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Pátý rok Nadace OKD

Následující strany nabízejí stručný a transparentní přehled, co v roce 2012 nadace dělala, koho podpořila a jak hospodařila.

tým Nadace OKD

 1 567 neziskových organizací a obcí usilovalo o podporu.

 360 nejlepších a nejpotřebnějších aktivit nadace podpořila.

 60 270 735 korun rozdělila nadace mezi projekty, které uspěly.
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Přehled přijatých darů v roce 2012

Poděkování dárcům a partnerům

 Kontakty

Vážení čtenáři, kolegové, přátelé nadace,

při pohledu na pátý rok života hornické nadace mohu s radostí konstatovat, 

že byl opravdu pestrý a úspěšný.  Díky ekonomicky silným rokům 2010 a 2011 

jsme si mohli dovolit důkladněji se zamyslet nad tím, co je důležité pro naše 

okolí. Výsledkem je dnes již zavedený program Sídliště žije, 

který se věnuje tolik palčivému tématu veřejných 

prostranství na anonymních betonových 

sídlištích, a také větší důraz na zapojování 

zaměstnanců našich dárců. Právě díky jejich píli 

a dobrovolnické práci mohlo získat 42 organizací 

minigrant Srdcovka. 

Konec roku s sebou přinesl mimo jiné i mnoho úsporných opatření pro 

roky následující. Opět se prokázalo to, že jak se daří ekonomice, v případě 

Moravskoslezského kraje hlavně průmyslu, tak se mají i lidé. 

Naším společným přáním je, aby se dařilo na všech stranách, a proto mi 

dovolte poděkovat členům správní a dozorčí rady, našim dárcům, partnerům, 

neziskovkám i kolegům z nadace, kteří ze sebe dávají to nejlepší pro dobro 

druhých. Zvláštní dík patří předsedkyni správní rady Petře Mašínové, která 

stála v čele nadace od jejího založení až do ledna 2013.

Za celý tým Nadace OKD přeji všem hodně energie, sil a pozitivního myšlení

Jiří Suchánek

ředitel



7

240.000.000,-
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Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň 

jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Podporuje nezisko-

vé organizace a také projekty měst a obcí, které pomáhají potřebným, 

zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití 

i životního prostředí. Drtivá většina projektů směřuje do Moravskoslez-

ského kraje.

Nadace plní své cíle prostřednictvím šesti grantových programů. 

Od vzniku v roce 2008 podpořila na 1 400 veřejně prospěšných projek-

tů celkovou částkou 240 milionů korun. Mezi vlajkové lodě nadace patří 

podpora integrace hendikepovaných do pracovního procesu (chráněné 

dílny) a kulturně-sportovního vyžití (Zážitky bez bariér).

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, jeden 

z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravsko-

slezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouholetou 

tradicí a silnou vazbou na region, ve kterém podniká. OKD podporuje 

nadaci každoročně jedním procentem ze svého zisku před zdaněním.

Mezi nejvýznamnější dárce Nadace OKD patří kromě zřizovatele také 

New World Resources, OKK Koksovny, RPG Real Estate, AWT a Green 

Gas DPB.

Nejvýznamnější dárci nadace jsou nucení implementovat úsporná opat-

ření z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření, a proto Nadace OKD 

očekává v nadcházejících letech výrazný pokles objemu přijatých darů 

od těchto dárců. Tento pokles by však neměl ohrozit pokračování aktivit 

nadace, neboť se Nadaci OKD podařilo zajistit dostatečné zdroje, které 

mohou být využívaný v následujících letech.

O nadaci Novinky roku 2012
Sídliště začala ožívat

Nový nadační program Sídliště žije 

přinesl čerstvý vítr na velká sídliště. Nad-

šení obyvatel a pět milionů korun od Na-

dace OKD postupně mění život lidí v pěti 

lokalitách, konkrétně na dvou místech 

v Orlové, ve Studénce, Brně-Lískovci 

a na pražském sídlišti Černý Most.

Obyvatelé sídlišť se do projektů zapojují 

od plánovacích setkání přes přípravné 

brigády až po samotnou realizaci. 

(více na str. 28–29)

Srdcovka: milion pro aktivní 
zaměstnance

Více než milion korun rozdělila nadace 

neziskovým organizacím, ve kterých  

působí jako dobrovolníci zaměstnanci 

OKD a dalších dárcovských firem.  

Minigranty získaly název Srdcovka  

podle tradičního pojmenování části 

závěsu těžní klece a hned v prvním  

roce udělaly radost 42 organizacím. 

(více na str. 26–27)

Zážitky bez bariér

Festivaly United Islands České spořitelny, 

Colours of Ostrava, Štěrkovna Open  

Music a Živá ulice hostily nadační iniciati-

vu Zážitky bez bariér, která hendikepova-

ným lidem usnadňuje přístup ke kultuře 

a nevšedním zážitkům. Díky příspěvku 

Nadace OKD zajistili organizátoři bez- 

bariérové úpravy festivalových areálů 

i asistenty pro hendikepované. Hitem 

mnoha letních akcí se stal bezBAR, 

ve kterém obsluhovali žíznivé i hlado-

vé zájemce lidé na vozíku. Na letních 

festivalech ho doprovázel také „chráněný 

stan“ s výrobky chráněných dílen, které 

za prodej svých produktů utržily přes  

155 tisíc korun. 

(více na str. 32)
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S potěšením sleduji aktivity Nadace OKD po celých pět let 

její existence. Za tu dobu se stala celorepublikově respek-

tovanou institucí a začala se výrazně podílet na mnoha 

sociálních, vzdělávacích, kulturních, sportovních a spo-

lečenských aktivitách nejen v Moravskoslezském kraji. 

Těší mě, že aktivity, které nadace podporuje, pomáhají 

těm nejpotřebnějším, tedy seniorům, dětem, nemocným 

a hendikepovaným lidem, a mnohé z nich zároveň přinášejí 

rozvoj celému regionu. Nadace se tak stala vedle podílu 

na zaměstnanosti, důrazu na rekultivace a férového přístu-

pu k podnikání dalším mimořádně důležitým pilířem naší 

politiky udržitelného rozvoje.

Ján Fabián

generální ředitel a předseda  

představenstva OKD, a.s.

Místní komunita v Moravskoslezském kraji, s níž průběžně 

a otevřeně komunikujeme, patří mezi naše nejdůležitější 

stakeholdery. Skupina NWR vynaložila na společenské 

investice v roce 2012 částku 200 mil. Kč, nejvyšší v naší 

historii. Tyto prostředky směřující na podporu místních obcí, 

vzdělání, sportu a kultury, byly z velké části účelně vynalo-

ženy díky Nadaci OKD. Nejvyšší přínos pro region pro nás 

však znamená více než 18 000 poskytnutých pracovních 

míst, což nás dělá největším zaměstnavatelem v kraji.

Gareth Penny

předseda představenstva  

New World Resources N.V.

Působení dopravní skupiny 

AWT již dávno překročilo hra-

nice České republiky. Jsme 

si však velmi dobře vědomi, 

kde máme své kořeny a kde 

žije valná většina našich 

zaměstnanců. Prostřed-

nictvím Nadace OKD proto 

stále pokračujeme v podpoře 

rozvoje Moravskoslezského 

kraje a života jeho obyvatel.

Pierre Timmermans

generální ředitel 

Advanced World  

Transport a.s.

Jsem velmi potěšen, že RPG 

Real Estate může pokračo-

vat ve svém dlouhodobém 

programu společenské 

odpovědnosti ruku v ruce 

s Nadací OKD. Spojuje nás 

schopnost pomáhat lidem 

měnit jejich sny ve skuteč-

nost. 

Tony Aksich

generální ředitel  

RPG Real Estate

Společnost OKK Koksovny si 

velice váží možnosti podílet 

se na posílení významu Na-

dace OKD a jejím prostřed-

nictvím pomáhat realizovat 

kvalitní projekty, které zajistí 

splnění snů mnoha jednot-

livců i kolektivů v celé České 

republice, hlavně však v Mo-

ravskoslezském kraji.

Michal Kuča

předseda představenstva 

a ředitel OKK Koksovny, a.s

Naše společnost si je 

vědoma své společenské 

odpovědnosti vůči regionu, 

ve kterém působí. Proto se 

rádi podílíme na projektech 

Nadace OKD a vážíme si 

možnosti spolupráce s jejím 

vysoce profesionálním 

týmem. 

Antonín Kunz

generální ředitel  

Green Gas DPB, a.s.

Zakladatel a hlavní partneři
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Lidé v nadaci

předsedkyně
Petra Mašínová
OKD, a.s.

Správní rada Členové správní rady

Dozorčí rada Zaměstnanci

místopředseda
Petr Zahradník
ekonomický analytik 
a konzultant

Jaroslav Čánek
Lázně Darkov, a.s.

Petr Holica
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR
(od 26. 4. 2012)

Petr Jonák
Advanced World  
Transport a.s.

Blanka Novotná
JAPEK, s.r.o.

Stanislav Svoboda
RPG RE  
Management, s.r.o.

Drahomíra Tošenovská
Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě
(do 26. 4. 2012)

předsedkyně
Petra Nováková
Kocián Šolc Balaštík, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Jiří Suchánek
ředitel

Karolína Drozdová
projektová manažerka

Zuzana Macháčková
administrativní referentka

Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele

Veronika Kusá
produkční

Vladislav Sobol
mluvčí

Radim Babinec
OKD, a.s.

Petr Hájek
The Chemistry GalleryPozn.: Členové správní rady a dozorčí rady pro nadaci pracují bez nároku na odměnu.
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Pro zdraví
Většina z nás má to štěstí, že se na-

rodila v pravý čas na správném místě 

a že nebyla zasažena nepřízní osudu. 

Program Pro zdraví pomáhá těm, 

kteří takové štěstí neměli. Podporuje 

hendikepované spoluobčany, seniory 

bez rodinného zázemí nebo děti, 

které nemohou vyrůstat ve funkční 

rodině. Nadace financuje zejména 

projekty, které směřují k začlenění 

těchto osob do plnohodnotného živo-

ta, včetně jejich pracovní integrace.

Pro radost
Dnešní moderní společnost spojená 

s materiálními statky a virtuálním přá-

telstvím na sociálních sítích může pro 

mnohé lidi znamenat snížení pocitu 

sounáležitosti a ztrátu historických 

souvislostí. Program Pro radost proto 

podporuje zejména ty organizace, 

které pro svou komunitu i veřejnost 

připravují zajímavé volnočasové akti-

vity, ať už jsou zaměřené na kulturu, 

sport nebo místní tradice. Součástí 

programu je také podpora školských 

zařízení při realizaci výjimečných 

vzdělávacích aktivit.

Pro budoucnost
Jedním z největších bohatství každé 

komunity jsou nápady, které díky 

společnému úsilí lidí získávají hmot-

nou podobu a přinášejí obecný uži-

tek. 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 přírod-

ních a kulturních památek a iniciativy 

zlepšující stav veřejných prostranství.

Pro Evropu
Dotace z fondů Evropské unie jsou 

pro mnoho neziskových organizací 

i obcí často nedosažitelné. Na zpra-

cování žádosti nemají většinou 

finanční prostředky ani zkušenosti. 

Právě pro tento účel má Nadace OKD 

program Pro Evropu, díky němuž 

se organizace mohou lépe připravit 

na zpracování žádosti.

Sídliště žije
Nový program Nadace OKD propoju-

je komunitní práci se zkvalitňováním 

prostředí na sídlištích. Hlavním cílem 

je zlepšit mezilidské vztahy v dané 

lokalitě díky společné práci na kon-

krétním projektu a přitom dané území 

zvelebit.

Srdcovka
Program podporuje aktivní zaměst-

nance OKD i dalších dárcovských 

firem, kteří se ve svém volném čase 

věnují veřejně prospěšným aktivitám 

a rozvoji občanské společnosti. Pro-

střednictvím zjednodušeného granto-

vého řízení mohou požádat o finanční 

podporu na činnost organizací, 

ve kterých se dobrovolně angažují.

Fondy
Tři nadační fondy (krizový, operativ-

ní a rozvojový) umožňují průběžně 

reagovat na aktuální dění. Jsou 

určeny na podporu projektů, které se 

vymykají z rámce běžných grantových 

programů svým charakterem, spole-

čenskou důležitostí nebo naléhavostí.

Programy a fondy Granty v roce 2012
Hlavní grantová výzva
Správní rada Nadace OKD vyhlásila 

v roce 2012 společné grantové kolo 

pro čtyři základní nadační programy 

(Pro zdraví, Pro radost, Pro budouc-

nost, Pro Evropu).

V rámci tohoto grantového kola přijala 

nadace celkem 1 354 žádostí, tedy 

absolutně nejvyšší počet v histo-

rii. Správní rada nakonec rozhodla 

o podpoře téměř 300 projektů nezis-

kových organizací a obcí, mezi které 

rozdělila více než 48 milionů korun.

Sídliště žije
Na konci ledna 2012 vyhlásila Nada-

ce OKD speciální grantovou výzvu 

v rámci nového programu Sídliště žije, 

jehož cílem je zlepšit úroveň veřej-

ných prostranství i kvalitu vztahů mezi 

lidmi žijícími na velkých sídlištích. Své 

nápady na zkvalitnění života na síd-

lištích do něj přihlásilo 53 organizací 

z celé republiky, od Orlové a Ostravy 

přes Prahu až po Chomutov nebo 

Ústí nad Labem. Komise složená ze 

specialistů na architekturu, urbani-

smus a komunitní projekty nakonec 

po dvou kolech rozhodování vybrala 

pět organizací, jejichž rozvojové pro-

jekty podpořila celkovou částkou  

4,2 miliony korun.

V listopadu 2012 vyhlásila Nadace 

OKD další grantovou výzvu programu 

Sídliště žije na projekty pro rok 2013, 

zaměřenou výhradně na Moravsko-

slezský kraj. 

