Bývalá stolárna Hornického muzea LANDEK PARK, Ostrava-Petřkovice

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
1.1.1998

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:
DIČ:

603 40 053
CZ603 40 053

Bankovní spojení:

784 444 5001/5500

Nadační kapitál ke dni 31.12.2018:
500 000,-Kč
21 100 000,-Kč

-

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

uloženo v dluhopisech TMR F.CR 4,5/22 (17 ks)
u J&T Banky
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
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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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2020
Obsazení správní rady v roce 2020 se nezměnilo.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel
člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom
člen

Ing. Jaroslav Kubánek
tajemník
člen

Ing. Čestmír Vlček
člen

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Ing. Libor Jalůvka, MBA
člen

Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2020
Obsazení dozorčí rady v roce 2020 se nezměnilo.

PhDr. Pavel Hamza
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen

Ing. Radim Nováček
člen
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Kalendárium 2020
LEDEN




1.1.2020 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Májováku v Karviné, který dotovala NLO
v Nadačním programu 2020. Na podiu byl reklamní panel NLO, koncertu se zúčastnili
2 sponzoři nadace.
28.1. 2020 se ředitel NLO zúčastnil křtu Ostravského kalendária 2019 v budově Archivu města
Ostravy.

ÚNOR


25.2.2020 se dožil dlouholetý předseda Správní rady NLO Ing. Miroslav Lenart 80 let.

BŘEZEN
 28.3.2020 byl jmenován auditorem nadace Ing. Vladimír Forgáč , 236. zasedání Správní rady
NLO 31.3.2020 bylo z důvodů pandemie uskutečněno formou ,,per rollam“ a předány Výroční
zprávy 2019 k doručení auditorovi, ins tucím a sponzorům.
DUBEN
 28.4.2020 na 237. zasedání Správní rady NLO rovněž formou ,,per rollam“ bylo přijato do
2. kola Nadačního programu 2020 z přihlášených 23 projektů celkem 22 projektů.
KVĚTEN
 18.5.2020 jsme dopisem Předsednictva SHHS ČR byli informováni o změně termínů konání
celostátních akcí vzhledem k povoleným možnostem shromažďování z hygienického hlediska.
Hlasováním rozhodne Hornické konzilium o cenách Český permon 2020, které se uskuteční
26.6.2020 v Hornickém skanzenu Mayrau Vinařice. Celostátní skok přes kůži č.131
se uskuteční v náhradním termínu 2.10.2020 v Ostravě – Porubě. Podzimní valná hromada
SHHS ČR se uskuteční 6.11.2020 v Mostě.
 24.5.2020 se dožil dlouholetý člen Dozorčí rady NLO Aleš Stejskal 60 let.
ČERVEN
 12.6.2020 se dožil dlouholetý i zakládající předseda Dozorčí rady NLO Pavel Hamza 60 let.
 18.6.2020 se uskutečnila Výroční schůze Fóra dárců ČR ,,per rollam“ , které se zúčastnil ředitel
nadace.
 26.6.2020 proběhlo ve Vinařicích Konzilium SHHS ČR k Cenám Český permon 2020
o pořádání Setkání hornických a hutnických měst ČR do roku 2024. Dopisem Primátora města
Ostravy k pořádání setkání bylo schváleno setkání v roce 2023 v Ostravě. Konzilia se za nadaci
zúčastnili ředitel a tajemník nadace.
ČERVENEC
 8.7.2020 obdržela nadace dopis s SHHS ČR o uspořádání 131. Skoku přes kůži v Ostravě Porubě v náhradním termínu 2.10.2020. Zástupci nadace se tohoto tradičního Skoku přes kůži
zúčastní v počtu 4 osob.
 10.7.2020 obdržela nadace dopis z Dolu Jan Šverma o.p.s. k zrušení 24. Setkání hornických
a hutnických měst ČR v Žacléři z hygienických důvodů a s pozvánkou na náhradní program, a to
tradiční Hornický den s udělením Cen Český permon 2020 a medailí SHHS ČR.
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SRPEN



24.8.2020 obdržela nadace dopis z Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. k Partnerství a podpoře v roce
2021.
26.8.2020 obdržela nadace dopis z Fóra dárců ČR k zaslání podkladů pro každoroční Přehled
nadací a nadačních fondů ČR s termínem 20.9.2020 a návrhy i podklady k udělení Cen Fóra
dárců ČR s termínem 7.10.2020.

