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A. Zakladatelská ást 
 
 
 

lánek I. 
Název a sídlo nadace 

 
1. Název nadace:  Nadace LANDEK Ostrava 
2. Sídlo Nadace:  Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
 
 

lánek II. 
Jméno zakladatel  a jejich sídla 

 
1. Zakladatel:  OKD, a.s., D l Odra o.z. 
 Sídlo:   Koksární 2, 702 18 Ostrava - P ívoz 
 

Právním nástupcem zaniklého Dolu Odra o.z. je DIAMO, státní podnik, o.z. ODRA se sídlem 
Sirot í 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice 

 
2. Zakladatel:  Klub p átel Hornického muzea v Ostrav  

 Sídlo:   Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava - Pet kovice 
 

3. Zakladatel:  Statutární m sto Ostrava 
     stský obvod Pet kovice 

 Sídlo:   Hlu ínská 135, 725 29 Ostrava - Pet kovice 
 
 

lánek III. 
el z ízení nadace 

 
1. elem nadace je: 

a. záchrana a údržba hornických památek a dokument , p edevším v ostravsko-
karvinském revíru, 

b. záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti 
souvisely, 

c. seznamování ve ejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem, 
d. zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyk , 
e. podporovat kulturu a sport v regionu i mimo n j. 

 
 

lánek IV. 
Výše vkladu u zakladatel  

 
1. Zakladatelé složily vklady v následující výši: 

a. OKD, a.s., D l Odra o.z.     480 000 K  
b. Klub p átel Hornického muzea v Ostrav     10 000 K  
c. Statutární m sto Ostrava, m stský obvod Pet kovice   10 000 K  
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lánek V. 
Výše nada ního kapitálu 

 
1. Výše nada ního kapitálu je 21 600 000 K . 
 
 

lánek VI. 
Správní rada 

 
1. Správní rada má 10 len . 
 
2. Funk ní období u len  správní rady je t íleté. 
 
3. Prvními leny správní rady byli: 

a. PhDr. ing. Pravomil Vok ínek, bydlišt m Nezvalovo nám. 858, 708 00 Ostrava-Poruba, 
b. Ing. Stanislav Vopasek, bydlišt m Z. Št pánka 1777, 708 00 Ostrava - Poruba, 
c. Günter Michalik, bydlišt m U Jana 622, 725 29 Ostrava - Pet kovice. 

 
4. lenové správní rady jednají za nadaci takto: 

a. ve v cech fundraisingu jedná a podepisuje smlouvy o nada ních darech samostatn  
každý len správní rady, 

b. ve v cech poskytování nada ních p ísp vk  podepisuje smlouvy o poskytnutí 
nada ního p ísp vku p edseda správní rady spole  s lenem správní rady, který 
vykonává funkci editele nadace. V p ípad  nep ítomnosti n kterého z nich má 
oprávn ní k podpisu smluv další len správní rady, který vykonává funkci tajemníka 
nadace nebo ekonoma nadace, 

c. ve v cech ostatních smluvních vztah  podepisuje smlouvy p edseda správní rady 
a v p ípad  jeho nep ítomnosti len správní rady, který vykonává funkci editele 
nadace, 

d. ve v cech ízení a správy nadace je oprávn n k jednání a podpisování dokument  
nesmluvní povahy samostatn  v rámci své p sobnosti p edseda správní rady 
a lenové správní rady, kte í vykonávají funkce editele nadace, tajemníka nadace 
a ekonoma nadace. 

 
 

lánek VII. 
Dozor í rada 

 
1. Dozor í rada má 3 leny. 
 
2. Funk ní období u len  dozor í rady je t íleté. 
 
3. Prvními leny dozor í rady byli: 

a. PhDr. Pavel Hamza, bydlišt m Jaromíra Matuška 28/3, Dubina, 700 30 Ostrava - 
Hrab vka, 

b. Ing. Karel Šmaus, bydlišt m U sokolovny 140/2, 725 29 Ostrava - Pet kovice, 
c. Ing. Augustin Van ura, bydlišt m Ahepjukova 13, 702 00Ostrava - Moravská Ostrava. 
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B. Statutární ást 
 
 

lánek I. 
Nada ní jistina 

1. Nada ní jistina se skládá z: 
a. finan ního vkladu zakladatel  ve výši 500 000 K , 
b. finan ních p ísp vk  od Nada ního investi ního fondu (NIF) získaných na základ  

smlouvy . 00046-2002-211-S-N-02 s Fondem národního majetku ve výši 21 100 000 
. 

