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Základní údaje o Nadaci
Název:   Nadace LANDEK Ostrava

Sídlo:   Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Kontakty:  595 620 045 – kancelář nadace
604 639 737 – předseda správní rady nadace
603 472 213 – ředitel nadace
608 421 912 – tajemník nadace
724 262 000 – ekonom nadace
info@nadace-landek.cz
www.nadace-landek.cz

Založení:  15.7.1994 - jako Nadace Muzeum pod Landekem
1.1.1998 - transformace dle zákona č.227/97 Sb včetně 
   změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava

Registrace:  Rozhodnu�m Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 26.4.1998 
Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů 
– oddíl N, vložka 2.

IČ:   603 40 053
DIČ:   CZ603 40 053

Bankovní spojení: 784 444 5001/5500

Nadační kapitál ke dni 31.12.2021:
500 000,-Kč  uloženo v dluhopisech TMR F.CR 4,5/22 (17 ks) 
   u J&T Banky
21 100 000,-Kč  uloženo na podřízeném vkladu u J&T Banky

Zástupci nadace:
Ing. Miroslav Lenart, předseda správní rady
Ing. Josef Gavlas, člen správní rady a ředitel nadace
Ing. Petr Vychopeň, člen správní rady a ekonom nadace
Ing. Jaroslav Kubánek, člen správní rady a tajemník nadace

Řídící normy pro činnost nadace:
Statut Nadace LANDEK Ostrava vč. Dodatku č.1
Zásady pro poskytování nadačních příspěvků
Vnitřní předpis pro hospodaření nadace
Jednací řád správní rady
E�cký kodex nadací
Směrnice pro implementaci GDPR v Nadaci LANDEK Ostrava
Spisový a archivační řád 

Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických 
tradic, seznamování veřejnos� s historií hornictví, podpora kultury a sportu v regionu a rovněž 
projekty, které řeší životní prostředí v oblas� Národní přírodní památky Landek.
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Úvodní slovo předsedy správní rady nadace

Rok 2021 byl rokem, ve kterém se opět celá společnost musela potýkat s pandemií, 

způsobenou coronavirem COVID-19. Různé mutace tohoto viru opět přinu�li představitele zemí 

v celosvětovém měřítku provést řadu opatření, které omezovala běžný způsob života. Omezení 

opět výrazně zasáhla i  do života naší Nadace Landek Ostrava. 

V roce 2021 řídila nadaci dese�členná správní rada a na správnost jejího rozhodování dohlížela 

tříčlenná dozorčí rada. Oba řídící orgány nadace jsou konsolidované, složené z osob, které mají 

bohaté, le�té zkušenos� ze své činnos� v ostravsko – karvinském revíru, ale také v dalších 

oborech, ovlivňujících z historického pohledu vývoj v našem regionu. Všichni členové správní 

i dozorčí rady mají mimořádný zájem o historické i současné dění v našem kraji. Svým 

vystupováním při jednáních s našimi poskytovateli prezentují činnost nadace v souladu s jejím 

zaměřením na hornickou minulost i  současnost.

Statut nadace i vnitřní předpisy jsou veřejně přístupné na webových stránkách nadace, stejně 

jako i  další dokumenty, související s prací nadace. Hospodaření nadace je zcela průhledné a je 

důsledně každoročně posuzováno auditorem z auditorské a daňové kanceláře. Zpráva auditora, 

hodno�cí dosažený hospodářský výsledek v roce 2021 je součás� této výroční zprávy, 

s hodnocením bez výhrad. Součás� výroční zprávy je i stručný výpis z kontrol hospodaření nadace 

v roce 2021 dozorčí radou.

Pozi�vním jevem v uplynulém roce bylo, že se správní rada již nemusela tak často jako v roce 

2020 uchylovat k rozhodování formou písemného rozhodnu�, tzv. per rollam. Pro kvalitní 

rozhodování je vždy lepší, když se o problémech diskutuje na řádných zasedáních správní rady. 

V uplynulém roce ukončil svoji činnost její dlouholetý člen pan Čestmír Vlček, který svou prací 

a znalostmi místních municipalit významně přispíval k činnos� nadace. Novým členem nadace 

zvolila správní rada pana Josefa Kaspera, ředitele Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava. Jsem 

přesvědčen, že se svými znalostmi a zkušenostmi bude pro správní radu významným přínosem.

Stejně jako v roce 2020 jsme ani v uplynulém roce nevyčerpali v plné výši nadační příspěvky. 

Důvodem byla covidová pandemie, která však již nezasáhla do čerpání prostředků tak výrazně. 

V roce 2021 jsme již dodrželi podmínku ze Statutu nadace o maximálně 50 % vynaložených 

režijních nákladů na celkových vyplacených nadačních příspěvcích. 

