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Následující strany nabízejí stručný přehled toho, co v roce
2019 nadace dělala, koho podpořila a jak hospodařila.

12 let
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Nadační městečko v rámci
Hornických slavností



...a kolik korun bylorozděleno meziúspěšné žadatele?

149 projektů

Nevíte, kolik projektů
nadace v roce 2019podpořila?

Ty to nevíš?
8 696 300,- Kč

...la 
la 

la

Nadace OKD v číslech
Zvědavý Pantuška...
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Nadace OKD patří k největším nadacím  
v Moravskoslezském kraji a zároveň má své místo

mezi  nejvýznamnějšími v celé České republice.
Podporuje neziskové organizace, které pomáhají

potřebným,  zlepšují úroveň sociální péče,
volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního

prostředí. Podpora směřuje z větší části 
do konkrétních měst a obcí, a to výhradně 

do Dětmarovic, Doubravy, Frýdku-Místku, Havířova, 
Horní Suché, Karviné, Orlové, Paskova, Staříče,

Stonavy, Sviadnova a Žabně.
 

Nadace plní své cíle prostřednictvím dvou       
grantových  programů. Od svého vzniku v roce 2008 
podpořila téměř 2600 veřejně prospěšných projektů

celkovou částkou přes 330 milionů korun.
 

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební   
společnost OKD, a.s., která je společností 

s dlouholetou tradicí a silnou vazbou na region, 
kde působí. 

 
Společnost OKD, a.s. od nadace očekává,

že prostředky získané od jednotlivých dárců
svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně

rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů.

Kdo jsme a co děláme

Obec Doubrava
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Leo Bayer Zbigniew Janowski Marian Klásek

Pozn.: Členové správní a dozorčí rady pro nadaci pracují bez nároku na odměnu.

Správní rada

Dozorčí rada Tým Nadace OKD

předseda
Jiří Bubík

Darina Dvořáková

Lubica Podolská Lukáš Raszykmístopředsedkyně
Radka Naňáková

LIDÉ V NADACI
 

K 31.12.2019

předseda
Petr Hanzlík Roman Apl Silvie BalčíkováLadislava Polákováředitelka 

Karolína Preisingerová
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Zlepšit život lidem v domovech pro seniory, umožnit jim
uspořádat kulturní akce, napomoci sblížení lidí z různých

sociálních skupin, podpora zdraví, sociálních služeb, ekologie,
volnočasových aktivit, akcí a jiných služeb pro děti. To vše jsou

jedny z hlavních cílů  tohoto grantového programu.
 

Rok 2019 byl pro nás plný krásných zážitků. Sledovali jsme
nové projekty, které jsou teprve na začátku svého nadějného

života, zaměřili jsme se na propagaci a inovaci tradičních  
projektů a hlavně jsme se s vámi všemi rádi potkali. 

 
Těší nás, že jsme dopomohli spolkům vystavět základ 

pro dostačující zázemí, společně jsme vytvořili několik akcí 
pro děti a jejich rodiče a také jsme si společně zasportovali.

 
Tento program podporuje společnou iniciativu lidí vedoucí 

k obecnému a dlouhodobému prospěchu. Jednoduše řečeno 
je tady od toho, aby podporoval lidi, kteří v regionu žijí 

a nechávají zde za sebou kus práce. Nadace se zaměřuje
například na projekty v oblasti volnočasových aktivi nebo

podporu domovů se sociální nebo zdravotnickou péčí.
Nezapomíná ani na hendikepované spoluobčany, seniory nebo

děti. 
 

V roce 2019 podpořila nadace v tomto programu 80 projektů 
s celkovou částkou 6 440 100,- Kč.

 

Jak pomáháme
PRO REGION

spolek Po súsedsku

Podané ruce, z.s.

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace



Srdcovka

Od kolegů z práce jsem
slyšel o Srdcovce. Na

co vše můžu příspěvekžádat?

Zvědavý Pantuška...

Skvělé, jdu totedy zkusit.Snad budu mít
nějakou šanci.

Přidej se k nám, jsme
jedna velká nezisková

rodina, která
podporuje dobré

nápady.
... a celkově

rozdělila 1 milion
korun.

Šance určitě je, v roce 2019nadace podpořila55 projektů...

Jakýkoliv nápadje vítán, můžešžádat na....

vybavení,...

závody,soutěže,....

tábory,...

pobyty pro děti,
seniory, čihendikepované

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019



Srdcovka je určena pro všechny zaměstnance OKD, a.s.;
OKD, HBZS, a.s. a Green Gas DPB, a.s., kteří se ve svém

volném čase aktivně zapojují do veřejně prospěšných aktivit.
 