 
2. Prost edky nada ní jistiny v souhrnné výši 21 600 000 K  jsou uloženy na termínovaných 

bankovních vkladech. 
 
 

lánek II. 
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace a má 10 len . 
 
2. Funk ní období u len  správní rady je t íleté. Op tovná volba lena je možná. 
 
3. Správní rada: 

a. ídí innost nadace, 
b. spravuje majetek nadace, 
c. rozhoduje o všech záležitostech nadace, 
d. rozhoduje o uložení nada ního kapitálu, 
e. volí a odvolává leny správní rady, 
f. volí a odvolává p edsedu správní rady, 
g. schvaluje, jmenuje a odvolává editele, tajemníka a ekonoma nadace; tito jsou 

vybíráni výhradn  z len  správní rady, 
h. schvaluje ro ní rozpo et nadace, 
i. schvaluje p ijetí projekt  do Nada ního programu, 
j. schvaluje záv re né vyhodnocení projekt  v etn  proplácení nada ních p ísp vk , 
k. schvaluje vlastní projekty nadace, 
l. schvaluje m sí ní výkaz hospoda ení, 
m. schvaluje režijní náklady, z toho nad 5 000 K  jednotliv , a odm ny pro leny správní 

rady a dozor í rady, 
n. schvaluje služební cesty, 
o. schvaluje ro ní ú etní záv rku a výro ní zprávu, 
p. schvaluje inventarizace majetku, 
q. schvaluje Statut a další legislativní p edpisy nadace. 
 

4. lenové správní rady: 
a. zú ast ují se zasedání správní rady, 
b. podílejí se na innosti nadace, 
c. zajiš ují prost edky nadace formou fundraisingu. 

5. edseda správní rady: 
a. svolává a ídí zasedání správní rady, 
b. jeho další povinnosti jsou stanoveny Vnit ním p edpisem o hospoda ení nadace. 
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6. Mimo ádné zasedání správní rady je svoláno, v p ípad , že o to požádá t etina jejich len  
nebo dozor í rada.  

 
7. V p ípad  ne innosti p edsedy správní rady je oprávn na svolat zasedání správní rady dozor í 

rada.  
 
8. Zp sob ízení, jednání, rozhodování, hlasování a usnášení na zasedání správní rady se ídí 

Jednacím ádem nadace. 
 
9. lenové správní rady jednají za nadaci takto: 

a. ve v cech fundraisingu jedná a podepisuje smlouvy o nada ních darech samostatn  
každý len správní rady, 

b. ve v cech poskytování nada ních p ísp vk  podepisuje smlouvy o poskytnutí 
nada ního p ísp vku p edseda správní rady spole  s lenem správní rady, který 
vykonává funkci editele nadace. V p ípad  nep ítomnosti n kterého z nich má 
oprávn ní k podpisu smluv další len správní rady, který vykonává funkci tajemníka 
nadace nebo ekonoma nadace, 

c. ve v cech ostatních smluvních vztah  podepisuje smlouvy p edseda správní rady 
a v p ípad  jeho nep ítomnosti len správní rady, který vykonává funkci editele 
nadace, 

d. ve v cech ízení a správy nadace je oprávn n k jednání a podpisování dokument  
nesmluvní povahy samostatn  v rámci své p sobnosti p edseda správní rady 
a lenové správní rady, kte í vykonávají funkce editele nadace, tajemníka nadace 
a ekonoma nadace. 

 
 

lánek III. 
Dozor í rada 

1. Dozor í rada je kontrolním a revizním orgánem nadace a má 3 leny. 
 
2. Funk ní období u len  dozor í rady je t íleté. Op tovná volba lena je možná. 
 
3. Dozor í rada: 

a. dohlíží, zda správní rada vykonává p sobnost podle zákona a ve shod  s nada ní 
listinou a statutem, 

b. kontroluje pln ní podmínek stanovených pro poskytování nada ních p ísp vk , 
c. upozor uje správní radu na zjišt né nedostatky a podává návrhy na jejich odstran ní, 
d. kontroluje vedení ú etnictví a p ezkoumává ro ní záv rku a mimo ádnou ú etní 

záv rku, 
e. vyjad uje se k výro ní zpráv , 
f. jedenkrát ro  podává správní rad  v písemné form  zprávu o své kontrolní 

innosti, 
g. volí a odvolává leny dozor í rady, 
h. volí a odvolává p edsedu dozor í rady, 
i. že podávat návrh na svolání zasedání správní rady. Pokud tomuto návrhu 

edseda správní rady nevyhoví, m že dozor í rada svolat zasedání správní rady 
sama. 