Údaje o dosažených číslech v příjmech a vydáních nadace, včetně rozboru počtu přijatých 

a  realizovaných projektů jsou uvedeny ve výroční zprávě ve zcela srozumitelné podobě. Stejně tak 

je ve zprávě k dispozici rozbor přijatých a realizovaných projektů.

Děkuji touto cestou všem sponzorům, spolupracovníkům a partnerům nadace za přízeň 

a podporu naší činnos� v roce 2021. Jsem přesvědčen, že i rok 2022, i přes veškeré těžkos�, které 

nás zřejmě ještě očekávají v souvislos� s covidovou pandemií bude v naší činnos� úspěšný. Naším 

cílem je i nadále poskytovat široké veřejnos� formou realizovaných projektů informace 

o historickém i současném dění v ostravsko-karvinském regionu.

Předseda správní rady



Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2021
Obsazení dozorčí rady v roce 2021 se nezměnilo.

Ing. Radim Nováček
člen

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2021
V březnu ukončil činnost ve správní radě dlouholetý člen Ing. Čestmír Vlček.
V červnu byl zvolen do správní rady Ing. Josef Kasper

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel
člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom
člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Ing. Čestmír Vlček
člen do 24.3.2021

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Ing. Jaroslav Kubánek
tajemník
člen

Ing. Libor Jalůvka, MBA
člen

Ing. Josef Kasper
člen od 22.6.2021
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Kalendárium 2021

LEDEN
 28.1.2021 byl zaslán na ČBÚ dopis s aktuálními informacemi o Nadaci LANDEK Ostrava 

k 1.1.2021 pro vydání každoroční Hornické ročenky 2021.

ÚNOR 
 10.2.2021 jsme obdrželi od Fóra dárců ČR stanovisko k Zákonu č. 37/2021 Sb. o evidenci 

skutečných majitelů a nabídku účas� v Jarním kole programu GLOBUS pomáhá regionům.
 28.2.2021 jsme zaslali na SHHS ČR dopis a podklady k Zákonu č. 117/2001 Sb. o  veřejných 

sbírkách, k Zákonu č.37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a  vlastním řešením hlasování 
jiným zákonným způsobem per rollam.

 V měsíci únoru 2021 byl na Faceboku zveřejněn článek o NLO s informacemi k přihláškám 
projektů do 2. kola Nadačního programu 2021.

BŘEZEN
 2.3.2021 jsme od Fóra dárců ČR obdrželi nabídku k účas� Jarního programu ČSOB pomáhá 

regionům.
 18.3.2021 vyhlásilo SHHS ČR termín přihlášek nominací na ceny ,,Český permon 2021,, a NLO 

přihlásila po konzultaci s hornickými spolky v regionu 4 kandidáty pro 4  oceňované kategorie.

DUBEN
 6.4.2021 jsme obdrželi od SHHS ČR Souhrnnou zprávu o činnos� předsednictva za období 

01/2020–02/2021 z důvodů nekonání Valné hromady SHHS ČR v Mostě v roce 2020 
v návaznos� na hygienická – epidemiologická opatření v ČR a dále oznámení, že 132. Skok přes 
kůži se pravděpodobně uskuteční 1.10.2021 ve Stráži pod Ralskem při pokračující přípravě 
tohoto skoku.

 15.4.2021 jsme obdrželi mailem od Fóra dárců ČR návrh přihlášení do Cen FD a to ,,Osobnost 
nadačního sektoru“ a ,,Osobnost filantropie 2021“ s novou kategorií Sbírkový hrdina/hrdinka 
2021.

KVĚTEN
 Vzhledem hygienickým opatřením se žádné akce nekonaly.

ČERVEN 
 18.6.2021 se konala v Měděnci Valná hromada a Hornické konzilium, která upřesnila hornické 

akce v ČR a to 25. Setkání Hornických měst v Mostě na 10.-12.9.2021 a 132. Skok přes kůži 
ve Stráži pod Ralskem 1.10.2021 s omezením účastníků.

 Ředitelkou Fóra dárců ČR byl ředitel Nadace LANDEK Ostrava navržen a na Výroční schůzi Fóra 
dárců ČR 29.6.2021 hlasováním schválen do Výkonného výboru Fóra dárců ČR.
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ČERVENEC – SRPEN
 Vzhledem k hygienickým opatřením se žádné akce nekonaly.