ZÁŘÍ




1.9.2020 se ředitel a tajemník NLO zúčastnili Plenární schůze KPHM, kde byly přítomným
předány podklady ke schůzi a Hornický zpravodaj na III. čtvrtle 2020.
9.9.2020 se ředitel NLO zúčastnil oslav Dne horníků na ČBÚ Praha, kde byla v rámci programu
provedena prezentace projektu č. 642 ,, Hornické památky Prahy“.
17.9.2020 zemřel ve věku 75 let významný hornický nadšenec historie hornictví v regionu
Karel Budín, dlouholetý tajemník a hospodář Klubu přátel hornického muzea, organizátor
spolkového života v Orlové a Petřvaldě. 24.9.2020 se posledního rozloučení v Orlové
se zesnulým zúčastnili a kondolovali tajemník a ředitel nadace. Tajemník nadace napsal krátký
nekrolog pro SHHS ČR a do časopisu Horník. Čest jeho památce!

ŘÍJEN





2.10.2020 se uskutečnil na Zámečku v Ostravě – Porubě tradiční 131. Skok přes kůži, který
jsme rovněž sponzoroval džbánky k pi tradičního nápoje - piva. Za nadaci se se tradičního
Skoku zúčastnili tajemník a ředitel nadace, ředitel nadace byl jmenován do Slavného
a neomylného Prezidia skoku. Skok měl důstojný průběh s kontrolou Krajské hygieny
v návaznos na opatření k pandemii.
20.10.2020 se Nadace LANDEK Ostrava zapojila do Přehledu předních českých nadací a fondů
2020.
23.10.2020 se Nadace LANDEK Ostrava přihlásila do Cen Fóra dárců ČR v kategorii Výroční
zpráva.

LISTOPAD
 26.11.2020 se neuskutečnil tradiční 10. Dárcovský summit 2020 s vyhlášením Cen Fóra dárců
ČR a program byl prezentován na internetu formou video rozhovorů na téma Filantropie
a dárcovství.
PROSINEC
 Všechny akce Hornických spolků v souvislos se Svátkem Sv. Barbory byly z důvodů pandemie
zrušeny včetně Valné hromady SHHS ČR v Mostě.
 4.12.2020 byly vyhlášeny výsledky Fotograﬁcké soutěže ,,Montánna fotograﬁa 2020“, kterou
vyhlásilo ZBSC Slovenska a časopis Montanrevue. Bylo hodnoceno 175 zaslaných fotograﬁí
ve třech kategoriích. Do všech tří kategorií dodal soutěžní fotograﬁe tajemník NLO
Ing. Jaroslav Kubánek a ředitel NLO Ing. Josef Gavlas byl jmenován do odborné poroty
hodnocených fotograﬁí. Vítězné fotograﬁe a další vybrané fotograﬁe budou předmětem
výstav při doprovodných akcích střetnu hornických měst, obcí a spolků v České republice a na
Slovensku v roce 2021.
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky za rok
2020
Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2020 získala, dosáhly výše 1 629 s. Kč a byly o 9 s. Kč nižší než v roce
2019.
Příjmy z fundraisingu (nadační dary, granty a dotace, reklamní činnost) se meziročně snížily o 13 s.
Kč na 315 s. a nadace je získala celkem od 31 poskytovatelů což je o 9 méně než v předešlém roce.
Nejvíce prostředků nadace získala od (dle našeho členění) ostatních obchodních společnos (171 s.
Kč), od měst a obcí (66 s. Kč) a od SM Ostrava a městských obvodů (36 s. Kč). Žádné prostředky
naopak nadace nezískala 3. 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.
V roce 2020 jsme nezískaly žádné nové sponzory.
Nadace získala v roce 2020 2 věcné dary a to na poskytnu slevy z nájmu od společnos Báňské
projekty Ostrava a na zakoupení kancelářských potřeb společnos DIAMO.
Ostatní příjmy, které jsou tvořeny výnosy z nadačního kapitálu, dosáhly 1 314 s. Kč (zvýšení o 4 s.
Kč).
Příjmy z majetku byly použity výhradně na poskytování nadačních příspěvků a na úhradu nákladů na
vlastní správu nadace.