Srdcaři jsou lidé jako všichni ostatní, ale mají v sobě něco, 
co na první pohled neuvidíte. Odhodlání, chuť něco dělat     

 a především lásku k tomu, co je jejich vášní a koníčkem.
Rozdávají radost jako sportovní trenéři, členové různých

spolků, pořadatelé akcí pro děti, hendikepované, nebo třeba
seniory. Jsou to lidé, kteří všechnu práci pro organizaci

odvádějí srdcem a bez jakékoliv finanční odměny. Jsou to
jednoduše lidé, díky kterým je Srdcovka skutečně srdcovkou.

 
Prostřednictvím zjednodušeného grantového řízení mohou

zaměstnanci dárcovských firem požádat o finanční podporu
na činnost organizací, v nichž se dobrovolně a aktivně
angažují. Výzva Srdcovky je vyhlášena vždy na svátek

patronky horníků sv. Barbory, tedy 4. prosince. 
 

V roce 2019 podpořila nadace 55 projektů s celkovou
částkou 1 000 000,- Kč.

SRDCOVKA
Program pro lidi se srdcem na správném místě. 

9 Klub vojenské historie Ostrava, z. s.

 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z. s.



Hlavním cílem SSB je podpora dětí, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v hornictví. Svou
podporu zaměřuje především  na přípravu dětí pro budoucí povolání. Další část tvoří příspěvky,  které mají dětem

aspoň částečně ulehčit život, tj. příspěvek na zahájení školního roku, ze kterého si děti mohou pořídit základní školní
pomůcky, nebo jej použít na dopravu do školy. Na Vánoce dostane každé z dětí  finanční příspěvek a v neposlední řadě

pořádá víkendové pobyty s maminkami a dětmi. 
 

V současné době podporuje SSB 49 dětí. V roce 2019  nadace  podpořila spolek částkou 500 000,- Kč. 

SPOLEK SVATÁ
BARBORA (SSB)

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019



HORNICKÉ TRADICE

Základní myšlenkou tohoto programu je udržování hornických tradic a ducha u výročních příležitostí, předávání
historicko-kulturního dědictví regionu a zajištění volného času pro hornické seniory a členy kroužku krojovaných horníků.

 
      Příznivci hornictví jsou podporováni Nadací OKD již několik let. Tradiční skoky přes kůži, pochody, sjezdy, výstavy             

a mnoho dalšího mají na starosti právě tyto kroužky a kluby, které sdružují vysloužilé i současné horníky.  
 

V roce 2019 Nadace OKD podpořila 5 organizací za celkem 376 200,- Kč.
 
 

HORNICKÉ 
TRADICE
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Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava



Horolezecký oddíl Beskyd
Karviná, z.s.

Tři nadační fondy (krizový, operativní a rozvojový) umožňují průběžně reagovat na aktuální dění v regionu.
Jsou určeny na podporu projektů, které se vymykají z rámce běžných grantových programů svým

charakterem, společenskou důležitostí nebo naléhavostí.

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019

OPERATIVNÍ FOND
 Operativní fond umožňuje podpořit výjimečné projekty, které nemohou být

       z termínových důvodů zařazeny do standardního grantového kola nebo          
    si příspěvek zasloužily vítězstvím v soutěžích. V roce 2019 podpořila nadace     

v rámci tohoto fondu 8 projektů s celkovou částkou 380 000,-Kč.

Fondy



 
Cílem tohoto projektu bylo dát šanci dobrým projektům,
které se nedostaly do oblasti podpořených v programu

Srdcovka a Pro region. 
 

Celkově se soutěže účastnilo 7 organizací se svými projekty,
pět soutěžících bylo v kategorii Pro region a v kategorii

Srdcovka soutěžily dvě organizace.
 

Vítězem v kategorii Srdcovka se stal Městský Dům kultury
Karviná a projekt s názvem „Taneční kostýmy pro 

TK Arabesque.“ V kategorii Pro region zvítězia MICHELLE
Karviná z.s. a projekt „Pohyb je náš život.“ 

 
Tyto projekty byly podpořeny v rámci Operativního fondu.

 
 

LAJKNI PROJEKT 
"HLAS PRO PROJEKT"

MICHELLE Karviná, z.s.

Městský dům Kultury Karviná
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Nadace OKD na konci roku 2018 spustila veřejnou sbírku za účelem humanitární pomoci rodinám obětí  důlního
neštěstí na Dole ČSM Sever z 20. prosince 2018. Lidé a firmy mohli finanční  dary zasílat na speciální zřízený bankovní

účet až do konce ledna 2019. 
 

