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1 ÚVOD 

V dnešní trţně orientované společnosti má neziskový sektor poměrně těţké postavení.  

Je to dáno tím, ţe společnost vnímá vše, co není ziskové jako ztrátové  

a neefektivní.  I přes tato fakta, je neziskový sektor nedílnou součástí kaţdého vyspělého státu 

a v ţivotě společnosti plní důleţitou roli.  

Subjekty, které v tomto sektoru fungují, obecně nazýváme neziskové organizace. Jak 

je jiţ patrné z názvu těchto organizací, jejich hlavním cílem není zisk. Neznamená to ale,  

ţe jejich hospodaření nemůţe být ziskové. V takovém případě je ovšem nutné, aby byl zisk 

vynaloţen na účel jejich zaloţení nebo zřízení. Předmětem zřízení nebo zaloţení  

u neziskových organizací je přímé dosaţení uţitku.  

Na území ČR se můţeme setkat s neziskovými organizacemi v různých právních 

formách. K nejznámějším patří občanská sdruţení, příspěvkové organizace, nadace, politické 

strany, politická hnutí, církve a náboţenské společnosti apod.  

Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku neziskových organizací, jejich členění 

a zejména pak na poskytnutí základních informací týkající se organizací s právní formou 

nadace a nadační fond. Obecné informace o nadacích budou převedeny i do praxe,  

a to na příkladu Nadace OKD. 

Nadaci OKD jsem si pro svou práci vybrala pro její specializaci v rámci České 

republiky. Ta spočívá v tom, ţe svého účelu dosahuje prostřednictvím grantového řízení,  

které vyhlašuje v rámci svých nadačních programů. Na základě grantového řízení vybírá 

nejkvalitnější a nejpotřebnější projekty neziskových organizací. Tím se liší od ostatních 

neziskových organizací, protoţe většina z nich získává finanční prostředky na realizaci svých 

vlastních projektů. 

Dalším důvodem, proč jsem si nadaci zvolila je, ţe vytvořila nadační program  

Pro Evropu, který je svým zaměřením unikátní. Jeho cílem je poskytnout podporu 

neziskovým organizacím, které mají ambici získat prostředky z fondů Evropské unie,  

ale nemají dostatek financí na přípravu potřebných podkladů. 

Důleţitým faktorem výběru Nadace OKD byla i její významnost pro Moravskoslezský 

kraj. Nadace OKD si ve své strategii stanovila, ţe většinu získaných prostředků (zhruba 80 %) 

od dárců bude poskytovat na projekty podporující zvyšování úrovně kvality ţivotních 

podmínek v Moravskoslezském kraji. Od strategie Nadace OKD se odvíjí stanovený cíl  

i hypotéza práce. 
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Cílem bakalářské práce je posoudit, zda došlo k naplnění strategie Nadace OKD  

a provést rozbor grantových programů v letech 2008 – 2010.   

Hypotéza zní: Byl naplněn strategický plán organizace rozdělit finanční prostředky 

přibližně 80 % do Moravskoslezského kraje?  

Tato práce je členěna do pěti částí, z nichţ první je Úvod a poslední kapitolou  

je Závěr. 

Druhá kapitola se zabývá vymezením postavení a principů fungování neziskových 

organizací v národním hospodářství. Jsou zde charakterizovány neziskové organizace  

a je uvedena jejich typologie slouţící jako přehled neziskových organizací, které působí 

v České republice. Na závěr kapitoly jsou blíţe specifikovány nadace, přičemţ jsou vymezeny 

moţnosti jejich vzniku, hodnota nadačního jmění, jejich orgány a způsob zániku.  

Třetí kapitola je věnována Nadaci OKD. V rámci kapitoly je vymezeno její poslání, cíl 

a činnost. Jsou představeny orgány působící v Nadaci OKD, ale i orgány spolupracující s ní. 

Podrobně se zabývá průběhem grantového řízení a náplní jednotlivých grantových programů  

a fondů. V kapitole je rozebráno její hospodaření a moţnosti, kterými Nadace OKD 

oslovuje veřejnost, jinak řečeno tzv. public relations.   

Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor problematiky grantových programů  

Nadace OKD. Rozbor zahrnuje období let 2008 - 2010. Během nich jsou sledovány počty 

přijatých ţádostí, podpořených projektů, výše poskytnutých nadačních příspěvků a cíle 

projektů. Jsou porovnány také prostředky poţadované ţadateli s finančním rámcem  

Nadace OKD. Na závěr kapitoly je stručně uveden dosavadní průběh grantového řízení v roce 

2011 a shrnutí nejdůleţitějších faktů v letech 2008  - 2010.  

Při zpracování bakalářské práce bylo čerpáno z odborných publikací,  

platné legislativy, interních dokumentů Nadace OKD a jejich webových stránek. K naplnění 

cíle bylo vyuţito deskriptivní analýzy.  
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2 ČLENĚNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Pro vymezení postavení neziskových organizací a lepší pochopení principů, na kterých 

stojí jejich fungování, je důleţité znát, jaký je jim určen prostor v komplexu národního 

hospodářství. Proto se kapitola bude touto problematikou zabývat. Je zde vyuţito i Pestoffova 

trojúhelníku, který poslouţí pro poznání interakcí vznikajících mezi jednotlivými sektory 

národního hospodářství. Poté jsou charakterizovány neziskové organizace a je uvedena jejich 

typologie. Závěrečná část kapitoly je věnována nadacím. 

2.1 Vymezení postavení neziskových organizací v rámci národního hospodářství 

Národní hospodářství, které chápeme jako systém ekonomických subjektů na území 

daného státu a jejich vzájemných vazeb, je moţné členit podle mnoha kritérií. Mezi 

nejvýznamnější kritéria patří kritérium odvětví, sektoru, vlastnictví a kritérium financování. 

Nejvhodnějším členěním pro vymezení postavení neziskových organizací se jeví členění 

podle principu financování, které bude rozebráno podrobněji. [1]   

Národní hospodářství lze dělit dle odvětví. „Odvětví jsou skupiny ekonomických 

aktivit vzniklých historicky v procesu dělby práce.“
 2 

Toto kritérium jej člení do dvou skupin 

na odvětví výroby a odvětví sluţeb. Do odvětví výroby řadíme například textilní průmysl, 

lehké strojírenství, hutnictví, zemědělství. Materiální sluţby, školství, vědu, výzkum atd.  

pak řadíme do odvětví sluţeb.  

Kritérium sektoru, přičemţ sektor představuje soubor odvětví realizující statky, které 

mají podobnou míru produktivity práce, rozděluje národní hospodářství na sektor primární, 

sekundární, terciární, kvartální a kvintární. Do primárního sektoru spadá například těţba 

přírodních zdrojů, zemědělství, lesnictví, rybolov. Do sekundárního sektoru řadíme 

zpracovatelský průmysl. Terciární sektor je zastoupen sluţbami, které distribuují, uchovávají 

nebo opravují materiální statky na rozdíl od kvartálního sektoru, ve kterém jde o sluţby 

nemateriálního charakteru. Posledním sektorem je sektor kvintární, do kterého se řadí věda, 

umělecká tvorba, distribuce informací apod. 

Dalším významným kritériem je kritérium vlastnictví. Z tohoto pohledu rozlišujeme 

tři sektory. Prvním sektorem je sektor soukromý, ve kterém je vlastník způsobilý zcela 

rozhodovat o svém vlastnictví. V sektoru obecním a regionálním neboli municipálním 

rozhodují o nakládání s vlastnictvím volení zástupci občanů veřejnou volbou. 

 ______________________________  

2
 REKTOŘÍK, J., a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. str. 17 
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Ve státním sektoru je vlastníkem stát nebo jeho část. O nakládání s vlastnictvím rozhodují 

poslanci a senátoři parlamentu, který pro tuto činnost ustavuje vládu. V rámci nakládání 

s vlastnictvím jsou uplatňovány principy veřejné volby a veřejné kontroly. [2] 

Národní hospodářství se z hlediska financování dělí na dva sektory. Jedná se o sektor 

ziskový a neziskový. Neziskový sektor se člení do dalších subsystémů, a to na neziskový 

sektor veřejný, neziskový soukromý sektor a sektor domácností. 