Srdcovka
Nový program Srdcovka, který 

nadace vyhlásila v polovině května, 

vzbudil nečekaný ohlas. Projekty 

do něj přihlásilo více než 100 orga-

nizací, na jejichž činnosti se aktivně 

podílejí jako dobrovolníci zaměstnanci 

OKD nebo dalších dárcovských firem. 

Nadace mezi ně v rámci takzvaných 

minigrantů rozdělila více než milion 

korun.

Čtvrtého prosince, na svátek patron-

ky horníků sv. Barbory, bylo vyhláše-

no nové kolo Srdcovky pro rok 2013. 

Krizový fond
Prostředky fondu nebyly v roce 2012 

čerpány.

Operativní fond
Operativní fond umožňuje podpořit 

výjimečné projekty, které nemohou 

být z termínových důvodů zařazeny 

do běžného grantového kola, nebo 

si příspěvek zasloužily vítězstvím 

v soutěžích (Ceny Nadace OKD, 

Karnevalový průvod aj.). V roce 2012 

podpořila nadace v rámci tohoto 

fondu 22 projektů celkovou částkou 

2,9 mil. Kč.

Rozvojový fond
Cílem rozvojového fondu je podpora 

dlouhodobých strategických projek-

tů s celospolečenským dopadem. 

V roce 2012 nadace v tomto fondu 

rozdělila 3,7 mil. Kč na 10 projektů, 

například na vybudování a provoz 

bezBARu, vytvoření dětské nadační 

televize TV Pantuška, realizaci Gol-

fové akademie pro děti nebo na letní 

program Zážitky bez bariér zaměřený 

na integraci hendikepovaných do kul-

turních a sportovních aktivit.
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Program Přijatých žádostí Žádáno v Kč Podpořených projektů Podpořeno v Kč

Pro zdraví 576  173 987 085 120  24 139 756    

Pro radost 441  64 463 545 87  8 441 910    

Pro budoucnost 303  130 700 747 60  14 783 761    

Pro Evropu 34  5 409 920 14  993 400    

Srdcovka 128  3 808 487 42  1 046 376    

Sídliště žije 53  40 968 654 5  4 217 480    

Rozvojový fond 10  3 715 052 10  3 715 052    

Operativní fond 22  2 933 000 22  2 933 000    

Krizový fond 0  –    

Celkem 1567  425 986 490 360  60 270 735    

Účel Podpořených projektů Podpořeno v Kč

Sociální služby 87 18 346 876

Děti a mládež 56 8 876 217

Volný čas a amatérský sport 53 3 929 648

Kultura a umění 50 6 482 470

Životní prostředí, ekologie, zvířata 25 3 363 675

Regionální rozvoj 23 8 868 419

Ochrana nemovitých památek 17 5 161 200

Zdraví 13 1 516 482

Vzdělávání a výzkum 6 363 500

Rozvoj neziskového sektoru 1 10 000

Jiné 29 3 352 248

Celkem 360 60 270 735

Granty v roce 2012

Základní informace o doručených žádostech a podpořených projektech Finance směřovaly v roce 2012 na následující účely

Přehled podpořených projektů podle krajů České republiky

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ 

KARLOVARSKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

JIHOČESKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

274

45 376 847 Kč3 036 400 Kč

591 290 Kč

1 185 100 Kč

17

4

4

11

1 761 058 Kč

76

1 259 600 Kč715 000 Kč

7

1 200 300 Kč5

641 000 Kč

590 750 Kč

325 600 Kč

1 104 740 Kč4

3

4

14

2 483 050 Kč

X ...... počet projektů
x Kč ... podpořeno v Kč
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Až třetina celosvětové produkce po-

travin se podle Organizace pro výživu 

a zemědělství spojených národů 

stává odpadem, jen na evropských 

skládkách končí každoročně až  

90 milionů tun potravin. Nejen v roz-

vojových zemích, ale také v České 

republice přitom žijí lidé, kteří – často 

ne vlastní vinou – trpí hladem.

S cílem napravit tento paradox začaly 

ve druhé polovině 20. století vznikat 

takzvané potravinové banky, které 

shromažďují přebytečné potraviny 

od výrobců, distributorů i prodejců 

a rozdělují je potřebným. V Česku 

se tento trend začal velmi pozvolna 

uplatňovat v 90. letech minulého 

století.

V Ostravě začala fungovat potravi-

nová banka v roce 2010, ve stejném 

roce ji poprvé podpořila Nadace 

OKD a v dalších letech se stala jejím 

největším privátním finančním partne-

rem. Od počátku spolupráce bance 

poskytla bezmála 700 tisíc korun 

na zajištění provozu.

Potravinová banka Ostrava pomáhá 

například Slezské diakonii, Armádě 

spásy, Diakonii ČCE, regionálním 

charitám, Fondu ohrožených dětí 

a mnoha dalším organizacím, které 

poskytují sociální služby v oblasti 

chudoby a sociálního vyloučení.

Výběr z podpořených projektů
Ostravská potravinová banka přijímá přebytečné 

potraviny od výrobců i obchodních řetězců a rozděluje je 

organizacím, které se starají o lidi na okraji společnosti.

V programu Pro zdraví podpořila Nadace OKD v roce 2012 celkem 120 projektů, které zlepšily 

životní situaci stovkám seniorů či hendikepovaných, ale také dětí, které odcházejí z dětských 

domovů do samostatného života nebo pěstounských rodin. Podpora směřovala také 

do nízkoprahových klubů a sociálně vyloučených lokalit.

Pro zdraví
Jídlo pro hladové bez žebrání

Název projektu:  Potravinová banka

Realizátor:  Potravinová banka v Ostravě, občanské sdružení
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Díky grantu Nadace OKD si CHRPA pořídila laserovou gravírku, 

mohla přijmout grafika se zdravotním postižením a zajistit práci 

pro další dva hendikepované, dosud zaměstnávané jen sezonně.

V rámci programu Pro zdraví podpořila Nadace OKD v roce 2012 celkem 22 chráněných dílen. 

Pomohla tak udržet stovky pracovních míst pro hendikepované a několik nových dokonce vytvořit.

Výběr z podpořených projektů

Malá místnost, kde tři lidé na vozíčku 

nebo s jiným hendikepem zdobí kera-

miku – taková je představa veřejnosti 

o fungování chráněných dílen. Zvláště 

v posledních letech se však situace 

mění. Chráněné dílny, které chtějí 

obstát v náročné konkurenci, mnoh-

dy volí originální výrobní program. 

Vyrábějí netradiční hudební nástroje, 

provozují farmy, starají se o včely 

a produkují medové lahůdky, pečou 

chleba, zajišťují catering, perou a žehlí 

prádlo, separují odpady.

Mezi podobně progresivní chráněné 

dílny patří i krnovská CHRPA, která 

zaměstnává 19 hendikepovaných. 

Její Zahradní centrum zajišťuje snad 

všechny služby, na které člověk 

jen pomyslí – od sekání trávy přes 

stříhání živých plotů až po pěstování 

rostlin ve vlastním skleníku. CHRPA 

také provozuje veřejné WC a má svou 

uměleckou dílnu, kterou loni vybavi-

la z grantu Nadace OKD laserovou 

gravírkou. Díky tomu mohla rozšířit 

výrobní program, přijmout nového 

pracovníka (grafika) se zdravotním 

postižením a zajistit práci pro další 

dvě hendikepované osoby, které 

dosud zaměstnávala jen sezonně při 

zahradních pracích.

Již po několika měsících se zdá, že 

investice bude úspěšná. Ještě před 

zahájením propagační kampaně 

získala firma první zakázky od firem 

právě na gravírované výrobky.

Pro zdraví
I u hendikepovaných je základem kvalitní produkt

Název projektu:  Příležitost s CHRPOU

Realizátor:  CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
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Regionální hudební či divadelní festivaly, netradiční sportovní akce, ale i nové uniformy pro 

krojované horníky nebo kulturní akce v areálech bývalých šachet a továren. Tyto aktivity získaly 

v roce 2012 podporu v programu Pro radost.

Zvednout lidi z křesel od televizí! To je 

hlavní motto tradičního závodu dvojic 

Valíme se Karvinou, který Nadace 

OKD rovněž tradičně podporuje. 

Dvojice musí na kolech absolvovat 

celkem 10 stanovišť s originálními 

úkoly v různých částech města, které 

najednou vidí úplně jinak než při ces-

tě do práce.

Soutěž v tandemu zvolili pořadatelé 

záměrně. Chtějí lidem ukázat, že při 

řešení problému nemusí být vždy 

sami a že ve dvou se to lépe táhne. 

Sázka na vskutku netradiční projekt 

jim v hornickém městě vychází. Zájem 

veřejnosti je mimořádný, v roce 2012 

byla kapacita (60 dvojic) naplněna 

rychleji než v předchozích letech.

Pro radost
Po dvojicích pryč od televizí

Název projektu:  Valíme se Karvinou

Realizátor:  Valíme se…, občanské sdružení

Výběr z podpořených projektů
Na soutěžící čekalo deset netradičních 

úkolů na netradičních místech…
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V programu Pro budoucnost podpořila Nadace OKD v roce 2012 na 60 projektů – budování 

naučných stezek, rekonstrukce kostelů, výstavbu dětských hřišť nebo opravy historických 

památek.

Den co den v šest ráno, v pravé 

poledne a podle letitých karvinských 

zvyklostí ještě i v sedm hodin večer 

zvěstují zvony z „křivého“ kostela 

v Karviné-Dolech, že jsou zpět 

na svém místě. Vrátily se díky Nadaci 

OKD na sklonku loňského roku; 

po sedmdesáti letech od doby, kdy je 

za války zrekvírovali vojáci německé-

ho wehrmachtu.

Kostelu sv. Petra z Alkantary sloužil 

donedávna jediný kovový, ručně ovlá-

daný a bezejmenný zvon. A to před 

bohoslužbami, jindy se nezvonilo. 

V roce 2012 prošel celý kostel, který 

kvůli těžbě uhlí poklesl o 37 metrů, 

kompletní rekonstrukcí financovanou 

OKD. Přirozeně na něj navázal na-

dační grant, který zajistil nové zvony 

i obnovu věžních hodin.

Josef Kadlec z valašského Halenkova 

odlil dva zvony v tónech DIS a FIS. 

Ten větší je znovu Jindřich (na pa-

mátku dnes již neexistujícího kostela 

sv. Jindřicha na nedaleké Solci), jeho 

průměr je půl metru a váha 157 kilo-

gramů. Menšímu říkají Petr z Alkanta-

ry, průměr má o třetinu menší a váží 

97 kilogramů. Hodiny s ciferníkem, 

které jsou řízeny přes satelit z přes-

ných atomových hodin ve Frankfurtu 

nad Mohanem, dodala společnost 

Zvonotec z Karviné.

Pro budoucnost
Jindřich s Petrem zní z věže šikmého kostela

Název projektu:  Zvony naděje do šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, obnova věžních hodin

Realizátor:  Římskokatolická farnost Karviná-Doly

Výběr z podpořených projektů
Nový zvon Petr z Alkantary třikrát denně 

oznamuje, že do stejnojmenného kostela, 

kterému lidé říkají „křivý“, se opět vrátil život.
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Program Pro Evropu je mimořádně úspěšný. Prostředky, které do něj nadace vkládá na přípravu 

projektů pro EU, se v dlouhodobém průměru znásobily více než třicetinásobně. 

Porubská základní škola získala 

z fondů Evropské unie více než  

3,3 milionu korun, čímž znásobila 

třicetitisícový grant Nadace OKD 

určený na přípravu projektové žádosti 

více než stodesetkrát. Finance pomo-

hou zlepšit výuku žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, od těch 

nejtalentovanějších až po děti s poru-

chou autistického spektra, kterých  

je aktuálně ve škole přes dvacet.

Díky milionům z EU začínají pedago-

gové připravovat rozsáhlou moder-

nizaci výuky, chystá se mimo jiné 

vylepšení informačních technologií 

i zlepšení možností pro děti, kterým 

budou více vyhovovat praktické čin-

nosti. Škola z grantu nakoupí tablety, 

vybaví cvičnou kuchyňku, hrnčířskou 

dílnu a další učebny.

Úspěch ostravské školy je dalším 

důkazem potřebnosti programu Pro 

Evropu. Pro školy, malé obce nebo 

neziskové organizace jsou prostředky 

z fondů EU většinou nedosažitelné, 

protože nemají zkušenosti potřebné 

pro přípravu kvalitní žádosti. Díky 

grantům Nadace OKD si mohou 

vyškolit vlastní zaměstnance nebo 

konzultovat zpracování projektu  

s renomovanými odborníky.

Pro Evropu
EU znásobila nadační grant pro ostravskou školu stodesetkrát 

Název projektu:  My to společně zvládneme

Realizátor:  Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

Výběr z podpořených projektů
Grant z fondů EU získaný díky Nadaci OKD  

přinese užitek současným i budoucím žákům školy.
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V rámci prvního ročníku programu Srdcovka podpořila Nadace OKD více než 40 organizací, 

ve kterých aktivně působí jako dobrovolníci zaměstnanci OKD a dalších dárcovských firem 

nadace. V roce 2012 se podíleli například na pořádání letních táborů pro děti, budování 

sportovních hřišť, trénování malých fotbalistů či krasobruslařů, přípravě lukostřelců 

na paralympiádu nebo opravách kynologických areálů. 

Tak jako každý čtvrtek si při přícho-

du na šichtu vzal na vrátnici firemní 

noviny Horník. Tentokrát ho však více 

než novinky z OKD, křížovka a vtipy 

zaujalo něco jiného – výzva s ne-

všedním názvem Srdcovka. Martinovi 

Dehnerovi, který obsluhuje a udržuje 

těžní stroje na staříčské šachtě Dolu 

Paskov, bylo hned jasné, že je to 

šance pro judistický klub, ve kterém – 

jako bývalý český reprezentant v tom-

to sportu – pomáhá trénovat děti.