4. edseda dozor í rady: 
a. svolává a ídí zasedání dozor í rady, 
b. zodpovídá za personální dopln ní len  dozor í rady. 
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5. lenové dozor í rady mají právo zú astnit se zasedání správní rady a musí jim být ud leno 
slovo, pokud o to požádají. 

 
6. Ve v cech fundraisingu jednají a podepisují smlouvy o nada ních darech samostatn  rovn ž 

všichni lenové dozor í rady. 
 
 

lánek IV. 
Výkonné funkce 

1. Výkonné funkce v nadaci jsou: 
a. editel nadace, 
b. tajemník nadace a 
c. ekonom nadace. 

 
2. editel nadace, tajemník nadace a ekonom nadace uzavírají s nadací pracovn  právní vztah na 

základ  dohod o provedení práce a nejsou p itom v i nadaci v pracovním pom ru. 
 
3. editel nadace, tajemník nadace a ekonom nadace uzavírají s nadací smlouvy o hmotné 

zodpov dnosti. 
 
4. editel nadace: 

a. ídí a zajiš uje b žný chod nadace, 
b. zodpovídá za zastupování funkcioná  nadace, 
c. jeho další povinnosti jsou stanoveny Vnit ním p edpisem o hospoda ení nadace. 

 
5. Tajemník nadace: 

a. vede základní dokumentaci nadace, 
b. zajiš uje b žný chod nadace, 
c. jeho další povinnosti jsou stanoveny Vnit ním p edpisem o hospoda ení nadace. 

 
6. Ekonom nadace: 

a. vy izuje veškerou hospodá skou, ú etní a da ovou agendu, 
b. zajiš uje b žný chod nadace, 
c. jeho další povinnosti jsou stanoveny Vnit ním p edpisem o hospoda ení nadace. 

 
 

lánek V. 
Hospoda ení nadace 

1. Nadace ú tuje odd len  o nada ních p ísp vcích, o ostatních innostech k napln ní ú elu 
nadace a o nákladech na její správu. 

 
2. Celkové ro ní náklady nadace vynaložené na správu nadace (režijní náklady nadace) nesmí 

ekro it 50 % z celkové výše poskytnutých nada ních p ísp vk  v daném roce. 
3. Náklady vynaložené na vlastní projekty nadace se zahrnují do celkové hodnoty nada ních 

ísp vk . 
 
4. Nada ní kapitál nesmí být použit k financování nada ních p ísp vk  a k financování náklad  

souvisejících se správou nadace. 
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5. íjmy z fundraisingu, z poskytnutí reklamní služby a z výnos  nada ní jistiny smí nadace použít 
pouze pro financování nada ních p ísp vk , financování vlastních projekt  a financování 
náklad  souvisejících se správou nadace. P itom tak iní s pé í ádného hospodá e. 

 
6. Poskytnutí reklamní služby se považuje za podnikání. 
 
7. Nada ní jistinu nelze zastavit nebo jinak použít na zajišt ní dluhu. 
 
8. S nada ní jistinou hospoda í nadace s pé í, která je stanovena ob anským zákoníkem pro 

správu cizího majetku. 
 
9. Zp sob vedení hospoda ení nadace se ídí: 

a. Zákonem o ú etnictví v platném zn ní,  
b. obecn  platnými zákony a p edpisy, 
c. Vnit ním p edpisem pro hospoda ení nadace, 
d. Zásadami pro poskytování nada ních p ísp vk . 

 
 

lánek VI. 
Podmínky pro poskytování nada ních p ísp vk  

1. Nada ní p ísp vky poskytuje nadace právnickým a fyzickým osobám s výjimkou: 
a. len  správní rady a osobám jim blízkým, 
b. len  dozor í rady a osobám jim blízkým, 
c. zakladatel  a osobám jim blízkým a 
d. politických stran a politických hnutí. 