Ziskový (trţní) sektor je část národního hospodářství, ve které jsou subjekty 

financovány z prostředků získaných prodejem statků. Tyto statky subjekty buď produkují, 

nebo distribuují, a to za trţní cenu, která se vytváří na základě nabídky a poptávky trhu. 

Cílovou funkcí organizací ziskového sektoru je zisk. 

V neziskovém (netrţním) sektoru získávají subjekty v něm fungující prostředky  

pro svoji činnost pomocí tzv. přerozdělovacích procesů. Oproti ziskovému sektoru, ve kterém 

je hlavním cílem dosaţení zisku ve finančním vyjádření, cílovou funkcí neziskového sektoru 

je přímé dosaţení uţitku, který má zpravidla podobu veřejné sluţby. [1]  

Neziskový veřejný sektor je ta část neziskového sektoru, do které se řadí subjekty, 

které jsou zcela nebo zčásti financovány prostřednictvím veřejných rozpočtů. Veřejný sektor 

je řízen a spravován veřejnou správou a rozhoduje se v něm veřejnou volbou, na které  

se podílí občané. Subjekty působící ve veřejném sektoru podléhají veřejné kontrole. Cílové 

funkce subjekty dosahují tzv. poskytováním veřejné sluţby. [3] 

Neziskový soukromý sektor, někdy nazývaný také třetí sektor, je ta část národního 

hospodářství, jejíţ cílovou funkcí není zisk, ale přímý uţitek. V této části národního 

hospodářství získávají subjekty finance od soukromých fyzických osob (dále jen “FO“)  

a právnických osob (dále jen “PO“). Tyto osoby neočekávají, ţe jim tento vklad přinese 

finančně vyjádřený zisk. Kromě soukromých financí od PO a FO není vyloučeno získání 

prostředků také z veřejných financí. [1] 

Sektor domácností plní v rámci národního hospodářství důleţitou roli. Je to dáno tím, 

ţe je začleněn do koloběhu finančních toků a vstupuje na trh produktu, faktorů a kapitálu. 

Tento sektor zahrnuje kromě klasické domácnosti i různé sousedské, komunitní skupiny,  

které nepůsobí na legislativním základě.
 
 

Mezi jednotlivými sektory národního hospodářství existují vzájemné interakce. Tyto 

interakce mezi ziskovým a neziskovým sektorem jsou znázorněny v modelu na schématu  

č. 2.1.1. 
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Z tohoto schématu vyplývá, ţe většina potřeb uspokojovaných některými odvětvími 

veřejného sektoru, můţe být ve větší či menší míře uspokojována jak institucemi 

neziskovými, tak i ziskovými. Vzhledem k faktu, ţe tento model nezachycuje principy,  

na základě kterých mohou probíhat spolupráce mezi organizacemi či sektory, jedná  

se o model statický. [2]   

     

Schéma č. 2.1.1 : Statický model národního hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                  

      = spolupráce na produkci statků 

 

                     = produkce smíšených statků 

 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, J., a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: 

Ekopress, s.r.o., 2007. 

 

2.1.1 Členění národního hospodářství v trojúhelníkovém modelu  

V předchozí kapitole bylo rozebráno rozdělení národního hospodářství z různých 

hledisek a model statický. Na tuto problematiku volně navazuje model trojúhelníkový. Ten je  

obdobou modelu statického. Na rozdíl od modelu statického, který znázorňuje odvětví,  

ve kterých organizace působí, nelze u trojúhelníkového modelu odvětví identifikovat. 

Trojúhelníkový model je také nazýván jako Pestoffův trojúhelník. Tento název je odvozen  

od jeho tvůrce švédského ekonoma Victora A. Pestoffa. 

odvětví 

odvětví 
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Pro rozdělení národního hospodářství Victor A. Pestoff vyuţívá plochy trojúhelníku, 

která se člení do čtyř sektorů, a to pomocí zakreslení tří základních kritérií do této plochy, 

které jednotlivé sektory vytváří.  