Hned se rozhodl vyplnit žádost 

o finanční podporu. Naštěstí velmi 

jednoduchou, protože v úřadování se 

moc nevyzná. A brzy dostal z Nada-

ce OKD zprávu, že jeho projekt zaujal 

a může vzít prcky i větší děti ze svého 

klubu na víkendové soustředění 

do Beskyd.

Akce se zúčastnili současní členo-

vé klubu i noví zájemci, včetně dětí 

s psychickými poruchami, hyper-

aktivitou a autismem. Víkend se 

vydařil a kromě spokojenosti z dobře 

vykonané práce přinesl i nečekanou 

odměnu – nominaci na Cenu Nadace 

OKD. Tu nakonec nezískal, přesto si 

ze slavnostního večera v kompreso-

rovně hornického muzea v Landek 

Parku odnesl příjemný pocit, že si 

firma váží také jeho mimopracovních 

aktivit.

Srdcovka
Soustředění malých judistů na horách zařídil zaměstnanec Dolu Paskov 

Název projektu:  Pobytové soustředění nových zájemců a členů z řad dětí a mládeže  

 od 5 do 15 let

Realizátor:  Sportovní klub judo – Frýdek-Místek, občanské sdružení

Díky Martinovi Dehnerovi z Dolu 

Paskov si malí judisté užili netradiční 

soustředění na horách.

Výběr z podpořených projektů
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Kromě orlovského projektu Vesele uprostřed sídliště financuje Nadace OKD v rámci programu 

Sídliště žije také další čtyři aktivity ve Studénce, Brně, Praze a opět v Orlové.  

Více na www.sidlistezije.cz.

„Proč to dělám? Pro děcka, pro koho 

jiného!“ nechal se na jedné z prvních 

brigád slyšet Pavel Valouch, havíř 

z rubání Dolu Darkov, který pracuje 

na šachtě sedmadvacátým rokem. 

S partnerkou vychovává čtyři po-

tomky ve věku od půl roku do pat-

nácti let, takže o možnostech vyžití 

na sídlištích má dokonalý přehled. 

„Bída. Až na výjimky, jakou je Spirála, 

kterou mám pod barákem. Pomáhat 

tady znamená, že snad přispějeme 

k tomu, aby se děti naučily znovu si 

hrát a slušně se bavit. Dneska už se 

moc nevidí, aby se společně scházely 

a hrály si. Ještě snad počítač doma, 

jinak jen toulání po ulicích,“ řekl 

Valouch.

Právě na dosud nevyužívané zahradě 

Spirály, klubu orlovského Domu dětí 

a mládeže, se místní rozhodli vytvořit 

příjemné místo pro hry dětí i setkávání 

obyvatel okolních paneláků. S pod-

porou Nadace OKD chtějí vybudovat 

beachvolejbalové hřiště, postavit 

pergolu s grilem i lanové centrum pro 

menší děti.

Po plánovacích schůzkách za účasti 

architektů i lidí z okolí začaly na pod-

zim za účasti mnoha nadšenců 

brigády, výsledky jejich snažení 

začnou sloužit veřejnosti v průběhu 

roku 2013.

Sídliště žije
Plážový volejbal a pergola mezi paneláky

Název projektu:  Vesele uprostřed sídliště

Realizátor:  Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace

Do brigád se zapojili obyvatelé sídliště. 

Zvelebují ho pro své děti i sami pro sebe.

Výběr z podpořených projektů
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Vztahy s veřejností Akce pro veřejnost
KARVINÁ
V posledních letech  je patrný nárůst 

přílivu peněz do aktivit ve městě ze 

strany Nadace OKD a já jsem moc 

rád. Několikaletou tradici má podpora 

programů pro seniory. Ceníme si také 

toho, že jsme díky Nadaci OKD mohli 

poslat stovky našich dětí na lyžař-

ské kurzy nebo ozdravné pobyty, že 

naše sociální služby mohly vybavit 

stacionář pro starší hendikepované 

osoby nebo že Slezská diakonie díky 

nadaci vylepšila terénní práci ve měs-

tě. Nadace podporuje také středisko 

Juventus, které naplňuje volný čas 

dětem a mládeži. 

Tomáš Hanzel, primátor

DĚTMAROVICE
Mohu s jistotou říci, že bez Nadace 

OKD by oba loni podpořené projekty 

byly zatím „v šuplíku“. Nová fasáda 

kostela, který plní roli dominanty 

obce, je velkým přínosem pro celkový 

vzhled Dětmarovic. Z druhého pro-

jektu mají radost hlavně děti, které 

získaly v centru obce objekt svých 

zájmů. 

Ladislav Rosman, starosta

DOUBRAVA
Projekty, které jsme realizovali s Na-

dací OKD, jsou pro obec přínosem 

a obohacením života našich obyvatel, 

spolupráce je korektní a velmi si jí vá-

žíme. Loni jsme s nadační podporou 

realizovali dva projekty – zpříjemnili 

jsme prostředí v naší knihovně pro 

dospělé a opravili památník obětem 

první světové války, což je důležité 

gesto nejen pro dnešní podobu ná-

městí, ale také jako poselství budou-

cím generacím.

Květuše Szyroká, starostka 

ORLOVÁ
Nadace OKD podporuje celou řadu 

zajímavých a smysluplných projektů. 

Vloni jsme díky její podpoře začali 

rekonstruovat zahradu uprostřed 

sídliště i areál letního kina pro všech-

ny generace. Kromě toho nadace 

podpořila dovybavení chráněného by-

dlení, záchranu orlovského kostela či 

tradiční festival Rocktherapy. A za to 

vše jí patří náš velký dík.

Jiří Michalík, starosta

STAŘÍČ
Díky Nadaci OKD se nám podařila 

dostat do povědomí občanů spolu-

práce naší obce se společností OKD, 

která ovlivňuje život Staříče prostřed-

nictvím těžby Dolu Paskov. Jsem ráda 

zejména za víceúčelové hřiště, které 

se nám podařilo s nadační podporou 

vybudovat.

Zdeňka Šebestová, starostka

STONAVA
Nápad založení Nadace OKD byl 

velmi dobrý a přínosný především pro 

hornický region, který byl před rokem 

1990 poznamenán bezohlednou hon-

bou za uhlím. I po více než 20 letech 

má stále co dohánět nejen v oblasti 

životního prostředí a zdraví, ale také 

kultury v širším slova smyslu a život-

ního stylu. V roce 2012 nám nadace 

výrazně přispěla na mezinárodní 

pěveckou soutěž Stonavská Barborka 

a opravu střechy kostela.

Ondřej Feber, starosta

Karnevalový průvod: stovky masek 
a největší loutka v Česku 
Ani deštivé počasí neodradilo stovky lidí od účasti v historicky druhém Karnevalovém průvodu Nadace OKD, který zahájil 

Hornické slavnosti v Karviné. A dívat se bylo na co! Obrovské pohyblivé loutky v čele s andělem, aktuálně největší loutkou 

v České republice, chůdaři, alegorické vozy s profesionálními umělci – to byla jedna stránka věci. Tou snad ještě krásnější 

bylo nadšení a elán všech, kteří se k průvodu přidali dobrovolně, jen aby představili svou neziskovku, vůli a chuť pracovat 

a zasazovat se o dobrou věc.

Průvod se letos vinul dlouhým hadem přes celou Karvinou, 

od Domu kultury až na Masarykovo náměstí. Padesát profesio-

nálních umělců z občanského sdružení Art Prometheus, kteří se 

všemožně snažili vytvořit tu správnou atmosféru, bylo v napros-

té menšině – lidí v maskách dorazilo kolem čtyř stovek! Další 

sledovali atrakci z chodníků nebo z oken domů. A tlačenice 

na fryštátském náměstí byla přímo unikátní.

Benefiční koncert vynesl  
přes 100 tisíc korun

Výtěžek karvinského benefičního koncertu, který uspořádali těžaři z OKD pro svou firemní nadaci, dosáhl 108 784 korun. 

Peníze nadace předala obecně prospěšné společnosti ONKO pomoc Karviná na vybudování Bistra Esíčka, které bude 

zaměstnávat lidi s onkologickou diagnózou. Kromě vybrané částky může ONKO počítat také s 300 tisíci korunami, jež 

od nadace získalo v rámci grantových výzev. Hlavní hvězdou benefice byla šansoniérka Radka Fišarová.
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Zážitky bez bariér: Vozíčkáři na festivalech, 
stan chráněných dílen a bezBAR
Vlajkovou lodí nadace se v roce 2012 stala podpora pracovní i společenské integrace hendikepovaných. Spojili jsme 

se s pořadateli prestižních hudebních festivalů, kteří zajistili bezbariérové úpravy svých akcí, asistenty pro vozíčkáře 

a přátelské prostředí pro seniory. Zároveň nadaci umožnili postavit stan pro chráněné dílny i bezBAR neboli netradiční 

občerstvovací stanici, v níž hladové i žíznivé návštěvníky obsluhovali vozíčkáři.

Tváří bezBARu a hlavním barmanem se stal Martin Zach, bývalý reprezentant v běžeckém lyžování a vítěz soutěže Muž 

roku 2009, kterého osud krátce po úspěchu v této soutěži upoutal na vozíček. „Byla to mimořádná zkušenost, ale hlavně 

příležitost všem lidem ukázat, že vozíčkáři jsou normální lidi a že při troše dobré vůle mohou fungovat a pracovat jako 

všichni ostatní,“ řekl Zach.

Příležitost využilo také 16 provozovatelů chráněných dílen, kteří na festivalech prodávali výrobky svých hendikepovaných 

zaměstnanců. Utržili přes 155 tisíc korun, a protože produkční náklady hradila nadace, mohli zisk využít na rozvoj svých 

zařízení. „Dnešní doba je pro sociální podnikání nesmírně 

náročná, vítáme proto každou vydělanou tisícikorunu,“ 

pochvaloval si Petr Světlík, šéf sociální firmy CHRPA 

Krnov. Právě ta byla mezi prodejci nejúspěšnější, její 

tržby přesáhly 80 tisíc korun.

Zapojené festivaly
• United Islands České spořitelny

• Colours of Ostrava

• Štěrkovna Open Music

• Živá ulice

Na dětské Golfové akademii Nadace OKD 
se hledal karvinský Tiger Woods
Golf je v Česku stále populárnější mezi všemi vrstvami obyvatel včetně dětí. Nadace OKD se proto rozhodla dát šanci 

školákům z Karviné, kde těžební firma otevřela na rekultivovaných pozemcích mezi dvěma šachtami unikátní golfové 

hřiště. 

Golfové akademie se zúčastnilo 105 dětí z místních základních škol. Zatímco několik jedinců nastoupilo na green 

ve slušivých kšiltovkách a v košilích s bílými límečky, většina účastníků se ocitla na golfu poprvé v životě. Díky nadačnímu 

grantu měli všichni zajištěný kompletní servis včetně zapůjčení potřebného 

vybavení.

Kluci a holky absolvovali 

na celodenních lekcích teoretickou 

výuku, praktický trénink i bodované 

soutěže, nejlepší z nich postoupili 

na závěrečný finálový turnaj. Ti, které 

golf zaujal, mohli dále pokračovat 

v dětské golfové škole.

Akce pro veřejnost

www.barBEZbar.cz
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Děti z nadační TV Pantuška vysílají na Polaru
Nadace OKD si vytvořila vlastní televizi! Redakce složená z kluků a holek z Ostravska, vybraných ve dvou konkurzech, se 

po letní škole žurnalistiky pustila do opravdové novinářské práce. Jejich výsledky byly tak dobré, že pro ně nadace zařídila 

nejen speciální web, ale také vysílání nejlepších reportáží v rámci programu televize Polar.

Nadšené děti se postupně vžívaly do rolí reportérů, moderátorů i kameramanů a se svým štábem navštěvovaly zajímavé 

neziskové organizace a akce, které Nadace OKD podpořila. A doslova chrlily jednu reportáž za druhou. Veselé, například 

z projektu Pohádková první pomoc ve Frýdku-Místku nebo z Festivalu sněhu v Morávce, i mimořádně silné, například 

z pražského Domu Šance nebo z chráněné Medodílny občanského sdružení Šťastný domov.

Cena EFFIE pro Nadaci OKD za létající kapry
Nadace OKD získala druhé místo v celostátní soutěži EFFIE, která hodnotní efektivnost reklam. Úspěch jí zajistila kampaň 

k projektu Sídliště žije, jež šokovala obyvatele karvinského sídliště Hranice, když mezi jejich panelovými domy začali plout 

vzduchem kapři v nadživotní velkosti. Cílem bylo vybídnout lidi žijící na sídlištích, aby vystoupili z anonymity a udělali něco 

pro zlepšení života ve svém okolí.

„Přesvědčili jsme se, že i ten nejlepší nápad potřebuje v dnešní mediální společnosti dobrou reklamu, která ovšem nemusí 

být nutně drahá, naopak. Jsem rád, že jsme uspěli v soutěži, která nehodnotí jen kreativitu, ale primárně efektivitu kampa-

ně, což dokazuje hlavně zájem veřejnosti o program Sídliště žije,“ řekl ředitel nadace Jiří Suchánek.

Kromě úspěchu v soutěži EFFIE bodova-

ly aktivity Nadace OKD také na dalších 

frontách. Nadace získala mimo jiné oce-

nění za výroční zprávu a společně s OKD 

také prestižní Cenu VIA BONA za strate-

gickou podporu chráněných dílen.

www.tvpantuska.cz
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Ceny Nadace OKD: Osobností roku se stal 
patron pěstounských rodin Bruno Heider
Nadace OKD na sklonku roku ocenila nejlepší neziskové projekty, aktivity médií a osobnost roku. Největší uznání získala 

pomoc rodinám s nevidomými dětmi, netradiční akce podporující učňovské školství, výstavba domova pro seniory  

s Alzheimerovou chorobou a projekt základní školy mapující ovzduší a černé skládky. Ceny pro média si odnesli zástupci 

Deníku a časopisu pro hendikepované Můžeš. Osobností roku se stal Bruno Heider, který v čele sdružení Filadelfie  

– Přístav Oldřichovice pomáhá pěstounským rodinám. 