 
2. V p ípad , že by existovaly d vody hodné zvláštního z etele, m že být nada ní p ísp vek 

poskytnut zakladateli, a to rozhodnutím správní rady po projednání s dozor í radou. 
 
3. Nada ní p ísp vky mohou být poskytnuty i na vlastní projekty nadace. 
 
4. Nada ní p ísp vky jsou poskytovány na tyto tematické okruhy: 

a. záchrana a údržba pr myslových a technických památek a dokument , zejména 
hornických, 

b. ekologická záchrana a obnova lokalit, které souvisejí nebo souvisely s hornictvím, 
c. zpracování a vydávání p vodních publikací a dokument  o pr myslu, zejména 

o hornictví a jeho historii a jeho významných osobnostech, 
d. po ádání besed, p ednášek, seminá  a nau ných cykl  o pr myslu, zejména 

o hornictví, 
e. obnova a udržování starých hornických tradic a zvyk  a po ádání hornických 

slavností, 
f. využití volného asu d tí a mládeže, 
g. kulturní d ní, které navazuje na p edchozí tematické okruhy. 

i výb ru jsou up ednost ovány projekty z ostravsko-karvinského regionu 
a Moravskoslezského kraje. 
 

5. Nadace nesmí poskytnout nada ní p ísp vky, je-li výše vlastních zdroj  financování majetku 
nadace nižší než výše nada ního kapitálu, nebo byla-li by nižší než výše nada ního kapitálu 
v d sledku poskytnutí nada ních p ísp vk . 
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6. Podmínkou poskytnutí nada ního p ísp vku s pen žním pln ním je finan ní spoluú ast 
íjemce na úhrad  projektu. 

 
7. íjemce nada ního p ísp vku je povinen jej použít ve shod  s podmínkami uvedenými v tomto 

lánku a ve shod  se Smlouvou o poskytnutí nada ního p ísp vku. 
 
8. V p ípad , že p íjemce nada ní p ísp vek použije v rozporu s t mito podmínkami a Smlouvou 

o poskytnutí nada ního p ísp vku, musí ho celý vrátit nadaci jako bezd vodné obohacení. 
 
9. Nada ní p ísp vky se neposkytují na projekty t etích osob. 
 
10. Zp sob vedení výb rového ízení, p id lení nada ního p ísp vku a vyhodnocení užití 

nada ního p ísp vku se ídí normou Zásady pro poskytování nada ních p ísp vk . 
 
 

lánek VII. 
Výro ní zpráva 

1. Nadace sestaví výro ní zprávu za minulý rok do 30.6. b žného roku. 
 

2. Výro ní zpráva obsahuje alespo : 
a. ro ní ú etní záv rku, 
b. zprávu auditora k ú etní záv rce, 
c. ehled o vlastním majetku a závazcích, 
d. ehled o osobách, které poskytly nada ní dar v hodnot  vyšší než 10 000 K , 
e. ehled o tom, jak byl majetek nadace využit, 
f. ehled náklad  na vlastní správu, 
g. zhodnocení základních údaj  ro ní ú etní záv rky, 
h. zhodnocení, zda nadace p i svém hospoda ení dodržela pravidla pro poskytování 

nada ních p ísp vk  podle §353 až 356 NOZ, 
i. vyjád ení dozor í rady k výro ní zpráv . 

 
3. Nadace do 30 dn  od schválení výro ní zprávy správní radou ji zve ejní ve Sbírce listin u  

Krajského rejst íkového soudu v Ostrav , zp ístupní ve svém sídle a umístí na svém webu. 
 
4. Výro ní zprávu obdrží lenové správní rady, lenové dozor í rady a je doru ena osobám, které 

poskytly nadaci dar, a spolupracujícím organizacím. 
 
 

lánek VIII. 
Záv re né ustanovení 

1. Statutární ást Statutu byla schválena správní radou nadace na 183. zasedání správní rady dne 
18.12.2014. 

 
2. Tento statut m že být m n písemnými, po sob  jdoucími o íslovanými dopl ky a po každé 

zm  musí být vydáno jeho úplné platné zn ní. Tyto zm ny musí být schváleny správní radou 
nadace. 

 
3. Ve v cech neupravených tímto statutem se právní pom ry nadace ídí zákonem . 89/2012 Sb. 
 
 