Prvním kritériem je vlastnictví, které rozděluje plochu trojúhelníku na část veřejnou  

a soukromou. Dalším je kritérium financování provozu a rozvoje. Toto kritérium člení 

trojúhelník na sektor ziskový a neziskový. Posledním kritériem rozdělující trojúhelníkový 

model je kritérium podle míry právní formalizace. Podle míry právní formalizace se vymezuje 

na sektor formální a neformální. Rozdělením plochy na základě těchto tří kritérií došlo 

k vytvoření několika sektorů působících v národním hospodářství. Jedná se o neziskový 

veřejný sektor, který se nachází v horní části trojúhelníku. Ve spodní části nalevo  

je neziskový sektor domácností. Ziskový soukromý sektor je vyobrazen ve spodní části 

napravo a uprostřed Pestoffova trojúhelníku leţí neziskový soukromý sektor (viz obr. č. 

2.1.1.1).  

 

Obrázek č. 2.1.1.1: Členění národního hospodářství dle Pestoffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998. 128 s. ISBN 80-210-1810-0. 
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Tyto sektory samozřejmě nejsou oddělené, naopak se vzájemně doplňují a prolínají. 

Vzhledem k tomu, je zobrazení národního hospodářství doplněno o zóny, ve kterých  

se činnosti a poslání jednotlivých organizací překrývají. Z tohoto pohledu lze tyto organizace 

členit na hraniční a smíšené.  

Smíšené organizace můţeme na obrázku č. 2.1.1.1 najít na ploše označené číslicemi 

1,2 a 3. Příkladem smíšené instituce je například soukromá střední škola. Ta svým posláním 

zasahuje do veřejného sektoru, ovšem má privátní charakter a jejím zdrojem jsou mimo jiné 

finance veřejné.  

Hraniční instituce jsou v obrázku 2.1.1.1 rozděleny do tří oblastí. Do oblasti označené 

písmenem A, ve které soukromý neziskový sektor zasahuje do neziskového veřejného 

sektoru, lze zařadit veřejnoprávní televizi, veřejné vysoké školy, Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu atd.  

Do oblasti B, kde zasahuje neziskový soukromý sektor do ziskového soukromého 

sektoru, spadají např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a druţstva 

realizující poslání v oblasti charity, sportu, vzdělání apod.  

V oblasti C, ve které zasahuje soukromý neziskový sektor do sektoru domácností,  

se nacházejí spolky či seskupení, které mají neformální charakter. Většinou jde o spolky 

charitativního zaměření nebo o spolky se zaměřením na vyuţití volného času dětí a mládeţe. 

V tabulce č. 2.1.1.2 je znázorněna charakteristika organizací národního hospodářství, 

kterou lze vyčíst právě z  trojúhelníkového modelu V. A. Pestoffa. [1]  

 

Tabulka č. 2.1.1.2: Charakteristika organizací národního hospodářství 

Sektor Charakteristika organizací 

ziskový, soukromý, trţní (první sektor) ziskové, formální, soukromé 

neziskový, veřejný (druhý sektor) neziskové, formální, veřejné 

neziskový, soukromý (nevládní, třetí sektor) neziskové, formální, soukromé 

neziskový, domácností neziskové, neformální, soukromé 

 Zdroj: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998. 128 s. ISBN 80-210-1810-0. 
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2.2 Charakteristika neziskových organizací 

Pro organizace působící v neziskovém sektoru neexistuje v české odborné literatuře 

jednoznačná definice. Podle zákona č. 586/92 Sb., o dani z příjmů, jsou neziskovými 

organizacemi organizace, které mají charakter právnické osoby a které nebyly zřízeny nebo 

zaloţeny za účelem podnikání.  

Tento zákon dále uvádí, jaké typy organizací se do neziskových organizací řadí. Jedná 

se o zájmová sdruţení právnických osob, občanská sdruţení včetně odborových organizací, 

politické strany a hnutí, státem uznávané církve a náboţenské společnosti, nadace a nadační 

fondy, obce, okresní úřady, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, statní fondy  

a obecně prospěšné společnosti.    