ZÁŘÍ
 3.9.2021 se Nadace LANDEK Ostrava přihlásila do Ceny Fóra dárců v kategorii Výroční zpráva. 
 3.9.2021 oslava 100 let Hornického spolku Dolu Fran�šek z Horní Suché.
 4.9.2021 oslava 120 let Hornického spolku Sedliště, kde předseda Správní rady, ředitel 

a tajemník nadace obdrželi Pamětní medaile a diplom k tomuto výročí.
 10. – 12.9.2021 se uskutečnilo 25. Setkání hornických a hutnických měst ČR v Mostě za 

zpřísněných hygienických podmínek se všemi pravidelnými akcemi, které se setkáním 
souvisejí. Z našeho regiony nebyl Českým permonem nikdo oceněn.

 18.9.2021 oslava 100 let KKH Horní Suchá se mší v kostele a hornickým průvodem. Tajemník 
nadace obdržel pamětní odznak k 100. Výročí KKH Stonava.

ŘÍJEN
 1.10.2021 se uskutečnil ve Stráži pod Ralskem tradiční 132. Skok přes kůži s omezenou účas�.
 6.10. – 8.10.2021 se uskutečnila v Jasné pod Chopkom hornická konference k surovinové 

poli�ce V4 a udržování montánních památek. V letošním roce proběhla konference omezeně 
a rovněž bez účastníků z Polska a Maďarska.

 17.10.2021 proběhlo v PZKO Stonava Hornické odpoledne, kde v rámci programu byl předán 
Český permon 2020 Hornické kapele Stonava a vyznamenání SHHS ČR Ing. Placovi, řediteli 
Landek Parku.

LISTOPAD
 5.11.2021 se uskutečnila v Kutné Hoře Valná hromada SHHS ČR, kde bylo schváleno nové 

Předsednictvo SHHS ČR, schváleny ekonomické ukazatele roku 2021 a na rok 2022, schváleny 
roční členské příspěvky ve výši 1500,-Kč/spolek. Dále byl předložen termínový program 
hlavních hornických akcí v ČR a na Slovensku se značnou nejistotou konání z důvodů 
přetrvávajících epidemiologických opatřeních

 11.11.2021 byl ředitel nadace jmenován do výběrové komise pro 2.ročník fotografické 
soutěže ,, Montánna fotografia 2021, kterou organizuje ZBSC Slovenska.

PROSINEC
 Všechny tradiční hornické akce  v měsíci  prosinci v ČR, Slovensku a Polsku byly zrušeny nebo 

přesunuty do 1.čtvrtle� 2022. 
 Na Správní radě Nadace LANDEK Ostrava dne 14.12.2021 byl proveden křest kalendáře 

,,Těžní věže 2022“. Všech akcí uvedených v kalendáriu se zúčastnili zástupci nadace. 
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky za rok 
2021

Příjmy
Celkové příjmy, které nadace v roce 2021 získala, dosáhly výše 1 600 �s. Kč a byly o 29 �s. Kč nižší než 
v roce 2020. Jsou tvořeny příjmy z  fundraisingu a ostatních příjmů.

Příjmy z fundraisingu (nadační dary, granty a dotace, reklamní činnost) se meziročně snížily 
o 25 �s. Kč na 290 �s. a nadace je získala celkem od 31 poskytovatelů což je stejně jako v předešlém 
roce. Nejvíce prostředků nadace získala od (dle našeho členění) ostatních obchodních společnos� 
(172 �s. Kč), od měst a obcí (56 �s. Kč) a od SM Ostrava a městských obvodů (23 �s. Kč). Žádné 
prostředky naopak nadace nezískala 4. rok po sobě od skupiny OKD (včetně bývalých dceřiných 
společnos�), která v minulos�, pod jinými vlastníky byla rozhodující přispěvatel nadace. Nadace 
nedosáhla rovněž na grant vyhlašovaný SM Ostrava.
Příspěvky jsme získali od nových dárců: společnos� Důlní služby a Ondřeje Žáka.
Nadace rovněž získala v roce 2021 3 věcné dary, a to na poskytnu� slevy z nájmu od společnos� 
Báňské projekty Ostrava, na zakoupení kancelářských potřeb společnos� DIAMO a na úhradě nákladů 
na pořádání zasedání SR v prostorách MO Třebovice.

Ostatní příjmy, které jsou tvořeny výnosy z nadačního kapitálu, dosáhly 1 310 �s. Kč (snížení o 4 �s. 
Kč opro� předešlému roku).
Příjmy z majetku (nadačního kapitálu) byly použity výhradně na poskytování nadačních příspěvků a na 
úhradu nákladů na vlastní správu nadace.

Výdaje 
Celkové výdaje nadace v roce 2021 ve výši 1 580 �s. Kč byly o 92 �s. Kč vyšší než v roce 2020. (Rok 2020 
byl však ovlivněn zrušením mnoha projektů v důsledku covidové pandemie.) Celkové výdaje 
se skládají z nadačních příspěvků, kterými se spolufinancují vybrané projekty a nákladů, které 
zabezpečují vlastní chod nadace.

