termínových 
operací a opcí

(373) 121

Jiné závazky (379) 122

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

Eskontní úvěry (232) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účty pasivní (389) 127 112 119

Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci

(379) 128

3. Krátkodobé závazky celkem 
 (součet ř. 106 až 128)

129 251 842

4.

Jiná pasiva

Výdaje příštích období (383) 130

Výnosy příštích období (384) 131

Kursové rozdíly pasivní (387) 132

4. Jiná pasiva celkem 
 (součet ř. 130 až 132)

133

ÚHRN PASIV ř. 86 + 95 134 159 799 152 903

Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 639 196 611 612

Datum: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je odpovědná za účetní jednotku:

24. května 2011
Petra Mašínová

předsedkyně správní rady
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2010 (v celých tis. Kč)
IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

Název účetní jednotky
Nadace OKD
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika 

Nadace OKD - Výroční zpráva 2010

Číslo účtu Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská x celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY 

I. Spotřebované nákupy celkem 35 35

501 Spotřeba materiálu 1 33 33

502 Spotřeba energie 2

503 Spotřeba ostatních 
neskladovatelných 
dodávek

3

504 Prodané zboží 4 2 2

II. Služby celkem 2 991 2 991

511 Opravy a udržování 5

512 Cestovné 6 31 31

513 Náklady na reprezentaci 7 73 73

518 Ostatní služby 8 2 887 2 887

III. Osobní náklady celkem 1 568 1 568

521 Mzdové náklady 9 1 188 1 188

524 Zákonné sociální pojištění 10 380 380

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12

528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem 1 1

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

538 Ostatní daně a poplatky 16 1 1

V. Ostatní náklady celkem 173 51 224

541 Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

17

542 Ostatní pokuty a penále 18

543 Odpis nedobytné pohledávky 19

544 Úroky 20

545 Kursové ztráty 21

546 Dary 22

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 173 51 224

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

21 160 70 21 230

551 Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

25 90 90

552 Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

26

553 Prodané cenné papíry 
a podíly

27 21 070 70 21 140

554 Prodaný materiál 28

556 Tvorba rezerv 29

559 Tvorba opravných položek 30

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

581 Poskytnuté příspěvky 
zúčtované mezi 
organizačními složkami

31

582 Poskytnuté členské 
příspěvky 

32

VIII. Daň z příjmů celkem

595 Dodatečné odvody daně 
z příjmů

33

Účtová třída 5 celkem 
 (součet ř. 1 až 33)

25 928 121 26 049
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Číslo účtu Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská x celkem

5 6 7 8

B. VÝNOSY 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 2

601 Tržby za vlastní výrobky 34

602 Tržby z prodeje služeb 35

604 Tržby za prodané zboží 36 2 2

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

611 Změna stavu zásob 
nedokončené výroby

37

612 Změna stavu zásob 
polotovarů

38

613 Změna stavu zásob 
výrobků

39

614 Změna stavu zvířat 40

III. Aktivace celkem

621 Aktivace materiálu a zboží 41

622 Aktivace 
vnitroorganizačních služeb

42

623 Aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku

43

624 Aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku

44

IV. Ostatní výnosy celkem 3 074 161 3 235

641 Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

45

642 Ostatní pokuty a penále 46

643 Platby za odepsané 
pohledávky

47

644 Úroky 48 361 4 365

645 Kursové zisky 49

648 Zúčtování fondů 50 2 713 2 713

649 Jiné ostatní výnosy 51 157 157

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

22 656 156 22 812

652 Tržby z prodeje 
dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

52

653 Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů

53 21 255 73 21 328

654 Tržby z prodeje materiálu 54

655 Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku

55

656 Zúčtování rezerv 56

657 Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku

57 1 401 83 1 484

659 Zúčtování opravných 
položek

58

VI. Přijaté příspěvky celkem

681 Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními 
složkami

59

682 Přijaté příspěvky (dary) 60

684 Přijaté členské příspěvky 61

VII. Provozní dotace celkem

691 Provozní dotace 62

Účtová třída 6 celkem 
 (součet ř. 34 až 62)

25 732 317 26 049

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -196 196

591 Daň z příjmů 63

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -196 196

Kontrolní číslo 999 154 588 1 706 156 294

Datum: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je odpovědná za účetní jednotku:

24. května 2011
Petra Mašínová

předsedkyně správní rady
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Zpráva auditora pro správní 
radu Nadace OKD
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Kontakty

Sídlo:   Prokešovo náměstí č. 6/2020

  Budova OKD 

  728 30 Ostrava

Telefon:  +420 596 262 118

E-mail:  info@nadaceokd.cz

Web:  www.nadaceokd.cz

IČO:  27832813

DIČ:  CZ27832813

Bank. spojení:  2988829/0800

  342342342/0800 





www.nadaceokd.cz