Tento výčet organizací ovšem není dostačující pro pochopení poslání a cílů 

neziskových organizací. Proto je potřeba jejich systematizace, které je dosaţeno na základě 

určitých třídících znaků. Řadíme zde třídící znaky podle: 

 kritéria zakladatele, 

 právně organizační normy, 

 způsobu financování, 

 charakteristiky realizované činnosti, 

 globálního charakteru. 

Podle kritéria zakladatele se člení neziskové organizace do tří skupin. První 

skupinou jsou organizace zaloţené veřejnou správou, tj. státní správou nebo samosprávou. 

Tyto organizace lze také nazvat jako veřejnoprávní. Do druhé skupiny náleţí organizace, 

které zaloţila soukromá FO nebo PO a nazýváme je soukromoprávními organizacemi. 

Poslední skupinou jsou organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce ze zákona.  

Dále se neziskové organizace mohou členit podle právně organizační normy. Toto 

kritérium je člení na organizace zaloţené podle zákona č. 576/90 Sb., o hospodaření 

s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových  

a příspěvkových organizací. Podle zákona č. 513/91 Sb. – obchodní zákoník a podle ostatních 

zákonů platných pro neziskové organizace.  

Kritérium financování dělí neziskové organizace na organizace, které jsou zcela 

financovány z veřejných rozpočtů. Zde řadíme rozpočtové organizace. Dále na organizace 

financované zčásti z veřejných rozpočtů. Do této skupiny, která se vyznačuje tím,  

ţe na příspěvek mají organizace v ní působící legislativní nárok, spadají příspěvkové 

organizace, církve a náboţenské společnosti, občanská sdruţení apod.  Předposlední skupinou 
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dle kritéria financování jsou organizace, které získávají prostředky z různých zdrojů  

(dary, sbírky, granty, vlastní činností). Poslední skupinou jsou pak organizace financované 

zejména z výsledků realizace svého poslání. [1]  

Pro členění podle předmětu činnosti lze pouţít různé klasifikace. Jako příklad lze 

uvést systém Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO), který je zaváděn 

v České republice od roku 1996. 

 

Tabulka č. 2.2.1: Mezinárodní klasifikace neziskových organizací 

 1. Kultura, sport a volný čas 

 2. Vzdělávání a výzkum 

 3. Zdravotnictví 

 4. Sociální sluţby 

 5. Přírodní a ţivotní prostředí 

 6. Komunitní rozvoj a bydlení 

 7. Občanskoprávní osvěta a politické organizace 

 8. Dobročinnost 

 9. Mezinárodní nadační aktivity 

10. Náboţenství a církve 

11. Odbory a profesní spolky 

12. Nespecifikované, ostatní 

Zdroj: HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: OPTYS, spol. s r.o., 2007. 207 s. 

ISBN 80-85819-60-0. 

 

Kritérium globálního charakteru poslání rozděluje neziskové organizace  

na organizace veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné.  

Veřejně prospěšné organizace jsou zaloţeny za účelem poslání spočívající v produkci 

statků, a to veřejných a smíšených, které mají uspokojit potřeby veřejnosti. Do skupiny 

veřejně prospěšných organizací řadíme například církve a náboţenské společnosti, politické 

strany a hnutí, nadace a nadační fondy.  

Organizace vzájemně prospěšné jsou zaloţeny za účelem vzájemné podpory skupin 

občanů, které sdruţuje společný zájem. Posláním těchto organizací je tedy uspokojování 

vlastních potřeb, přičemţ veřejná správa dbá na to, aby tyto zájmy byly korektní ve vztahu 

k veřejnosti. Jde například o realizaci zájmů v oblasti kultury, profesních zájmů atd. Kromě 

vzájemně prospěšné činnosti mohou vykonávat i veřejně prospěšnou činnost, ale ta není jejich 

hlavním cílem. Patří zde občanská sdruţení, Česká lékařská komora, Komora daňových 

poradců, zájmová sdruţení právnických osob apod. [2]  
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2.3 Typologie neziskových organizací 

Pro potřeby teorie i praxe se jako nejvhodnější rozdělení organizací neziskového 

sektoru jeví uspořádání do pěti skupin. Těchto pět skupin vyuţívá typologické znaky,  

které jsou odvozené z globálního poslání organizací. [1]   

První typem neziskových organizací jsou neziskové soukromoprávní organizace 

vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. Do této skupiny 

řadíme: 

 občanská sdruţení včetně odborových organizací, 

 zájmová sdruţení právnických osob, 

 sdruţení bez právní subjektivity, 

 profesní komory. 

Druhá skupina zahrnuje neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, 

s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. Do této skupiny spadají:  

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 politické strany a politická hnutí,  

 církve a náboţenské společnosti, 

 organizace s mezinárodním prvkem. 

Další skupina zahrnuje neziskové soukromoprávní organizace rozpočtového  

a příspěvkového typu, s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 

Patří zde například: 

 organizační sloţky státu, 

 územně samosprávné celky, 

 příspěvkové organizace,  

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 Akademie věd ČR, 

 Vězeňská sluţba ČR, 

 Grantová agentura ČR. 
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Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace patří do čtvrté skupiny. Globálním 

posláním těchto organizací je veřejně prospěšná činnost. Jedná se o organizace: 

 Český rozhlas, 

 Česká televize, 

 veřejné vysoké školy, 

 Nejvyšší kontrolní úřad, 

 Česká národní banka, 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,  

 státní fondy. 

Poslední skupinou jsou neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních 

společností s moţností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. Jedná  

se o výjimečné případy neziskových organizací a patří zde:  

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost, 

 druţstvo. [4] 

Vzhledem k zaměření své práce na nadace jsou tyto organizace rozebrány mnohem 

podrobněji a je jim věnována závěrečná samostatná kapitola. Ta se věnuje podmínkám jejich 

vzniku a zániku, způsobu registrace, legislativě, kterou se organizace řídí apod.  

2.4 Nadace 

Nadace upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona jsou nadace účelová sdruţení majetku, která jsou 

zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů.  

Obecně prospěšným cílem můţe být rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských 

práv, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek, rozvoj vědy apod. Jsou právnickou 

osobou. Součástí jejich názvu musí být označení "nadace". Ţádné jiné osoby nejsou 

oprávněny pouţívat toto označení. [5; 6] 

2.4.1 Nadační jmění  

Majetek nadace je tvořen z nadačního jmění a ostatního majetku. Nadační jmění  

je peněţitým vyjádřením veškerých peněţitých a nepeněţitých vkladů a nadačních darů,  

které je zapsáno v nadačním rejstříku.  
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Celková hodnota nadačního jmění nesmí poklesnout pod hranici 500 000 Kč po celou 

dobu trvání nadace. V případě, ţe dojde k poklesu pod tuto hranici, tak má nadace několik 

moţností, jak lze tuto situaci řešit: 

1. nadace má lhůtu jeden rok od konce účetního období, ve kterém k poklesu došlo,  

na doplnění nadačního jmění, 

2. správní rada rozhodne o návrhu na vnitrostátní fúzi, 

3. zrušení nadace soudem na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo 

osoby, která osvědčí právní zájem. [6] 

2.4.2 Proces zřízení a vznik nadace 

Nadace jsou zřízeny na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zřizovateli nebo 

zakládací listinou v případě, ţe je jediný zřizovatel. Poslední moţností jejich zřízení  

je prostřednictvím závěti.  

Pokud se zřizují smlouvou, je nutné, aby byly podpisy na smlouvě úředně ověřené. 

Zřizuje-li se pomocí zakládací listiny nebo závětí, musí být nadační listina ve formě 

notářského zápisu.  

Nadační listina (nejde-li o závěť) obsahuje zejména: 

 název a sídlo nadace, 

 vymezení účelu, 

 výši majetkového vkladu, 

 počet členů správní a dozorčí rady.  

Zřizuje-li se závětí, pak závěť musí obsahovat například: 

 určení názvu nadace, 

 vymezení účelu, 

 výši majetkového vkladu.  

Nadace vznikají dnem zápisu do nadačního rejstříku u rejstříkového soudu. Návrh  

na zápis do rejstříku podává zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti. K návrhu na zápis jsou 

povinni přidat nadační listinu, doklad o splacení peněţitého vkladu a o zřízení zvláštního účtu, 

na němţ je peněţitý vklad uloţen. V rejstříku jsou zapsány informace týkající se názvu, sídla 

a identifikačního čísla, účel, výše nadačního jmění, údaje o členech správní a dozorčí rady. 

Nadace musí do třiceti dnů ode dne jejich vzniku vydat statut. Statut upravuje postup 

pro jednání orgánů nadace, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a způsob jakým 

se poskytují apod. [6] 
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2.4.3 Orgány nadace  

Orgány nadace tvoří správní rada, dozorčí rada a revizor. Správní rada je statutárním 

orgánem nadace a zabývá se správou majetku, řízením činnosti a rozhodováním o všech 

záleţitostech nadace. Správní rada se skládá nejméně ze tří členů a její celkový počet musí být 

vţdy dělitelný třemi, pokud nadační listina nestanoví jinak. Funkční období členů správní 

rady je tříleté.  

Dalším orgánem je dozorčí rada, která je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada  

se zřizuje povinně, jestliţe nadační jmění je vyšší neţ 5 000 000 Kč. K činnostem, které 

dozorčí rada vykonává, zejména patří přezkoumávání roční účetní závěrky a výroční zprávy, 

kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, ověřování 

správnosti účetnictví vedené nadací. Není-li dozorčí rada zřízena, tak její funkci vykonává 

revizor. [6]  

2.4.4 Účetnictví a výroční zpráva 

Nadace vedou účetnictví v plném rozsahu. Jsou povinné mít vţdy ověřenou závěrku 

auditorem. Výroční zprávu nadace vypracovávají a zveřejňují ve lhůtě, kterou stanoví správní 

rada nebo statut. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti, především: 

 přehled o majetku a závazcích, 

 přehled pouţití majetku nadace, 

 přehled o osobách, které poskytly dary ve výši nad 10 000 Kč, 

 zhodnocení základních údajů obsaţených v roční účetní závěrce, 

 výrok auditora. 

 Výroční zprávy jsou uloţeny u rejstříkového soudu. [4; 6] 

2.4.5 Zánik 

Nadace zanikají výmazem z nadačního rejstříku, ovšem zániku předchází jejich 

zrušení.  

Zrušení můţe proběhnout s likvidací nebo bez likvidace. Ke zrušení bez likvidace 

dochází, jestliţe přechází jejich majetek sloučením na jinou nadaci. Likvidace se rovněţ 

neprovede, jestliţe je zamítnut návrh na prohlášení konkursu, a to pro nedostatek majetku, 

nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadaci ţádný majetek.  

V případě likvidace je likvidační zůstatek převeden na jinou nadaci. Pokud je nadací 

likvidační zůstatek odmítnut, můţe jej likvidátor nabídnout obci, ve které má nadace sídlo. 
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Jestliţe ani obec nabídku do 60 dnů od doručení nepřijme, přechází likvidační zůstatek  

na stát. [6]  

2.4.6 Zahraniční nadace 

Zahraniční nadace se sídlem mimo území ČR můţe na jejím území působit za stejných 

podmínek a ve stejném rozsahu jako nadace vzniklé podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech. Oprávnění zahraniční nadace působit na území ČR vzniká dnem zápisu 

její organizační sloţky zřízené na území České republiky v rejstříku. Návrh na zápis 

organizační sloţky zahraniční nadace podává zahraniční nadace. K návrhu přikládá statut  

a doklad o tom, ţe zahraniční nadace byla zřízena jako právnická osoba a ţe hodnota 

majetkového vkladu odpovídá ustanovením zákona o nadacích a nadačních fondech. 

Oprávnění zahraniční nadace zaniká dnem výmazu organizační sloţky z rejstříku. [4; 6] 

 

První kapitola byla zaměřena na problematiku postavení neziskových organizací 

v národním hospodářství. Zjištění poznatků o prostoru určeném neziskovým organizacím 

pomohlo k pochopení způsobů, na základě kterých tyto organizace fungují.  

Byly charakterizovány neziskové organizace dle zákona o dani z příjmů a na základě 

tohoto zákona byl uveden výčet neziskových organizací. Ovšem pro rozlišení rozdílů mezi 

určitými typy neziskových organizací tento výčet není dostačující. Proto byla zavedena 

systematika jejich rozlišovacích kritérií.  