Bezmála 1400 dárců poslalo na konto Nadace OKD celkem 2 397 769,- Kč. 
Tyto prostředky byly vyplaceny oprávněným osobám.

 
Mezi přispěvateli byly fyzické osoby i samotné  firmy. Po ukončení veřejné sbírky solidarita firem a dalších dárců

neutichala a nadace nadále přijímala účelové finanční dary. Každému z vás patří velké poděkování za vaši finanční
podporu.

Fond
veřejné
sbírky

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019



3 630,- Kč

Finance v rámci tohoto fondu jsou využívány  pouze při krizových
situacích, jako jsou živelné pohromy, události ohrožující životy lidí a jiné

situace, které si žádají krizové jednání. 
 

Prostředky Krizového fondu byly v roce 2019 čerpány na pomoc
pozůstalým rodinám a zraněným z důlního neštěstí na Dole ČSM ze dne

20.12.2018 a další humanitární pomoci. Tyto prostředky byly
prostřednictvím darovacích  smluv vyplaceny oprávněným osobám

 a to celkovou částkou 17 158 630,- Kč.

Krizový
fond

KRIZOVÝ FOND
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doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. ostatní dárci

16 700 000,- Kč 325 000,- Kč 100 000,- Kč 30 000,- Kč
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Mohl jsem někde
nadaci zahlédnout?
Je vůbec vidět na
nějakých akcích?

Akce v roce 2019

No jasně, co třeba

takové Dny Karviné.

Tam měli pro děti

připravenou kreativní

dílnu s výrobnou slizu.

Byla to paráda.

Pojď se se mnou
podívat na akce,

které nadace sama
pořádala. Bude to

jízda.

Zvědavý Pantuška...

A co teprve Den

dětí v pirátském

stylu na Lodičkách

v Karviné. Tam

bylo dětí jako

smetí.

A tolik sportovníchklubů a kroužkůjsme mohli vidětna Sportovním dniv Karviné.

Sliz, všude
samý sliz....

To si
rozhodně

nenechám
ujít.I charita

tivní

běh pro jednu

karvinskou

školku se tam

konal.



V roce 2019 jsme opět  uspořádali Den s Nadací OKD, 
na který jsme pozvali zástupce neziskových organizací, které 
s námi úzce spolupracovaly v průběhu celého roku a připravili  

jsme pro ně odpočinkové odpoledne na golfovém hřišti.
 

I přes nepřízeň počasí se celá akce, stejně jako v předchozím
roce vydařila na výbornou. Jako překvapení pro účastníky

jsme si ve spolupráci s personálem Golf Resort Lipiny
připravili miniturnaje v golfu. 

 
Tento námi pořádaný Den s nadací je odměnou   

a poděkováním za práci, kterou lidé v neziskovém sektoru
společně s námi odvádějí a to mnohdy ve svých volných

chvílích a nad rámec svých povinností.
 

Nadační kuchařka IV
 

Tradice by se měly udržovat a proto jsme vydali čtvrtý díl
nadační kuchařky. Pomazánek bylo v třetí kuchařce

požehnaně a proto jsme rozhodli, v rámci Dne s nadací,
uspořádat čtvrté kolo soutěže o nejlepší recept na roládu.
Soutěžících bylo celkem 16 a vyzkoušet jsme mohli variace
sladkých, slaných, pečených, nepečených, bezlepkových 

a hlavně výborných rolád.
 

Čtvrté vydání „Neobyčejně Obyčejné Kuchařky Dobrot“ 
je tak opět plné úžasných receptů.

 

DEN S NADACÍ OKD
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POHÁDKOVÉ 
NADAČNÍ MĚSTEČKO

I letos jsme měli možnost být součástí Hornických slavností,
které se konaly v karvinském parku Boženy Němcové. 

 
V rámci této akce jsme společně s neziskovými organizacemi
postavili oblíbené Nadační městečko, které vzniklo mimo jiné
za podpory našeho zřizovatele OKD, a.s. a společnosti Prisko

a.s. Letos, ale městečko nebylo obyčejné, bylo pohádkové.
Všichni členové organizací se převlékli do kostýmů

nejrůznějších pohádkových postav a vytvořili tak úžasnou
atmosféru. 