Výdaje
Celkové výdaje nadace v roce 2020 ve výši 1 488 s. Kč byly o 121 s. Kč nižší než v roce 2019.
Nadační příspěvky ﬁnancovala nadace prostřednictvím Nadačního programu roku 2020, ve kterém
bylo zrealizováno celkem 25 projektů (v tom 3 vlastní projekty nadace) v celkové výši 975 s. Kč (rok
2019 - 39 projektů, 1 110 s. Kč). Z důvodu pandemie covid 19 bylo přihlašovateli zrušeno 15 projektů
s celkovým nadačním příspěvkem 245 s. Kč. Z této částky bylo 100 s. Kč přerozděleno do nových
projektů a o 145 s. Kč byly sníženy vyplacené nadační příspěvky opro původnímu rozpočtu
Nadačního programu (rozpočet 1 120 s. Kč). Všechny projekty byly vybrány ve dvoukolovém
výběrovém řízení, které bylo uskutečněno podle kritérií stanovených Statutem nadace.
Náklady na vlastní správu nadace byly vynaloženy ve výši 513 s. Kč a jsou vyšší o 13 s. Kč než v roce
2019. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům dosáhl výše 52,6%
a je v souladu se zvýšeným limitem 53% podle Statutu nadace. (Dne 15.12.2020 na 242. zasedání
Správní rada nadace schválila podle Dodatku č. 1 ke Statutu nadace zvýšení tohoto poměru z 50 na
53% a to z důvodu vysokého počtu zrušených projektů Nadačního programu 2020, zapříčiněným
pandemií covid 19).
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HV
HV nadace za rok 2020 skončil přebytkem ve výši 141 s. Kč. Kumula vní HV za posledních 10 let činní
472 s. Kč.
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 31.12.2020 výše 954 s. Kč
(zvýšení opro stavu k 31.12.2019 o 129 s. Kč, zvýšení za posledních 10 let o 453 s. Kč) a vytvářejí
tak dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších letech.
Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2020 byly k 15. lednu 2021 uhrazeny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních
příspěvků podle §353 až 356 NOZ za rok 2020
§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 2 projektů
(č. 623 a 625 z Nadačního programu 2020) v celkové výši 33 000 Kč. Rozhodla o tom správní rada
nadace na svých zasedáních 22. října 2019 a 26. května 2020 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. 623 - Plenární schůze KPHMO září 2020

Projekt č. 636 - 14. ročník CHEMIE na Slezsko-Ostravském hradě

19

20

21

22

23

24

25

Loga dárců 2020
MĚSTA:

BOHUMÍN

PETŘVALD

OBCE:

ŠILHEŘOVICE

LUDGEŘOVICE

HORNÍ SUCHÁ

MARKVARTOVICE

STONAVA

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

PETŘKOVICE

MICHÁLKOVICE

PORUBA

LHOTKA

KRÁSNÉ POLE

BANKY
A POJIŠŤOVNY:

FYZICKÉ OSOBY:
JAROSLAV FOLDYNA - Pila Raškovice
TOMÁŠ KÁŇA
MAXMILIÁN ŠIMEK
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PODNIKY A PODNIKATELÉ:

ORLOVÁ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu, která nám
umožnila naplnění Nadačního programu v roce 2020.
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Projekt č. 638 - 131. celostátní skok přes kůži Ostrava - Poruba
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Konzilium k udělení „Český permon” 2020
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Projekt č. 637 - Publikace „Stříbro je holt stříbro”
32

Výchozy uhelných slojí na povrch v Hornickém muzeu

Zpracovali:
Ing. Josef Gavlas, Ing. Jaroslav Kubánek, Ing. Miroslav Lenart, Ing. Jiří Skalák
Ing. Petr Vychopeň
Vy skla Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