Poprvé nadace ocenila také Srdcaře roku – zaměstnance OKD, který ve svém volném čase pomáhá potřebným. Sošku 

za vítězství v této kategorii získal osmačtyřicetiletý Jan Michalčík z Dolu ČSM, který se v roce 1990 podílel na obnovení 

Junáka na Karvinsku a dodnes je vedoucím skautského oddílu.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala 

svými hlasy veřejnost, osobnost roku naopak vybírala 

nezávislá komise odborníků. Ta ocenila mimořádnou 

angažovanost Bruna Heidera, který se v čele sdružení 

Filadelfie – Přístav Oldřichovice věnuje pěstounským 

rodinám. Filadelfie postavila v posledních letech 

na Třinecku pět rodinných domů, v nichž našlo své 

nové rodiče na 30 dětí z dětských domovů.

Přehled oceněných projektů

Cenu Srdcař roku 2012 převzal z rukou 

Martina Zacha vedoucí skautského oddílu 

Jan Michalčík, který pracuje jako revírník 

svislé dopravy na Dole ČSM.

Bruno Heider

Program Pro zdraví
Organizace:  Středisko rané péče SPRP Ostrava
Projekt:  Dítě patří domů

Program Pro radost
Organizace: Kulturní zařízení Ostrava-Jih
Projekt: Řemeslo má zlaté dno

Program Pro budoucnost
Organizace: Základní škola Karolíny Světlé, Havířov
Projekt: Monitoring ovzduší, vod a černých skládek

Program Pro Evropu
Organizace: Diakonie ČCE – středisko Myslibořice
Projekt: Rozšíření domova pro klienty 
 s Alzheimerovou chorobou

Mediální čin roku
Cenu získal: Deník
Čin: Ze všech celostátních deníků věnoval 
 podle agentury Newton největší prostor 
 neziskovému sektoru

Pozitivní zpráva roku
Cenu získal: Jindřich Štěpánek, Můžeš
Zpráva: První test vozíků v Česku: Nejdražší 
 není nejlepší

Srdcař roku
Cenu získal: Jan Michalčík, Důl ČSM 
 a skautský oddíl Toulavej
Projekt: Táborové tee-pee

Osobnost roku
Cenu získal: Bruno Heider, ředitel občanského sdružení 
 Filadelfie – Přístav Oldřichovice
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Přehled podpořených 
organizací a projektů
Pro zdraví

Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Joker o.s. Čtenářská kavárna – ČTKa 200 000 Cheb

Anima Viva o.s. Máme co nabídnout 200 000 Ostrava

Občanské sdružení Dítě s diabetem Rovný přístup pro děti s diabetem mellitus 321 200 Ostrava

Ostravská organizace vozíčkářů o.s. ALDIO – alternativní doprava imobilních osob 30 000 Ostrava

Krizové centrum Ostrava, o.s. Krizové centrum Ostrava 300 000 Ostrava

BuduPomahat.cz Budu pomáhat 50 000 Praha

Klub bechtěreviků o.s. Chci se dívat lidem do očí – 2012 51 000 Ostrava

S.T.O.P. Každý den úsměv 179 610 Ostrava

Charita Český Těšín Žijeme v azylovém domě 70 000 Český Těšín

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, 
příspěvková organizace Ve zdravém těle zdravý duch 100 000 Ostrava

Dílna Eliáš Nový výrobek – Keramická nádoba na biologický odpad 107 500 Praha

Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě 100 000 Chrudim

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Karviná Zásahové vozidlo 50 000 Karviná

Pomoc v nouzi, o.p.s. Rekonstrukce koupelen v domu na půl cesty v Nebanicích 107 000 Sokolov

Ostravská organizace vozíčkářů o.s. VOZKA – severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele 65 000 Ostrava

Armáda spásy v ČR Poslední krok k osamostatnění 205 000 Havířov

Diecézní charita ostravsko-opavská Kunčičky – místo pro život 300 000 Ostrava

Ústav sociální péče pro tělesně 
postižené v Hrabyni Rehabilitační pomůcky pro zvýšení kvality života 200 000 Hrabyně

Občanské sdružení ADRA Dobrovolníci v sociálních organizacích mikroregionu Valašského Meziříčí 
a Rožnovska 122 000 Valašské Meziříčí

Vrátka o.s. Pekárna za Vrátky 250 000 Třebíč

Sdružení maminek Sluníčko o.s. Bublina je majákem pro děti 200 000 Karviná

Lomikámen, o.s. Tak to je Jiná káva! 300 000 Beroun

Ostravská organizace vozíčkářů o.s. Poradenství Bez bariér 19 000 Ostrava

Hospic sv. Jana N. Neumanna Domov pro pacienty s demencí 145 000 Prachatice

občanské sdružení Náruč, sociální firma 
Modrý domeček

Rozšíření provozu kavárny Modrý domeček a zlepšení pracovních podmínek pro 
zaměstnance se zdravotním postižením. 200 000 Řevnice

OO SPMP Jičín – Apropo Dáte si kávičku? 54 300 Jičín

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR o.s. Klub 
Zvoneček Nádražní 695/28 Odry

Cestu si tvoříme tím, že jdeme 209 300 Odry

Akademie J.A. Komenského Karviná, 
o.s. Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 400 000 Karviná

SPID handicap, o.p.s. Digitalizační pracoviště Tereza 250 000 Pardubice

Základní škola pro tělesně postižené, 
Opava, Dostojevského 12 Šťastný život s handicapem za spoluúčasti osobních asistentů 100 000 Opava

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace Zkvalitnění služby na Lince důvěry Ostrava 50 000 Ostrava

Občanské sdružení Heřmánek Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2012 200 000 Karviná

Občanské sdružení Heřmánek Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2012 800 000 Karviná

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s. Osobní asistence na Novojičínsku 190 000 Nový Jičín

Občanské sdružení NET Terénní programy pro uživatele návykových látek v Karviné 90 540 Karviná

Slezský klub stomiků Ostrava 20. rekondiční pobyt pro stomiky 64 000 Ostrava

Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví Moravskoslezského kraje

Služba následné péče „Pavučina“ – dlouhodobá podpora lidí s duševním 
onemocněním II 129 600 Ostrava

Nedoklubko, o.s. Mámy pro mámy – pomáháme srdcem v Moravskoslezském kraji 50 000 Ostrava

Statutární město Karviná Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmida 100 000 Karviná

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Zajištění péče umírajícím v jejich domovech 350 000 Ostrava

Hrčávka Návrat k tradicím prostřednictvím pomoci osobám se zdravotním postižením 181 900 Hrčava

Rozmarýna obecně prospěšná 
společnost Café Rozmar 100 000 Praha *

Občanské sdružení Vzájemné soužití Liščina – spolu nám tady bude dobře 150 000 Ostrava

Sociální služby města Orlová, 
příspěvková organizace Dovybavení chráněného bydlení 50 000 Orlová

Máš čas?, o. s. Zabezpečení provozu nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší – 
Racek 83 000 Kopřivnice

Kašpárek, o.s. Kašpárek hendikepovaným dětem a dětským domovům 86 058 Krnsko

Tyfloservis, o.p.s. Cesta ze tmy 220 000 Ostrava

Společně – Jekhetane, o. s. Jak neskončit v dluhové pasti 180 000 Ostrava

Potravinová banka v Ostravě, o.s. Potravinová banka 295 000 Ostrava

Spolek přátel Frýdku-Místku o.s. Chráněná dílna Sokolík 102 000 Frýdek-Místek

Sociální služby Karviná, příspěvková 
organizace Psychowalkman pro osoby s nemocí Alzheimer 27 000 Karviná

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. Zdravotnické služby v domácí hospicové péči 300 000 Nové Město na Moravě

Občanské sdružení na pomoc zdravotně 
postiženým LIPKA Modernizace hygienického zázemí denního stacionáře OS LIPKA 204 300 Prostějov

Občanské sdružení Vzájemné soužití Horní Suchá – tady chceme bydlet! II. 300 000 Horní Suchá

Diakonie ČCE – středisko Vsetín Muzika nás baví 60 000 Vsetín

* Projekt nebyl realizován.
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Přehled podpořených organizací a projektů

Krajské středisko volného času Juventus, 
Karviná, příspěvková organizace Z městských kluboven za čerstvým vzduchem 327 510 Karviná

Textilní dílna Gawain Řemeslem ke společenství 54 000 Praha

Charita Opava Pes přítel Mravenečka 43 400 Opava

Středisko rané péče SPRP Ostrava Od narození po školu 350 000 Ostrava

Anima Viva o.s. Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) 200 000 Opava

Harmonie, příspěvková organizace Místo i pro mě ... 150 000 Město Albrechtice

Statutární město Karviná Volný čas dětí 71 000 Karviná

ONKO pomoc Karviná, o.p.s. Bistro Esíčko 300 000 Karviná

Slezská diakonie Ergoterapeutické činnosti pro osoby s mentálním postižením 500 000 Český Těšín

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov 
nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková 
organizace

Tři schody 115 000 Budišov nad Budišovkou

Nemocnice s poliklinikou Havířov, 
příspěvková organizace Zakoupení přístrojů pro znevýhodněné pacienty na dětském oddělení 73 082 Havířov

Podane ruce, o.s. – Projekt OsA Dostupná osobní asistence potřebným 500 000 Frýdek-Místek

Oblastní charita Kutná Hora Chráněná dílna SUD 100 000 Kutná Hora

Slezská diakonie O Krok Dál 85 800 Ostrava

Oblastní charita Kutná Hora Je nám lépe Na Sioně 2 200 000 Kutná Hora

Charita Opava Nové prostory a podpora prodeje 250 000 Opava

Roska Ostrava, region.org.Unie Roska 
v ČR Pro aktivní život s roztroušenou sklerózou 150 000 Ostrava

Šťastný domov občanské sdružení Bez včel to nejde! 780 000 Líšnice

o.s. Sociální atelier Tilia Nový život ve staré škole 723 340 Nová Ves nad Popelkou

Občanské sdružení Okna Rozvoj chráněných dílen Okénko 100 000 Jindřichův Hradec

Slezská diakonie Mobilitou ke kvalitnějšímu prožití stáří 200 000 Komorní Lhotka

Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí – Moravskoslezský kraj 100 000 Ostrava

Charita Studénka Naše služby všem potřebným 192 000 Studénka

Slezská diakonie Jdeme dál 150 000 Frýdek-Místek

Slezská diakonie Podpora terénní sociální práce v Karviné – Novém Městě 400 000 Karviná

Prapos Chráněná dílna – zaměstnávání osob se zdravotním postižením 120 000 Ostrava

o.s. Naděje pro všechny Beskydami v sedlech koní 74 500 Ostrava

Slezská diakonie Prádelna jako pracovní příležitost 100 000 Bruntál

ZIP  Zábava Informace Poradenství 
a pomoc Nízkoprahový klub 3NYTY pro mladé lidi v Havířově 690 000 Havířov

Nový domov, příspěvková organizace Vzpomínkami „o pár let zpátky“ 65 790 Karviná

Občanské sdružení – Trianon Obnova chráněné dílny OS TRIANON II. 400 000 Český Těšín

Bílý kruh bezpečí, o. s. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Moravskoslezském kraji 160 000 Ostrava

Asociace Trigon Rovné příležitosti v kontextu pracovní integrace osob s hendikepem 300 000 Ostrava

Handicap centrum Srdce, o.p.s. Auto pro Srdce 250 000 Poděbrady

Občanské sdružení ADRA Pomáhám, zn. rád 392 430 Frýdek-Místek

Slezská diakonie Dejme ruce dohromady, uděláme moc 100 000 Ostrava

UnikaCentrum, o.p.s. Sociální podnik – Centrum krásy a odpočinku 337 456 Havířov

Občanské sdružení Letní dům Spolu o krok dále. Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na cestě k životní 
jistotě 200 000 Praha

Charita Šternberk Nízkoprahová denní centra SCHOD a UZEL 230 000 Uničov

Charita sv. Alexandra Podpora konkurenceschopnosti chráněných dílen Charity sv. Alexandra 800 000 Ostrava

Pojďte dál Práce jako šance na samostatnější život. 200 000 Neratovice

Arkadie, společnost pro komplexní péči 
o zdravotně postižené

Udržení a rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním  
v okrese Teplice 200 000 Krupka

Dům seniorů Pohoda, o.p.s. Cesta k vyšší  soběstačnosti 65 000 Orlová

Občanské sdružení Kolumbus Zaměstnáme se sami !!! 100 000 Ústí nad Labem

Pontis Šumperk o.p.s. Jen chtít nestačí 50 000 Šumperk

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

Rozšíření cílové skupiny MIKASA denního stacionáře – děti a mladí lidé 
s autismem 600 000 Ostrava

Fokus Tábor Optimalizace prostoru a vybavení chráněných dílen FOKUS Tábor 150 000 Tábor

O.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj S radostí do práce 86 990 Stará Paka

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, o.s., městská organizace Ostrava

Organizování sociální rehabilitace a podpora integrace seniorů a zdravotně 
postižených občanů 80 000 Ostrava

Kaštanový krámek – občanské sdružení Kaštanový krámek – rozvoj pracovní dílny 222 700 Ostrava

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. 
exilu 670, příspěvková organizace Herní aktivity dětí s autismem 151 000 Ostrava

Občanské sdružení CHEWAL Kůň – kamarád zdravých a nemocných 49 000 Bystřice

Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí

První půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí pro veřejnost a posílení materiálně technické základny 
Pečovatelské služby ve Frýdlantu nad Ostravicí

150 000 Frýdlant nad Ostravicí

Základní škola Orlová-Lutyně K. 
Dvořáčka 1230 okres Karviná, 
příspěvková organizace

Pomoc  hendikepovaným žákům 22 000 Orlová

Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Prázdniny jinak 153 450 Ostrava

Sportovní klub vozíčkářů – SK Ostrava Česká národní ragby liga vozíčkářů 2012 21 300 Ostrava

Jezdecký klub Stáje Nanka Orlová Hiporehabilitace pro zkvalitnění života 153 700 Orlová

Projekt Šance Prevence sociálního vyloučení 500 000 Praha

Letohrádek Vendula Letohrádek Vendula- chráněná pekárna 200 000 Horní Bezděkov

Chrpa sociální firma Slezské diakonie 
o.p.s. Příležitost  s CHRPOU 330 000 Krnov

Mens sana o. s. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení 2012 300 000 Ostrava

Help-in, o.p.s. Rodinná asistence 270 000 Bruntál

Středisko rané péče SPRP Olomouc Společně to zvládneme 200 000 Olomouc

Podané ruce, o.s. Canisterapie aneb pes kamarádem 150 000 Frýdek-Místek

Dílny tvořivosti Na cestě do práce 150 000 Praha
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Pro radost
Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Stáj Tennessee Bonanza Ke koním bez bariér 150 000 Trojanovice *

Česká Footbagová Asociace Dělej něco! 256 000 Ostrava

Sdružení maminek Sluníčko o.s. Sluníčko – místo pro rodiny a komunitu 150 000 Karviná

Hlásím se k továrně Deepcamp Hlubina 81 000 Ostrava

Bunkr, o. s. Bez nudy 150 000 Třinec

o.s. Filadelfie S hudbou to zvládám lépe 100 000 Frýdek-Místek

Sdružení Permoník Tóny přátelství 200 000 Karviná

Pecha Kucha Ostrava o.s. Pecha Kucha Night Ostrava 56 000 Ostrava

Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace Kultura v Domově seniorů Havířov 50 000 Havířov *

Klub přátel Hornického muzea  
v Ostravě Podpora publikační činnosti Klubu přátel hornického muzea v Ostravě 100 000 Ostrava

DivaDno o.s. Divadlo, náš jediný domov! 211 400 Praha

Tělovýchovná jednota Sokol Fryčovice 100 let tradice a vzájemnosti v TJ Sokol Fryčovice 50 000 Fryčovice

Soubor lidových písní a tanců Valašský 
vojvoda

Souznění 2012 – Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel 140 000 Kozlovice

Ochotnický soubor Na Podolí Pohádkový les 2012 8 700 Hradec nad Moravicí

Město Kopřivnice Ve stopách malíře Zdeňka Buriana – zabezpečení doprovodných akcí 50 000 Kopřivnice *

Elpida, o.p.s. Please The Trees a sbor seniorů – společné koncerty jako cesta ke zlepšení vnímání 
stáří 100 000 Praha

K3 Bohumín, příspěvková organizace Divadelní festival na náměstí 26 600 Bohumín

Komorní hudba dnes o.s. Novoměstské Slunohraní – 3. ročník 50 000 Nové Město na Moravě

Iniciativa Dokořán Karvinské léto nad Hlubinou 255 000 Karviná

Obec Horní Suchá Fedrování s folklórem 2012 90 000 Horní Suchá

Obec Sedlnice Tradičně i netradičně aneb bavíme se na vesnici! 50 000 Sedlnice

Janáčkova konzervatoř  
a Gymnázium v Ostravě Talenty regionu III. 16 500 Ostrava

Městský dům kultury Karviná Letní open-air taneční party pro mládež HIP- HOP , R´n B´, DANCE and FUNKY 
NIGHT 180 000 Karviná

Ornix Škola ptačího zpěvu, aneb nemusíš mě vidět, stačí dobře slyšet 150 000 Brno

Obec Kunín Pocta hraběnce Marii Walburze – 250. výročí narození 100 000 Kunín

Obec Doubrava S knihou v každém věku 200 000 Doubrava

S©hody ven Výstava obrazů tělesně postižených malířek v Ostravě 21 860 Ostrava

Comenius Fulnek, o.s. Edu &  Art – Fulnek bez bariér 100 000 Fulnek

Městský dům kultury Karviná Pohádková Karviná 90 000 Karviná

Diecézní charita ostravsko-opavská Slezská Lilie 50 000 Ostrava

Statutární město Karviná Podzim života může být pestrý 100 000 Karviná

ART Prometheus o.s. Karnevalový průvod 2012 300 000 Karviná

Angelikum Theatrum divinum 30 000 Brno

občanské sdružení Fiducia Dětské studio Fiducia 100 000 Ostrava

Město Jablunkov Letem létem kinosvětem 40 000 Jablunkov

Světlo do života – občanské sdružení Poutavý život farmáře 16 300 Vítkov

Dům dětí a mládeže Vratimov, 
příspěvková organizace Společná radost 100 000 Vratimov

Obec Stonava Mezinárodní soutěž ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka“ – 6. 
ročník 200 000 Stonava

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA 46 000 Ostrava

Májovák, dechový orchestr, Karviná CZ Koncert Májováku a družebního orchestru Rybnik (PL) pro hornické seniory OKD 59 000 Karviná

Krajské středisko volného času Juventus, 
Karviná, příspěvková organizace Do přírody za poznáním a odpočinkem 100 000 Karviná

Beskydská šachová škola o.s. 34. ročník Turnajů šachových nadějí a 6.ročník Talent Cup 100 000 Frýdek-Místek

Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě, příspěvková organizace S jedním průkazem do více knihoven 170 000 Ostrava

Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 
04 O co běží pod kostelní věží 150 000 Orlová

Sportuj.org RUN UP 2012 100 000 Ostrava

Valíme se ..., o.s. Hry na Lodičkách 80 000 Karviná

Obec Morávka Festival sněhu 2012-2013 100 000 Morávka

Filmotéka Ostrava, o.s. Ostrava Kamera Oko ve Vesmíru 75 000 Ostrava

Základní škola s mateřská škola 
Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková 
organizace

Výtvarný klub Muchomůrka 100 000 Stará Ves

Obec Karlovice Karlovická kosa, soutěž v tradičním kosení kosou a festival lidové hudby 100 000 Karlovice

Občanské sdružení Kulturní Ostrava Ostravské křemíkové nebe 70 000 Ostrava

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek Pohádková první pomoc 16 500 Frýdek-Místek

Středisko volného času Vítkov, 
příspěvková organizace Informace očima dětí 108 200 Vítkov

Spolek Přátelé Vrbenska Lesní slavnost Lapků z Drakova 2012 150 000 Heřmanovice

Koliba Karpaty naším domem 150 000 Košařiska

Pionýrská skupina Paskov Kdo si hraje nezlobí 17 860 Paskov

Mensa České republiky Logická olympiáda 2012 100 000 Ostrava

Hornický pěvecký sbor Kladno Koncertní zájezd Hornického pěveckého sboru Kladno do Spolkové republiky 
Německo 110 000 Kladno

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín 
– Stanislavice

Víkendové radovánky v rámci oslav 90. výročí založení SDH Český Těšín – 
Stanislavice 16 490 Český Těšín

* Projekt nebyl realizován.
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Ekologické informační centrum Zelený 
bod Ostrava Ekofilm a my 100 000 Ostrava

Kroužek krojovaných horníků dolu 
František Kroužek krojovaných horníků František Horní Suchá 30 000 Horní Suchá

Regionální knihovna Karviná 18. ročník Knižního jarmarku 50 000 Karviná

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém, česká pobočka Světlo paměti 100 000 Český Těšín

Město Orlová Happening pod širým nebem 80 000 Orlová

Obec Vendryně Sport a kultura neznají hranice – utužování partnerské spolupráce 50 000 Vendryně

Občanské sdružení Madleine Děti dětem – Adventní koncerty 200 000 Ostrava

Rozvoj Krnovska o.p.s. Jin/jang Krnovska a Osoblažska 18 500 Osoblaha

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 
920, příspěvková organizace Ostrava moje město 50 000 Ostrava

Místní skupina Polského svazu kulturně-
osvětového Karviná-Ráj 18. Máj nad Olzou 60 000 Karviná

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace Řemeslo má zlaté dno 55 000 Ostrava

Florbalový klub Horní Suchá Sportovní kemp pro děti a mládež 100 000 Havířov

Občanské sdružení cimbalistů České 
republiky

VIII. Cimbálové kurzy 2012 jako prostředek podporující zachování tradiční lidové 
kultury a tradic 89 000 Velké Karlovice

Jazz v Beskydech o.s. Jazz v Beskydech 131 000 Frýdek-Místek

Sbor dobrovolných hasičů  Vratimov Den záchranných složek 2012 100 000 Vratimov

Dětský domov a Základní škola Vizovice Básnická sbírka Můj „podělaný“ svět 2 30 000 Vizovice

Dělnický dům v Odrách A proč ne – 3. ročník nesoutěžního festivalu amatérského divadla v Odrách 45 000 Odry

Jesenické infocentrum Bruntálské  „indiánské“ léto 50 000 Bruntál

Slezský soubor Heleny Salichové Podzimní slavnost Třebovický koláč 50 000 Ostrava

Základní škola Karviná – Ráj,  
U Lesa 713 Přátelství bez bariér 50 000 Karviná

Dům kultury města Orlové, příspěvková 
organizace Rocktherapy – na pomoc onkologicky nemocným 200 000 Orlová

Obec Dolní Lomná Vozatajské závody 100 000 Dolní Lomná

Pod Svícnem Sweetsen fest – Umělci potřebným 2012 168 000 Frýdek-Místek

Prague Pride Prague Pride 2012 100 000 Praha

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska Ochutnej Osoblažsko 80 000 Osoblaha

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Karviné – Fryštátě Dolański Gróm 2012 75 000 Karviná

Trafačka, o. s. Městem posedlí – mezinárodní výstava graffiti / Stuck on the City 200 000 Praha

Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace Radujme se bez hranic 42 000 Ostrava

Pro budoucnost
Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Dům dětí a mládeže, Orlová, 
příspěvková organizace Dětská rekreace ve zdravém prostředí Beskyd II 500 000 Orlová

Hnutí Duha Jeseníky Rekonstrukce sakristie kostela sv. Jiří v Pelhřimovech na Osoblažsku a dobrovolnický 
workcamp ve Slezských Rudolticích 66 100 Slezské Rudoltice

Římskokatolická farnost Stonava Rekonstrukce střechy římsko katolického kostela 600 000 Stonava

TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm Rekonstrukce střechy v jezdeckém areálu 250 000 Frenštát pod Radhoštěm

Obec Karlovice Vytvořme si místo pro setkávání, multifunkční dům Slezan 400 000 Karlovice

Občanské sdružení Pro záchranu 
Motýlího ráje Zajištění trvalé péče o Motýlí ráj ve Ždánicích 120 000 Ždánice

Severomoravské regionální 
sdružení ČSOP Environmentální informační centrum Pustevny – Trojanovice 200 000 Trojanovice

Obec Doubrava Rekonstrukce památníku padlým obětem obce Doubravy ve světové válce 1914 – 1918 600 000 Doubrava

Základní článek Hnutí Brontosaurus 
Kolovrátek Péče o vzácné beskydské lokality, ekovýchova a tradiční řemesla pro veřejnost 200 000 Fulnek *

Klub českých turistů oblast 
Moravskoslezská Rekonstrukce Turistické chaty Na Prašivé I. etapa 500 000 Vyšní Lhoty

Mateřská škola Citov, příspěvková 
organizace Přírodní zahrada v Citově – Centrum rozvoje ekologického životního stylu 136 000 Citov

Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm Polygonální stodola z Hodslavic – oprava havarijního stavu střechy 500 000 Rožnov pod Radhoštěm

Mikroregion – Sdružení obcí 
Osoblažska Naučná stezka – kostely Osoblažska I. etapa 200 000 Osoblaha

Hnutí Brontosaurus Jeseníky Setkání pod jesenickou jabloní 80 000 Jeseník

ČSOP Salamandr Beskydské stromy 300 000 Rožnov pod Radhoštěm

Institut pro památky a kulturu, 
o.p.s. Internetový portál PROPAMÁTKY – dlouhodobá udržitelnost 2013+ 250 000 Písek

Mateřská škola  
Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvková organizace

Svět okem neviditelný 50 000 Ostrava

Občanské sdružení Aktiv+ Obnova sušárny chmele – III. etapa 300 000 Senice na Hané

Mariánskolázeňsko, o.p.s. Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska 18 600 Tři Sekery

Agentura Koniklec, o.s. Podpora ekologicky šetrné turistiky v oblasti připravovaného Geoparku Joachima 
Barranda 200 000 Praha

Obec Dětmarovice Využití věřejného prostranství pro občany v Dětmarovicích 249 468 Dětmarovice

Průmyslové muzeum Mladějov Obnova mladějovské úzkokolejky v km 8,8 – 9,1 55 100 Mladějov na Moravě

Základní kynologická organizace 
č. 028 My a naši čtyřnozí kamarádi 40 000 Orlová

Actaea – společnost pro přírodu 
a krajinu Jeseníky v mobilu, poznáváme Jeseníky prostřednictvím on-line informačního systému 250 000 Karlovice

Za lepší Hradec Naučná stezka Energie řeky Moravice využitá člověkem 63 471 Hradec nad Moravicí *

* Projekt nebyl realizován.
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Dětský domov „Země dětí“ 
a Školní jídelna, Česká Kamenice, 
Komenského 491, příspěvková 
organizace

Zadními vrátky do zahrádky 250 000 Česká Kamenice

ZO ČSOP Nový Jičín Zlepšení podmínek pro rehabilitaci zvířat 200 000 Bartošovice

Statutární město Karviná Herní prvky pro děti 500 000 Karviná

Bludný kámen Telefonní výklenky v mobilní éře 33 000 Opava

Město Paskov Setkání generací 250 000 Paskov

Obec Závada Stromy našich rodin – Ovocný sad Na Nivce 44 075 Závada

Římskokatolická farnost Lubina Záchrana dědictví otců 150 000 Kopřivnice

Čmelák – Společnost přátel přírody, 
o.s. Mariánskohorské boudy, ke kořenům i budoucnosti sudetské krajiny 185 000 Albrechtice v Jizerských 

horách

Obec Třanovice Třanovice – hřiště pro všechny 150 000 Třanovice

Národní památkový ústav Restaurování a instalace parní turbíny 200 000 Ostrava

Statutární město Karviná Barevný podzim 2012 150 000 Karviná

Apoštolská církev, sbor bez hranic 
Praha, misijní stanice Havířov Zahrada zase žije 2 50 000 Havířov

Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace Včelí stezka v Zoo Ostrava 200 000 Ostrava

PRO – BIO regionální centrum 
Moravská brána Najděte si svého sedláka 122 390 Příbor

Pozemkový spolek Koniklec Ochrana přírodního bohatství na Ivančicku 119 600 Ivančice

Radost, tábor pro všechny Naučná stezka Údolím potoka Horníka 47 000 Vítkov

Římskokatolická farnost Karviná-
Doly Zvony naděje do šikmého kostela Sv. Petra z Alkantary, obnova věžních hodin 260 000 Karviná

ČSOP Salamandr Monitoring velkých šelem v Beskydech 200 000 Rožnov pod Radhoštěm

Moravské Zemské muzeum Revitalizace přírodní památky Betlém 200 000 Pasohlávky

Mateřská škola Vidče, okres Vsetín Učení i zábava, to je naše zahrada 250 000 Vidče

Základní škola Ostrava- Kunčičky, 
Škrobálkova 51/300, Ostrava – 
Kunčičky, příspěvková organizace

Pojďme si hrát spolu 140 000 Ostrava

Farní sbor Slezské církve 
evangelické a.v. v Havířově 
Bludovicích

Záchrana varhan v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích 400 000 Havířov

Římskokatolická farnost Petrovice 
u Krnova Záchrana kostela sv. Rocha v Petrovicích 200 000 Petrovice

Římskokatolická farnost Orlová Dokončení záchrany orlovského kostela 800 000 Orlová

Římskokatolická farnost 
Dětmarovice Oprava  kostela v Dětmarovicích 500 000 Dětmarovice

PROP o. s. Blíž přírodě a historii, blíž sobě navzájem 442 000 Odry

ZO ČSOP Orlice Obnova mlýnského soustrojí vodního mlýna z Bělče nad Orlicí 250 000 Třebechovice pod Orebem

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Slezská Ostrava Společné hornické hroby Slezská Ostrava 330 000 Ostrava

Římskokatolická farnost Lichnov 
u Nového Jičína Dominanta obce 300 000 Lichnov

Spolek přátel hradu Lukova Jak se žilo a žije ... (ve středověku a dnes) 106 800 Lukov

Obec Pstruží Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Pstruží 200 000 Pstruží

Severomoravské regionální 
sdružení ČSOP Valašské ekocentrum v areálu bývalých kasáren 500 000 Valašské Meziříčí

Základní škola s polským jazykem 
vyučovacím, Szkoła Podstawowa 
z Polskim Językiem Nauczania, 
Vendryně 234, příspěvková 
organizace

Poznej Těšínské Slezsko ve školní zahradě 345 157 Vendryně

Obec Košařiska Po stopách salašnictví – naučná stezka 380 000 Košařiska

Život bez bariér, o.s. Odpočinkové prostranství u starého jasanu 200 000 Nová Paka

Pro Evropu
Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Hutur Příprava projektu LIFE+ na obnovu unikátního anglického parku ve Veltrusech, lokality 
evropsky významných druhů roháče obecného a páchníka hnědého 100 000 Veltrusy

Masopust, o.s. Podpora přípravy projektů o.s. Masopust 40 750 Chomutov

ČSOP Salamandr Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ 100 000 Rožnov pod Radhoštěm

Impuls Třebíč Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku se SVP jako podpora 
kurikulární reformy 31 000 České Budějovice

Impuls Třebíč Integrovaný program pro zvýšení jazykových, metodických a didaktických kompetencí 
pedagogů vyučujících anglický jazyk na základních školách 31 000 Třebíč

Občanské sdružení ochránců 
přírody Valašské Meziříčí

Vytvoření projektové dokumentace pro opravu a úpravu terénní základny ochránců 
přírody Bystřička 68 000 Bystřička

Základní škola, Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1533, příspěvková 
organizace

My to společně zvládneme 30 000 Ostrava

Čmelák – Společnost přátel 
přírody, o.s. Příprava projektové žádosti a dokumentace „Centrum pro přírodu“ 100 000 Liberec

ELIM, křesťanská společnost pro 
evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. Podání projektu – Získání základních sociálních a profesních dovedností 66 000 Vsetín

mini czech – mini ČR Příprava projektové žádosti „Parky miniatur – nové turistické cíle v česko-saském 
příhraničí“ 96 400 Mimoň *

Hospic sv. Jana N. Neumanna Podpora domácích pečujících 39 000 Prachatice

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Jablunkově Příprava projektu „Návrat k tradicím – Dům řemesel a lidové tvořivosti“ 100 000 Jablunkov

Daphne ČR – Institut aplikované 
ekologie Příprava projektu LIFE+ Natura v maskáčích 100 000 Hodonín

European Science and Art 
Corporation

Příprava a podání projektové žádosti z dotačního titulu EU Culture pro projekt „10. 
ročník mezinárodního festivalu cimbálu“ 91 250 Valašské Meziříčí *

* Projekt nebyl realizován.



49
Nadace OKD - Výroční zpráva 2012

Přehled podpořených organizací a projektů

Sídliště žije

Srdcovka

Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Statutární město Brno, Městská 
část Brno – Starý Lískovec Přírodní zahrada s přírodními herními prvky 540 000 Brno

Morfé, o. s. Multifunkční alternativní centrum Kryt 683 000 Studénka

Dům dětí a mládeže, Orlová, 
příspěvková organizace Vesele uprostřed sídliště 1 261 000 Orlová

Zahrada, o.p.s. Otevřená zóna pro život ve veřejném prostoru sídliště Černý Most 815 000 Praha

Dům kultury města Orlové, 
příspěvková organizace Letňák – Areál pro všechny 918 480 Orlová

Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice Oprava a rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Dolní Lutyňě – Věřňovice 43 129 Orlová

Sbor dobrovolných hasičů 
Albrechtičky Založení žákovského družstva 16 918 Albrechtičky

Tělocvičná jednota Sokol Karviná Házenkářky v novém 12 000 Karviná

Dům dětí a mládeže Bohumín, 
příspěvková organizace Florbal open air tour 2012 20 000 Bohumín

T. J. Sokol Šilheřovice Nové fotbalové branky pro TJ Sokol Šilheřovice 30 000 Šilheřovice

Sdružení sportovních klubů 
Vítkovice Zkvalitnění přípravy kolektivu mladších žáků 7 000 Ostrava

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VSD LTD Jablunkov Návsí 10 000 Vratimov

Aktivně na vozíku, o.s. Příprava lukostřelců na paralympiádu 50 000 Ostrava

Sdružení pracující s dětmi  
a mládeží DYKYTA Vánoční koncerty s tanečním vystoupením 15 000 Přerov nad Labem

BK Frýdek-Místek, o.s. Dovybavení družstva dívek U14 pro celostátní soutěž 18 000 Frýdek-Místek

První společnost za práva koček Depozitum Kočky Bohumín – zdravé kočky ve zdravém prostředí 20 000 Bohumín

Apoštolská církev, sbor bez hranic 
Praha Chlapi na cestě 15 000 Havířov

Tělovýchovná jednota UNIE 
HLUBINA o.s. Fotbal ANO – Drogy NÉ 15 000 Ostrava

KVH Dolní Lutyně Naučná stezka po linii lehkého opevnění vz. 37 v Dolní Lutyni 1938-1989 40 000 Dolní Lutyně

Posejdon, o.s. Letní vodácké tábory 30 000 Dolní Lutyně

Canticorum Moravia o.s. Adventní koncert 10 000 Havířov

Základní kynologická organizace 
č.028 Výměna kamen v klubovně ZKO 028 Orlová 25 000 Orlová

Tělocvičná jednota Sokol Karviná Sportovní aktivity v roce oslav 150. výročí založení TJ Sokol 25 000 Karviná

2.ZO AVZO TSČ ČR sportovně 
střelecký klub Nákup cen na memoriál Františka Kováče 10 000 Karviná

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., místní organizace 
Moravská Ostrava

2denní seminář pro zdravotně postižené motoristy 12 500 Ostrava

Octopus – Asociace pro 
vzdělávání, sport a kulturu Mezinárodní turnaj Join the Game 38 500 Praha

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Evžena Cedivody Karviná Táborové TEE-PEE 25 000 Havířov

Taneční skupina LIMIT DANCE 
CORPORATION Havířov Zařízení a vybavení tanečních prostor 45 000 Havířov *

TJ Baník Havířov Tělocvična 2012 30 000 Havířov

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů ve Stonavě Výstavba chodníku k dětskému hřišti 41 000 Stonava

Český kynologický svaz, základní 
kynologická organizace – 016, 
733 01 Karviná-Hranice

Nákup a oprava výcvikového vybavení 22 810 Karviná

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České 
republice, o.s. Místní organizace 
SPMP ČR Havířov

Exkurze do Prahy a návštěva areálu 15 000 Havířov

Tělovýchovná jednota Slavoj Český 
Těšín, o.s. Ice show a zahájení sezóny pro veřejnost 37 500 Český Těšín

Veterán klub Rychvald Rychvald plný veteránů 8 800 Rychvald

Como – 3 gym Dětský kemp bojových umění 30 000 Ostrava

6. pionýrská skupina Svibická 
šestka Boudička Balda – táborový přístřešek 25 000 Český Těšín

Fotoklub Art Collegium  
Frýdek-Místek Slavnostní vyhodnocení 54. ročníku celostátní fotosoutěže Mapového okruhu Vysočina 22 000 Frýdek-Místek

Rugby Club Havířov, občanské 
sdružení Šiška je náš přítel 26 000 Havířov

Help klub, sdružení rodičů a přátel 
dětí s postižením Tandem aneb Help na cestách 37 860 Havířov

Wheel klub Opravme náš Skatepark 40 000 Karviná

Sportovní Klub Lapačka – 
občanské sdružení Obnova terčovnic 16 000 Šenov

Záchranná brigáda kynologů 
moravskoslezského kraje Memoriál Oldy Dvoroka 19 500 Ostrava

Voltiž Duha o.s. Vzhůru za sportovními úspěchy 26 000 Karviná

TJ ČSAD Havířov Rekonstrukce stávající travnaté plochy 24 359 Havířov

TJ Petřvald Oprava a estetizace areálu TJ Petřvald 40 000 Petřvald

Sbor dobrovolných hasičů Zajištění činnosti kolektivu mladých hasičů při SDH Závada 15 000 Petrovice u Karviné

Sportovní klub judo –  
Frýdek-Místek Pobytové soustředění nových zájemců a členů z řad dětí a mládeže od 5 do 15 let 36 500 Frýdek-Místek

* Projekt nebyl realizován.
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Přehled podpořených organizací a projektů

Rozvojový fond

Operativní fond

Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Dům dětí a mládeže Vratimov, 
příspěvková organizace Dětská televize Vratimov 655 400 Vratimov

ART Prometheus o.s. BezBAR – vozíčkářský bar (doprovodný program) 798 860 Ostrava

Klub Cesty rytmu Colours bez bariér 350 000 Ostrava

Golf Club Lipiny Golfová akademie 204 792 Karviná

Dolní oblast Vítkovice zájmové 
sdružení právnických osob Zprovoznění důlního vláčku – doprava osob 500 000 Ostrava

Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením

Zážitky bez bariér 650 000 Ostrava

České centrum mezinárodního 
PEN klubu Cena PEN klubu za celoživotní dílo 2013 „Vlastní cestou“ 50 000 Praha

Cirk La Putyka, o.p.s. RISK – mezinárodní projekt s účastí hendikepovaných umělců 70 000 Ostrava

Partnerství, o.p.s. Vzdělávací a metodická asistence při komunitním plánování 2013 336 000 Ostrava

České centrum mezinárodního 
PEN klubu Cena Karla Čapka pro rok 2012 100 000 Praha

Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Evžena Cedivody Karviná Jarní tábor na Kyčeře 10 000 Karviná

Základní škola Havířov-Podlesí  
K. Světlé 1/1372 okres Karviná Památky pro všechny 10 000 Havířov

Diakonie ČCE- středisko  
v Myslibořicích Elektrická polohovací postel zlepší péči o klienty 10 000 Myslibořice

Středisko rané péče SPRP Ostrava Kvalitní evidence a uložení dokumentů 10 000 Ostrava

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace Podpora celoroční činnosti Kulturního zařízení Ostrava-Jih 10 000 Ostrava

Filadelfie – Přístav Oldřichovice Podlaha dětem 10 000 Třinec

Statutární město Karviná Karviná lyžuje 250 000 Karviná

Čtyřlístek – centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava Vybavení relaxační místnosti pro klienty Domova na Liščině 20 000 Ostrava *

Duha Zámeček Duhové Vánoce 2012 50 000 Budišovice

Statutární město Karviná Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnost klubu 15 000 Karviná

Statutární město Karviná Za kulturou 7 000 Karviná

Záchranná brigáda kynologů 
moravskoslezského kraje Trička pro záchrannou brigádu 10 000 Ostrava

Charita Opava Zlepšujeme pracovní prostředí 5 000 Opava

Pris Tennis o.s. Unicef Cup 2012 50 000 Frýdek-Místek

Školní sportovní klub BESKYDY 
o.s. Beskyďáček 150 000 Frýdek-Místek

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

Podpora činnosti důchodcovských organizací sdružených v Koordinačním výboru 
klubu důchodců v roce 2012 206 000 Havířov

Občanské sdružení svatá Barbora Podpora hornických sirotků z Barborky v roce 2012 600 000 Ostrava

Dogma, sdružení pro soužití 
člověka se psem a zvířaty 
ve společnosti

Ustájení pro canisterapeutické psy 200 000 Hrabyně

Obec Staříč Revitalizace a regenerace nevyužívané plochy – Brownfields v obci Staříč 500 000 Staříč

Nadace Landek Ostrava Realizace nadačního programu roku 2012 400 000 Ostrava

reSite reSITE Festival 60 000 Praha

Centrom, občanské sdružení Nastartování sociálního programu CENTROM v Šumbarku 350 000 Havířov

Veřejná sbírka
Název organizace Název projektu Výše grantu v Kč Místo realizace

ONKO pomoc Karviná, o.p.s. Podpora projektu „Bistro Esíčko“ 111 872 Karviná

* Projekt nebyl realizován.
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)
IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

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

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 54 625 119 679

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) 13 269 322

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) 20 269 322

III. Dlouhodobý 
finanční majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

Půjčky organizačním složkám (066) 24

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26 54 411 119 562

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet ř. 21 až 27) 28 54 411 119 562

IV. Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30 -87 -125

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 -83 -105

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 -117 -207

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 -287 -437

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) 41 130 290 84 972

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

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

Účetní závěrka 2012
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I. Zásoby celkem (součet ř. 42 až 50) 51

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

II. Pohledávky 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

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 až 70) 71

III. Krátkodobý

finanční majetek

Pokladna (211) 72 8 8

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 52 113 63 921

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 57 970 3 200

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77 19 961 17 414

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 72 až 79) 80 130 052 84 543

IV. Jiná aktiva Náklady příštích období (381) 81 238 429

Příjmy příštích období (385) 82

Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83) 84 238 429

ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41 85 184 915 204 651

Kontrolní číslo ř. 1 až 85 997 739 660 818 604

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) 86 183 819 203 468

1. Jmění Vlastní jmění (901) 87 53 000 53 000

Fondy (911) 88 129 941 146 569

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) 89 878 3 899

1. Jmění celkem (součet ř. 87 až 89) 90 183 819 203 468

2. Výsledek

hospodaření

Účet výsledku hospodáření (+/-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 1 096 1 183

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) 106 601 333

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324) 108

Ostatní závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110 116 139

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 112 127 82

Daň z příjmů (341) 113 361

Ostatní přímé daně (342) 114 49 27

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 uzem.sam.celků (348) 118

Účetní závěrka 2012
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Datum:
30. května 2013

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

Petr Jonák
předseda správní rady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)
IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

hlavní hospodářská x celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 649 649

501 Spotřeba materiálu 1 648 648

502 Spotřeba energie 2 1 1

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3

504 Prodané zboží 4

II. Služby celkem 5 161 5 161

511 Opravy a udržování 5

512 Cestovné 6 182 182

513 Náklady na reprezentaci 7 76 76

518 Ostatní služby 8 4 903 4 903

III. Osobní náklady celkem 3 263 3 263

521 Mzdové náklady 9 2 481 2 481

524 Zákonné sociální pojištění 10 782 782

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12

528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem 4 4

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

538 Ostatní daně a poplatky 16 4 4

V. Ostatní náklady celkem 264 18 282

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17

542 Ostatní pokuty a penále 18

543 Odpis nedobytné pohledávky 19

544 Úroky 20

545 Kurzové ztráty 21

3. Krátkodobé 

závazky

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 13 17

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

Eskontní úvěry (232) 124

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účty pasivní (389) 127 190 224

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 128

3. Krátkodobé závazky celkem (součet ř. 106 až 128) 129 1 096 1 183

4. Jiná pasiva Výdaje příštích období (383) 130

Výnosy příštích období (384) 131

Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

4. Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 až 132) 133

ÚHRN PASIV ř. 86 + 

95

134 184 915 204 651

Kontrolní číslo (ř. 86 až 134) 998 739 660 818 604

Účetní závěrka 2012
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546 Dary 22 10 10

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 254 18 272

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 15 045 77 310 92 355

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 150 150

552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

26

553 Prodané cenné papíry a podíly 27 14 895 77 310 92 205

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 celkem

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33

Účtová třída 5 celkem (součet ř. 1 až 33) 24 386 77 328 101 714

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

601 Tržby za vlastní výrobky 34

602 Tržby z prodeje služeb 35

604 Tržby za prodané zboží 36

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 5 392 1 125 6 517

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45

642 Ostatní pokuty a penále 46

643 Platby za odepsané pohledávky 47

644 Úroky 48 177 4 181

645 Kurzové zisky 49

648 Zúčtování fondů 50 5 215 5 215

649 Jiné ostatní výnosy 51 1 121 1 121

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 15 988 79 570 95 558

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 52

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 53 15 003 78 921 93 924

654 Tržby z prodeje materiálu 54

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55

656 Zúčtování rezerv 56

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 985 649 1 634

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) 21 380 80 695 102 075

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -3 006 3 367 361

591 Daň z příjmů 63 361 361

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -3 006 3 006

Kontrolní číslo 999 131 286 480 803 612 089

Datum:
30. května 2013

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

Petr Jonák
předseda správní rady

Účetní závěrka 2012
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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,  

vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury,  

hornických tradic, dále podpora regionu a evropských  

projektů neziskových organizací na výše uvedené účely. 

Účel nadace se realizuje prostřednictvím nadačních  

programů 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 2012 
 Vznik členství ve správní radě

Petra Mašínová (předsedkyně) 26. ledna 2011

Petr Zahradník (místopředseda) 8. února 2011

Petr Holica 26. dubna 2012

Jaroslav Čánek 26. ledna 2011

Stanislav Svoboda 26. ledna 2011

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 2012
 Vznik členství v dozorčí radě

Petra Nováková (předsedkyně) 26. ledna 2011

Petr Hájek 26. ledna 2011

Mgr. Radim Babinec 30. srpna 2010

Změny v nadačním rejstříku
Změny ve složení správní rady nadace

Dne 26. dubna 2012 rezignovala paní Drahomíra Toše-

novská na funkci členky správní rady a zároveň byl novým 

členem správní rady jmenován pan Petr Holica. Tyto 

změny byly zapsány do nadačního rejstříku dne 8. června 

2012.

Dne 8. února 2013 došlo ke znovuzvolení pana Petra Za-

hradníka místopředsedou správní rady. Tato změna byla 

zapsána do nadačního rejstříku dne 10. května 2013.

Dne 4. února 2013 odstoupila z funkce předsedkyně 

správní rady nadace paní Petra Mašínová. Tato změna 

byla zapsána do nadačního rejstříku dne 20. března 

2013.

Dne 30. dubna 2013 byl jmenován předsedou správ-

ní rady pan Petr Jonák a dále byla jmenována novou 

členkou správní rady paní Lucie Reitingerová. Tyto změny 

nebyly ke dni sestavení účetní závěrky zapsány do na-

dačního rejstříku.

Změny ve složení dozorčí rady nadace

Ke změnám ve složení dozorčí rady nadace v průběhu 

roku 2012 nedošlo.

Nadační jmění
Nadační jmění nadace je navyšováno z přijatých darů 

na základě schváleného užití finančních darů a schvále-

ných darovacích smluv. 

Změna výše nadačního jmění v roce 2012 a do data se-

stavení účetní závěrky neproběhla.

2. Zásadní účetní postupy
používané nadací
(a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob  

a místo jejich úschovy 

Účetnictví je vedeno externí společností Daně a au-

dit – účetnictví s.r.o. v účetním programu 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 kurz 

České národní banky platný ke dni zaúčtování účetního 

případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných 

kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému 

dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlá-

šeného Českou národní bankou. Nerealizované kurzové 

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 majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč je 

vykazován v rozvaze a je rovnoměrně odpisován dle typu 

majetku po dobu předpokládané životnosti.

Účetní závěrka 2012
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V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpi-

sování podle skupin majetku:

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně 

do 40 tis. Kč je evidován na účtech časového rozlišení 

(účet 381) a odpisován do nákladů po dobu 2 let.

 

(d) Dlouhodobý finanční majetek a ostatní cenné papíry

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 pořizovací 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 oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo 

sníženou o úrokové výnosy (alikvotní část nevyplaceného 

kupónu) a amortizaci rozdílu mezi nominální hodnotou 

dluhového cenného papíru a jeho pořizovací cenou bez 

alikvotní části nevyplaceného kupónu (prémie nebo 

diskont). 

Výnosy z dluhových cenných papírů jsou vykázány ve vý-

kazu 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 realizo-

vatelné cenné papíry držené nadací s úmyslem držet je 

po neurčitou dobu, během níž mohou být prodány z dů-

vodů likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací 

cenou a k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou 

hodnotu. Změny reálné hodnoty realizovatelných cenných 

papírů jsou vykázány ve jmění v položce „Oceňovací roz-

díly z přecenění finančního majetku a závazků“ s výjimkou 

jejich znehodnocení a vyjma úrokových výnosů.

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 vykázány v položce „Ostatní cenné papí-

ry“ v rámci krátkodobého finančního majetku.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch přísluš-

ného účtu účtové skupiny 65- Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných 

papírů se účtuje na příslušném účtu skupiny 55 – Odpisy, 

prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.    

 

(e) Majetkové cenné papíry k obchodování 

Majetkové cenné papíry k obchodování představují krát-

kodobé vkladové cenné 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 při pořízení 

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 ob-

chodování přeceňovány na reálnou hodnotu. Změna reál-

né hodnoty se zaúčtuje jako ostatní náklady nebo ostatní 

výnosy souvztažně s položkou jmění „Oceňovací rozdíly 

z přecenění finančního majetku a závazků“.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch přísluš-

ného účtu účtové skupiny 65- Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných 

papírů se účtuje na příslušném účtu skupiny 55 – Odpisy, 

prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek. 

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně. 

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového zákla-

du s použitím daňové sazby platné v první den účetního 

období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.   

(g) Přijaté a poskytnuté dary

Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na zá-

kladě darovacích smluv na účet Fondy, ze kterého jsou 

tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány 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;

• ve prospěch nadačního jmění na základě rozhodnutí  

 správní rady o navýšení nadačního jmění z přijatých 

 darů;

• ve prospěch bankovního účtu v případě poskytnutí  

 finančních prostředků na projekty, které byly vybrány  

 v rámci jednotlivých grantových kol. 

Na základě schváleného užití finančních darů, schvále-

ných darovacích smluv a rozhodnutí správní rady nadace 

jsou všechny přijaté dary alokovány následovně:

• část z celkové hodnoty přijatého daru je alokována 

 na finanční podporu vybraných projektů;

• část z celkové hodnoty přijatého daru je alokována 

 na navýšení nadačního jmění nebo dlouhodobé 

 investice mimo nadační jmění;

• část z celkové hodnoty přijatého daru je alokována 

 na správu nadace.

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

Účetní závěrka 2012
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3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

4. Dlouhodobý finanční majetek

Software Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek

Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2012 125 107 232

Přírůstky -- -- --

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2012 125 107 232

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2012 87 83 170

Odpisy 38 22 60

Oprávky k úbytkům -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2012 125 105 230

Zůstatková hodnota 1. 1. 2012 38 24 62

Zůstatková hodnota 31. 12. 2012 -- 2 2

Samostatné 

movité věci

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2012 269

Přírůstky 53

Úbytky --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2012 322

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2012 117

Odpisy 90

Oprávky k úbytkům --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2012 207

Zůstatková hodnota 1. 1. 2012 152

Zůstatková hodnota 31. 12. 2012 115

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (b) Dlouhodobý hmotný majetek

V roce 2012 nadace nepořídila žádný dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2012 nadace pořídila notebook v celkové pořizovací hodnotě 53 tis. Kč.

2012

Cenný papír – ČSOB portfolio

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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/16 CZ0001002331 27. 10. 2016 1 300 13 144 21 -56 13 109

Dluhopis ČR – 2,75/14 CZ0001002869 31. 3. 2014 600 6 082 124 98 6 304

Dluhopis ČR – 3,4/15 CZ0001002737 1. 9. 2015 850 8 762 95 432 9 289

Dluhopis ČR – 3,8/15 CZ0001001143 11. 4. 2015 400 4 190 109 132 4 431

Dluhopis ČR – 4,0/17 CZ0001001903 11. 4. 2017 620 6 842 178 214 7 234

Dluhopis ČR – 4,65/18 CZ0001000822 18. 8. 2018 270 3 048 45 165 3 258

Celkem   42 068 572 985 43 625

2011

Cenný papír – ČSOB portfolio

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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/16 CZ0001002331 27. 10. 2016 1 700 17 003 44 -604 16 443

Dluhopis ČR – 3,4/15 CZ0001002737 1. 9. 2015 350 3 597 39 39 3 675

Dluhopis ČR – 2,8/13 CZ0001002729 26. 9. 2013 800 8 089 65 66 8 220

Dluhopis ČR – 3,7/13 CZ0001000814 16. 6. 2013 210 2 160 37 11 2 208

Dluhopis ČR – 2,75/13 CZ0001002869 31. 3. 2014 400 4 096 91  -22 4 165

Celkem   34 945 276  -510 34 711

2012

Cenný papír – ČS portfolio I

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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 – 5,0/19 CZ0001002471 11. 4. 2019 1 000 10 857 360 1 346 12 563

Dluhopis ČR – VAR/16 CZ0001002331 27. 10. 2016 750 7 512 12 44 7 568

Dluhopis ČR – VAR/17 CZ0001003438 23. 7. 2017 400 4 050 -5 142 4 187

Celkem   22 419 367  1 532 24 318

2012

Cenný papír – ČS portfolio II

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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/17 CZ0001003438 23. 7. 2017 3 100 31 438 -42 1 050 32 446

Dluhopis ČR – VAR/16 CZ0001002331 27. 10. 2016 1 900 19 035 30 108 19 173

Celkem   50 473 -12 1 158 51 619

Realizovatelné cenné papíry
K 31. prosinci 2012 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, které jsou součástí nadačního jmění a jsou 

spravovány ČSOB Asset Management, a.s. na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů, v následující struktuře:

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2012 činí 985 tis. Kč (2011 – 1 327 tis. Kč) a jsou tvořeny úrokovými 

výnosy ve výši 1 424 tis. Kč (2011 – 1 543 tis. Kč), které jsou ponížené o amortizaci prémie/diskontu ve výši 439 tis. Kč 

(2011 – 216 tis. Kč). Dále nadace realizovala v roce 2012 čistý zisk z prodeje dluhových cenných papírů v rámci portfolia 

ČSOB ve výši 108 tis. Kč (2011 – 76 tis. Kč).

V roce 2012 nadace investovala v rámci hospodářské činnosti část svých finančních prostředků do pořízení dluhových 

cenných papírů. K 31. prosinci 2012 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, které jsou spravovány 

Českou spořitelnou, a.s. na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů, v následující struktuře:

Účetní závěrka 2012
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Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2012 činí 649 tis. Kč (2011 – 537 tis. Kč) a jsou tvořeny úrokovými 

výnosy ve výši 903 tis. Kč (2011 – 723 tis. Kč), které jsou ponížené o amortizaci prémie/diskontu ve výši 254 tis. Kč  

(2011 – 186 tis. Kč). Dále nadace realizovala v roce 2012 čistý zisk z prodeje dluhových cenných papírů v rámci portfolií 

České spořitelny ve výši 441 tis. Kč. V roce 2011 nedošlo k žádným prodejům dluhových cenných papírů v rámci portfolia 

České spořitelny.

Nadace v roce 2012 realizovala z majetkových cenných papírů ve formě podílových listů v rámci hospodářské činnosti zisky 

z přecenění v celkové výši 1 121 tis. Kč (2011 – 69 tis. Kč) a ztráty z přecenění v celkové výši 18 tis. Kč (2011 – 1 280 tis. 

Kč). Dále nadace realizovala čistý zisk z prodeje podílových listů ve výši 1 170 tis. Kč (2011 – čistá ztráta ve výši 26 tis. Kč). 

2011

Cenný papír – ČS portfolio I

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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 – 5,0/19 CZ0001002471 11. 4. 2019 1 000 10 993 360 127 11 480

Dluhopis ČR – 2,8/13 CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 085 65 70 8 220

Celkem   19 078 425 197 19 700

2012

Cenný papír

Počet v ks Pořizovací cena                  

v tis. Kč

Oceňovací rozdíl 

v tis. Kč

Reálná hodnota               

v tis. Kč

ČS portfolio I ISCS AKCIOVÝ ČR CZ0008473030 1 236 909 1 500 -4 1 496

ČS portfolio II FTP CZ0008473188 1 662 266 1 700 1 1 701

Celkem 2 899 175 3 200 -3 3 197

5. Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách 
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2012 

činí 63 921 tis. Kč (2011 – 52 113 tis. Kč), ze kterých 62 053 tis. Kč (2011 – 49 655 tis. Kč) představuje zůstatek běžného účtu 

a 1 489 tis. Kč (2011 – 1 228 tis. Kč) představuje zůstatek vázaných účtů nadačního jmění. Zůstatek portfoliových účtů, které 

byly založeny u České spořitelny za účelem investování do cenných papírů, činí 379 tis. Kč (2011  – 1 230 tis. Kč).  

Majetkové cenné papíry k obchodování 
Taktéž jako v roce 2011 investovala nadace i v roce 2012 v rámci hospodářské činnosti část svých finančních prostředků 

do krátkodobých cenných papírů ve formě podílových listů. Majetkové cenné papíry k obchodování jsou spravovány 

Českou spořitelnou, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů.

Zůstatek majetkových cenných papírů k obchodování k 31. prosinci 2012 je v následující struktuře:

2011

Cenný papír

Počet v ks Pořizovací cena                  

v tis. Kč

Oceňovací rozdíl 

v tis. Kč

Reálná hodnota               

v tis. Kč

ČS portfolio I

ISCS AKCIOVÝ ČR CZ0008473030 975 215 1 235 -194 1 041

FTP AT000659008 30 991 3 000 -121 2 879

FTP CZ0008473188 2 711 764 2 750 14 2 764

ČS portfolio II

ESPACESKY FD AT000674692 114 339 14 035 3 14 038

ESPACESKY FD AT000659024 322 011 36 950 -807 36 143

Celkem 4 154 320 57 970 -1 105 56 865

Ostatní cenné papíry
Cenné papíry vykázané jako krátkodobý finanční majetek představují realizovatelné dluhové cenné papíry se splatností 

kratší než jeden rok. 

2012

Cenný papír

Splatnost Počet v ks Amortizovaná hodno-

ta bez AÚV                

v tis. Kč

Alikvotní úrokový 

výnos (AÚV)               

v tis. Kč

Oceňovací 

rozdíl                

v tis. Kč

Reálná hodnota 

vč. AÚV            

 v tis. Kč

ČS portfolio I

Dluhopis ČR – 2,8/13 CZ0001002729 16. 9. 2013 400 4 018 32 59 4 109

ČSOB portfolio

Dluhopis ČR – 2,8/13 CZ0001002729 16. 9. 2013 1 100 11 060 89 162 11 311

Dluhopis ČR -SPP 657 CZ0001003693 13. 9. 2013 2 1 991 3 -- 1 994

Celkem   17 069 124 221 17 414

2011

Cenný papír

Splatnost Počet v ks Amortizovaná 

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

ČSOB portfolio

Dluhopis ČR – VAR/12 CZ0001002505 11. 4. 2012 860 8 599 49 47 8 695

Dluhopis ČR – 3,55/12 CZ0001001887 18. 10. 2012 1 000 10 166 71 39 10 276

Dluhopis ČR – SPP 637  

CZ0001003420

14. 12. 2012 1 990 -- -- 990

Celkem   19 755 120 86 19 961
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6. Náklady příštích období
Náklady příštích období činí 429 tis. Kč (2011 – 238 tis. Kč), ze kterých 198 tis. Kč (2011 – 107 tis. Kč) představuje 

nespotřebovaný propagační materiál (reklamní předměty) a 231 tis. Kč (2011 – 0 tis. Kč) tvoří časové rozlišení vysílání TV 

reklamy. Zůstatek k 31. prosinci 2011 obsahoval také časové rozlišení drobného hmotného majetku ve výši 131 tis. Kč.

7. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku činí 333 tis. Kč (2011 – 601 tis. Kč), ze kterých 3 tis. Kč (2011 – 52 tis. Kč) 

představují závazky po lhůtě splatnosti.

8. Vlastní zdroje 

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2012 a 2011:

 Vlastní 

jmění

Fondy Oceňovací rozdíly 

z přecenění

Zisk/(ztráta) 

minulých let

Zisk/(ztráta) 

běžného období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2012 53 000 129 941 878 -- -- 183 819

Přijaté dary -- 80 119 -- -- -- 80 119

Poskytnuté dary -- -58 276 -- -- -- -58 276

Zúčtování fondů -- -5 215 -- -- -- -5 215

Změna oceňovacích rozdílů k CP -- -- 3 021 -- -- 3 021

Zisk/(ztráta) roku 2012 -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2012 53 000 146 569 3 899 -- -- 203 468

Fondy 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Dary přijaté na pokrytí správních nákladů 16 009 5 575

Dary přijaté na projekty nadace a přerozdělení třetím stranám 90 328 87 123

Dary přijaté pro navýšení nadačního jmění a dlouhodobé investice mimo nadační jmění 40 232 37 121

Veřejná sbírka -- 122

Celkem 146 569 129 941

V následující tabulce je uvedena struktura fondů:

2012 Počet zaměstnanců     

a členů správní 

a dozorčí rady

Mzdové náklady zahrnující 

odměny statutárním                  

a dozorčím orgánům

Náklady na sociální 

zabezpečení             

a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Zaměstnanci 6 1 297 380 --

Vedoucí pracovníci 2 1 184 402 --

Správní a dozorčí rada 10 -- -- --

Celkem 18 2 481 782 --

2011 Počet zaměstnanců     

a členů správní 

a dozorčí rady

Mzdové náklady zahrnující 

odměny statutárním                  

a dozorčím orgánům

Náklady na sociální 

zabezpečení             

a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Zaměstnanci 5 993 283 --

Vedoucí pracovníci 2 1 036 353 --

Správní a dozorčí rada 10 -- -- --

Celkem 17 2 029 636 --

Součástí osobních nákladů vztahujících se k zaměstnancům jsou také dohody o provedení práce.

10. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V průběhu roku 2012 nadace neposkytla členům správní rady a dozorčí rady odměny z titulu výkonu funkce. V roce 2012 

ani v roce 2011 nebyly členům správní rady a dozorčí rady poskytnuty žádné půjčky. Rovněž nebyly uzavřeny žádné 

smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplácení 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 prospěch nadace.

 

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 82 tis. Kč (2011 – 127 tis. Kč), ze kterých 57 tis. Kč 

(2011 – 89 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 25 tis. Kč (2011 – 38 tis. Kč) představují závazky ze 

zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
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12. Stát – daňové závazky
Závazek z titulu daně z příjmů za zdaňovací období 2012 činí 361 tis. Kč (2011 – 0 tis. Kč).

Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 27 tis. Kč (2011 – 49 tis. Kč). 

Žádané z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
2012 Náklady celkem Z toho správní náklady

Spotřebované nákupy 649 475

Služby 5 161 1 859

Osobní náklady 3 263 1 234

Daně a poplatky 4 4

Ostatní náklady 282 248

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 92 355 67

Daň z příjmů 361 361

Celkem 102 075 4 248

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 2012 splněno.

17. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

18. Významná následná událost
Kromě změn ve složení správní rady nadace uvedených v bodě 1 přílohy, nejsou správní radě nadace známy žádné další 

významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní závěrky.

16. Správní náklady
Správní náklady nadace za rok 2012 činí celkem 4 248 tis. Kč (2011 – 4 162 tis. Kč). Jejich struktura je následující:

13. Informace o jednotlivých projektech nadace
K 31. prosinci 2012 nadace realizuje projekty ve vyhlášených nadačních programech „Pro budoucnost“, „Pro zdraví“,  

„Pro radost“ a „Pro Evropu“. V roce 2012 proběhlo jedno kolo grantových výzev, v rámci kterého správní rada schválila 

281 projektů. Správní rada dále podpořila 79 projektů nad rámec grantového kola v rámci Rozvojového, Operativního fon-

du a programu „Srdcovka“. Celková výše projektů podpořených nadací v roce 2012 činí 60 271 tis. Kč. Všechny projekty 

budou detailně popsány ve výroční zprávě nadace. Zároveň budou ve výroční zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary.

14. Veřejné sbírky
Na základě povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byla dne 4. prosince 2009 vyhlášená veřej-

ná sbírka pod názvem „Svatobarborská sbírka“. Tato veřejná sbírka probíhala po dobu 3 let. Sbírka byla uskutečňována 

formou prodeje drobných předmětů (keramická rybička) a výběrem peněz do zapečetěných pokladniček. Takto vybrané 

finanční prostředky byly shromažďovány na zvláštním bankovním účtu. Stav předmětů byl sledován na samostatném skla-

dovém účtu. Veřejná sbírka byla ukončena dne 29. října 2012.

Celkový čistý výtěžek sbírky v roce 2012 činil 109 tis. Kč. Celkové vyúčtování veřejné sbírky bylo schváleno Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje dne 17. ledna 2013. 

15. Daň z příjmů
Příjmy nadace nepodléhají dani z příjmů podle ustanovení § 18 zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývajících z poslání nadace. V roce 2010 nadace rozšířila svou činnost 

o investice do cenných papírů. Z této hospodářské činnosti byl v roce 2012 vykázán základ daně ve výši 3 367 tis. Kč 

(2011 – daňová ztráta ve výši 654 tis. Kč). Na základě ustanovení  § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů bylo v roce 2012 uplatněno snížení základu daně ve výši 30 % základu daně a dále nadace 

využila daňovou ztrátu za zdaňovací období 2011. Vzhledem k těmto skutečnostem vykázala nadace za zdaňovací období 

2012 daňovou povinnost ve výši 361 tis. Kč (2011 – 0 tis. Kč). 

Datum:
30. května 2013

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

Petr Jonák
předseda správní rady
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Zpráva auditora pro správní radu Nadace OKD
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Dárce Částka (Kč)

OKD 72 933 000

NWR 4 626 500

OKK Koksovny 1 000 000

RPG RE 750 000

Green Gas DPB 400 000

AWT 300 000

Celkem 80 009 500

Přehled přijatých darů 
v roce 2012

Pozn.: Výše darů souvisí s ekonomickou situací dárců. Nadace proto dary částečně využívá v příslušném 

kalendářním roce, částečně slouží jako rezerva pro fungování nadace v letech ekonomicky méně úspěšných.

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří nám i v nelehké ekonomické situaci zachovali přízeň. Bez jejich systematické 

podpory by nadace nemohla plnit své poslání.

Dík patří také všem nadačním partnerům i stále rostoucímu okruhu přátel. I když nás nepodporují penězi, jejich pomoc je 

pro nás velmi cenná. Mnoho z nich, včetně zaměstnanců OKD a dalších dárcovských firem, se práci pro nadaci věnuje 

dobrovolně ve svém volném čase. Jsme rádi, že jste s námi.

Dík a uznání patří také všem lidem z neziskových organizací, kteří měli chuť vzít do ruky papír a tužku, požádat nadaci 

o grant a svůj projekt dotáhnout do konce.

              tým Nadace OKD

Poděkování  
dárcům a partnerům

Dárci

Z E  Z E M Ě  P R O  Z E M I

Partneři



Sídlo:  Prokešovo nám. 6/2020

   budova OKD

   728 30  Ostrava

Telefon: +420 596 262 118

E-mail: info@nadaceokd.cz

Web:  www.nadaceokd.cz

IČ:   27832813

DIČ:   CZ27832813

Kontakty

www.facebook.com/nadaceOKD