 
Pro děti byla připravena Pohádková cesta s deseti úkoly, 

po jejíž dokončení na ně čekaly hodnotné ceny. Mimo jiné 
si v kreativní dílně mohly děti vyrobit odznak s pohádkovým

motivem a také umíchat vlastní sliz. Celé rodiny se mohly
vyfotit ve fotokoutku, zahrát si netradiční deskové hry, získat
podpis od karvinských fotbalistů, zaskákat si v nafukovacích

hradech, vyzkoušet zorbing, zajezdit si na koních nebo 
si nechat něco pěkného namalovat na obličej. Účast 

v městečku byla vysoká a všechny děti se velice bavily.
 



SRDCAŘ ROKUPROJEKT ROKU  INOVATIVNÍ PROJEKT

CENY 
NADACE OKD

Srdcařem pro rok 2019 se stal
pan Jaroslav Szweda.

Prostřednictvím  Survival Kung-
Fu Clubu Karviná organizuje

různé soutěže, semináře,
tréninky, přednášky a mnoho
dalších aktivit a předává tak

ostatním své zkušenosti a
znalosti z oblasti bojových

umění.

Cenu za nejlepší projekt roku
získalo Dobrovolnické centrum

Adra Havířov s projektem
"Dobrovolníci Adra na

Karvinsku."Cílem tohoto projektu
je oslovit veřejnost v

dobrovolnictví, pokusit se jí
ukázat, že pomáhat může

opravdu každý, kdo má k dispozici
čas, není konfliktní, dokáže být

zodpovědný, spolehlivý a hlavně
má otevřené srdce.

Ocenění získala Regionální
knihovna Karviná s projektem
"Společně s úsměvem." Cílem

projektu je uspořádání
kreativních setkání dětí se

specifickými potřebami ze SŠ,ZŠ
a MŠ Karviná-Vydmuchov, ve

kterých si díky různým výtvarným
technikám rozvinou a procvičí
jemnou motoriku, a rovněž si
vyrobí různé dárky pro sebe či

své blízké.
19
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42 40

25

životní 
prostředí,
ekologie,

zvířata

volný čas a
amatérský 

sport

8

Rozdělení schválených grantů v roce 2019 podle oblastí podpory

28

děti 
a mládež

kultura
a umění

sociální 
služby zdraví vzdělání

a výzkum

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019



... na facebooku,

twitteru a

instagramu jsme

dost aktivní.

Koho jsme podpořili
Zvědavý Pantuška...

Kde bych mohl
najít seznam

všech organizací,
které kdy nadace

podpořila?

To je jednoduché,stačí listovatdalšímistránkami...

... a taky na našem

webu, kde najdeš

seznamy všech

podpořených

projektů od roku

2008.

Tak pojď, jdeme se
teď podívat na

nějaká ta čísla, jak
si nadace vedla.

A Měsíčník

Horník o nás

každý měsíc

vydá moc hezký

článek.

Málem bych
zapomněl...

To jsem
zvědav.
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PRO REGION
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SRDCOVKA
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SPOLEK SVATÁ BARBORA

HORNICKÉ TRADICE

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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OPERATIVNÍ FOND

KRIZOVÝ FOND A FOND VEŘEJNÉ SBÍRKY



Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora

Přehled o vlastním majetku a závazcích

Přehled o použití majetku nadace

Finanční část

Přehled příspěvků vyplacených v roce 2019

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019



Celková hodnota nadačních příspěvků vyplacených nadací v roce 2019 činila 8 673 tisíc Kč (2018: 9 678 tisíc Kč) 
a celková hodnota vrácených nadačních příspěvků v roce 2019 byla 56 tisíc Kč (2018: 6 tisíc Kč) - hodnota

vyplacených nadačních příspěvků po odečtení vratek byla v roce 2019 ve výši 8 617 tisíc Kč (2018: 9 672 tisíc Kč).
 

Výše nadačních příspěvků, které se váží k organizacím a projektům podpořených Nadací OKD v roce 2019 činila 
7 375 tisíc Kč a výše vrácených nadačních příspěvků byla 7 tisíc Kč. Detailní přehled organizací a projektů

podpořených Nadací OKD v roce 2019 je uveden na stranách 32-33 výroční zprávy.
 

Výše nadačních příspěvků, které se vztahují k organizacím a projektům schválených Nadací OKD v předchozích letech
činila 1 298 tisíc Kč a k tomu vratky nadačních příspěvků ve výši 49 tisíc Kč.

 
Celková hodnota nadačních příspěvků vyplacených v roce 2019 za účelem humanitární pomoci obětí rodinám důlního
neštěstí na Dole ČSM Sever z 20. prosince 2018 činila 19 556 tisíc Kč (vyplaceno z Krizového fondu a z Fondu veřejné

sbírky).