Nadační příspěvky financovala nadace prostřednictvím Nadačního programu roku 2021, ve kterém 
bylo zrealizováno celkem 40 projektů (v tom 1 vlastní projekt nadace) v celkové výši 1  064 �s. Kč, 
2 projekty byly přihlašovateli zrušeny (rok 2020 - 25 projektů, 975 �s. Kč, 15 projektů zrušeno). 
Všechny projekty byly vybrány ve dvoukolovém výběrovém řízení, které bylo realizováno podle kritérií 
stanovených Statutem nadace.

Náklady na vlastní správu nadace byly vynaloženy ve výši 516 �s. Kč a jsou vyšší o 3 �s. Kč než v roce 
2020. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům dosáhl výše 48,5% 
a je v souladu se Statutem nadace. Kumula�vní podkročení těchto nákladů za posledních 11 let 
představuje částku 408 �s. Kč. 
HV
HV nadace za rok 2021 skončil přebytkem ve výši 20 �s. Kč. Kumula�vní HV za posledních 11 let činní 
493 �s. Kč.
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Nadační kapitál
Nadační kapitál má nadace uložený u J&T Banky a to na podřízeném vkladu (6,1%/10.3.2024, 21,1 mil. 
Kč) a v dluhopisech TMR F.CR (4,5/2022, 0,5 mil. Kč).

Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2021 výše 971 �s. 
Kč (zvýšení opro� stavu k 31.12.2020 o 17 �s. Kč, zvýšení za posledních 11 let o 470 �s. Kč) a vytvářejí 
tak dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2021 byly k 15. lednu 2022 uhrazeny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních 
příspěvků podle §353 až 356 NOZ za rok 2021

§353
Nadace neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu, ani osobě jim blízké.
Z důvodu zvláštního zřetele, vyvolané na straně zakladatele změnou okolnos� poskytla nadace 
nadační příspěvky svému zakladateli, Klubu přátel Hornického muzea (KPHM) a to na 4 projekty 
(č. 666, 667, 669 a 683 z Nadačního programu 2021) v celkové výši 64 000 Kč. Rozhodla o  tom správní 
rada nadace na svých zasedáních 23. října 2020 a 21-25. května 2021 per rollam po projednání 
s dozorčí radou. Důvody hodné zvláštního zřetele spočívají v tom, že opro� původnímu účelu zřízení, 
které spočívalo v podpoře Hornického muzea v Ostravě na Landeku, rozšířil KPHM svoji působnost na 
podporu dalších hornických lokalit regionu v souvislos� s ukončením těžby na dolech OKR a rozšířil 
také svoji činnost �m, že založil nové pobočky klubu v oblas� Karviné, Petřvaldu a Havířova.

§354
Všichni příjemci nadačních příspěvků je použili ve shodě s ujednanými podmínkami.

§355
Vlastní zdroje financování majetku nadace jsou vyšší než upravená výše nadačního kapitálu, tzn., 
že nadační příspěvky byly poskytovány v souladu s �mto ustanovením.

§356
Nenastaly případy, že by osoby přijaly nadační příspěvek poskytnutý v rozporu s §355.
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Projekt č. 661 - Chemie a další přírodní vědy na Slezsko-Ostravském hradě 2021



20



21



22



23



24



25



PETŘVALD
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Fundraising - loga poskytovatelů v roce 2021

LUDGEŘOVICE

BOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

FYZICKÉ OSOBY:

JAROSLAV FOLDYNA - Pila Raškovice

ONDŘEJ ŽÁK

MAXMILIÁN ŠIMEK

ŠILHEŘOVICE

MICHÁLKOVICEPETŘKOVICE

MARKVARTOVICEHORNÍ SUCHÁ STONAVA

LHOTKA

ORLOVÁ

TŘEBOVICE
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu, která nám 
umožnila naplnění Nadačního programu v roce 2021.
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Projekt č. 698 - Okrašlovací spolek ROZHLEDNA



Projekt č. 684 - Poslední vozík z dolu ČSA
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Projekt č. 671 - Výročí 100 let založení Spolku Krojovaných horníků dolu Fran�šek



Projekt č. 685 - 132. celostátní Skok přes kůži

Správní a dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava



Zpracovali:
Ing. Josef Gavlas, Ing. Jaroslav Kubánek, Ing. Jan Kurial, Ing. Miroslav Lenart, 
Ing. Jiří Skalák, Ing. Petr Vychopeň

Vy�skla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava