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ
VYPLACENÝCH V ROCE 2019

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Frýdek
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PŘEHLED ORGANIZACÍ SCHVÁLENÝCH NADACÍ OKD V PŘEDCHOZÍCH LETECH, JIMŽ BYL VYPLACEN NADAČNÍ
PŘÍSPĚVEK V ROCE 2019:

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019

  1.FBC Karviná, z.s.
  ADRA, o.p.s.
  Akademický ústav Karviná, z.ú.
  Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
  Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
  Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace
  Evangelizační centrum M.I.S.E.
  FK Gascontrol Havířov
  Golf Club Lipiny
  Handicap Sport Club Havířov, z.s.
  Heřmánek, z.s.
  Iniciativa Dokořán, z.s.
  Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
  Lumpíkov z.ú.
  Město Orlová
  Městské kulturní středisko Havířov
  Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
  Městský fotbalový klub Karviná, z.s.
  MICHELLE Karviná z.s.
  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
  Obec Doubrava
  Obec Staříč
  Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná
  ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná
  Podané ruce - osobní asistence
  Podané ruce, z. s
  Sdružení Permoník, spolek
  Spolek  H10
  Spolek Madleine
  Spolek PORTAVITA
  Spolek svatá Barbora
  Statutární město Karviná
  Stonavská Barborka, z.s.
  Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
  TANDEM DUHA - spolek rodičů, učitelů a přátel pro školu a mládež se zdravotním postižením
  TJ Jäkl Karviná, z.s.
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PŘEHLED ORGANIZACÍ SCHVÁLENÝCH NADACÍ OKD V PŘEDCHOZÍCH LETECH, KTERÉ V ROCE 2019 VRÁTILY
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V ČÁSTEČNÉ NEBO PLNÉ VÝŠI:

Handicap Sport Club Havířov, z.s. 
Koordinační výbor důchodců OS PHGN  
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace

SYNERGIA, z.s.



Nadace OKD - Výroční zpráva 2019

PŘEHLED O VLASTNÍM MAJETKU A ZÁVAZCÍCH K 31.12.2019

Majetek Nadace OKD byl použit pouze
na nadační příspěvky související 
s účelem nadace a také k úhradě
nákladů souvisejících se správou.

PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADACE

CELKEM AKTIVA 95 254 tisíc Kč CELKEM PASIVA 95 254 tisíc Kč

AKTIVA PASIVA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019



Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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Nadace OKD - Výroční zpráva 2019
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Nadace OKD - Výroční zpráva 2019 FK Baník Albrechtice, z.s.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



Nadace OKD - Výroční zpráva 2019 Spolek svatá Barbora



Čestné prohlášení:
 
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace OKD za rok 2019 odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Nadace OKD, nebyly
vynechány.
 
 
V Karviné dne 15.5.2020

                                                                               
                                                                               Ing. Jiří Bubík, MBA

  předseda správní rady
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ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Obec Horní Suchá



Všichni tito dárci a partneři naše aktivity podporují, protože sdílí naše nadační
hodnoty. O to víc si jejich podpory vážíme.

Naši dárci 
a partneři

Nadace OKD - Výroční zpráva 2019

2 100 000,- Kč 300 000,- Kč 20 000,- Kč

NAŠI DÁRCI

NAŠI PARTNEŘI



Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří nám zachovali svou přízeň. Děkujeme všem nadačním partnerům
 a velkému okruhu přátel nadace. Tito lidé nám sice neposkytují  dary, ale mnohdy pro nás znamenají tolik
potřebnou pomocnou ruku. Spolupráci s nadací se věnuje mnoho lidí z neziskového sektoru, zaměstnanců 

OKD a.s. a dalších  dárcovských firem a to zcela dobrovolně a ve svém volném čase. Toho si velmi vážíme a jsme
nesmírně rádi, že jste s námi. 

 
 

Velké díky a uznání patří  našim příjemcům, bez kterých bychom zde nebyli. Lidem, kteří mají nápady, nebojí se
nám je sdělit a požádat nás o finanční příspěvek v grantových výzvách. Neziskovým organizacím, které pracují

ve prospěch společnosti, a my díky nim můžeme pomáhat. 
 

Tým Nadace OKD

Poděkování našim dárcům a partnerům TJ Jäkl Karviná, z.s.
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BUĎ DOBRÝ

Nadace OKD
 

Karola Śliwky 149/17
733 01  Karviná - Fryštát

IČ: 27832813
DIČ: CZ27832813

tel: +420 725 389 852
email: info@nadaceokd.cz
web: www.nadaceokd.cz

Fotografie: Podpořené projekty v roce 2019