Následně byly vymezeny jednotlivé typy neziskových organizací podle kritéria 

globálního poslání. Na základě těchto poznatků byl vytvořen přehled o tom, jaké neziskové 

organizace působí na území ČR.  

Závěr kapitoly byl věnován neziskovým organizacím veřejně prospěšným,  

a to nadacím. Byly poskytnuty základní informace tykající se jejich vzniku, hodnoty 

nadačního jmění, orgánů a způsob jejich zrušení a zániku. Vymezeny byly i podmínky  

pro zahraniční nadace, které působí na území ČR. 
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3 STRUKTURA NADACE OKD JAKO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Zřizovatelem Nadace OKD (dále jen “nadace“) je akciová společnost OKD,  

která je jediným producentem černého uhlí v České republice. Na zřízení nadace se podílel 

vstup společnosti OKD do mezinárodní černouhelné skupiny New World Resources. Členství 

v této skupině znamenalo příliv nových perspektiv a standardů, které jsou běţně pouţívány 

v mezinárodním podnikatelském prostředí. To vedlo k definování vlastní politiky společenské 

odpovědnosti a ke zřízení firemní nadace. [7]   

Nadace byla zřízena 25. ledna roku 2008 dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích  

a nadačních fondech. Nadace sídlí v Ostravě a je zapsána v nadačním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě. Současná hodnota nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku nadace 

je 53 milionů Kč. [8]   

Nadace je financována z příspěvků dárců. Primárně nadace prostředky od dárců 

rozděluje na základě jejich souhlasu tak, ţe na granty směřuje 80 % (65,5 % do konce roku 

2010), na nadační jmění 12 % (30 % do konce roku 2010) a 8 % (4,5% do konce roku 2010) 

na správní náklady. Nadace se rozhodla navýšit částku připadající na granty, protoţe jsou její 

prioritou a jejich prostřednictvím chce co nejvíce pomáhat ve zlepšování kvality ţivota. Podíl 

určený na správní náklady byl také navýšen, a to z důvodu všeobecného růstu nadace (více 

projektů, ţádostí, vyšší administrativní náklady, propagace). Ke sníţení došlo pouze u částky 

směřující na navýšení nadačního jmění, protoţe je jeho hodnota dostatečná, a proto bude 

navyšováno v menší míře. Sekundárně příspěvky dárců alokuje nadace tak, ţe větší podíl 

získaných prostředků (zhruba 80 %) směřuje do projektů z Moravskoslezského kraje. Zbylých 

20 % vyčlenila na projekty mimo region a nezříká se ani moţnosti udělit podporu projektům 

zahraničním. Nadační podporu můţe získat proto jakýkoliv projekt. Rozhodujícím kritériem 

je při výběru jejich kvalita a potřebnost. [9]   

Nejvýznamnějším dárcem nadace je akciová společnost OKD, která přispívá pevnou 

částkou, a to 1 % ze zisku před zdaněním. V letech 2008 – 2010 darovala nadaci  

více neţ 225 milionů Kč. 

 K dalším významným dárcům nadace patří společnost NWR (New World Resources - 

dodavatel koksovaného a energetického uhlí), akciová společnost AWT (Advanced World 

Transport – soukromý ţelezniční dopravce), RPG Real Estate (realitní subjekt), společnost 

OKK Koksovny (výrobce koksu) a Green Gas DPB, a.s. (poskytovatel důlně-technických 

sluţeb). Nadace získává dary i od fyzických osob. [10]  
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V roce 2011 se nadace řadí mezi největší firemní nadace v České republice. 

K úspěchům nadace patří druhé místo v kategorii Nejlepší výroční zpráva v soutěţi Zlatý 

středník 2009, kterou získala za výroční zprávu roku 2008. A v soutěţi o Nejlepší výroční 

zprávu České republiky za rok 2009, kterou organizuje sdruţení CZECH TOP 100, získala 

Zvláštní cenu KPMG ČR (poskytovatel auditorských, daňových a poradenských sluţeb).  

[11; 12] 

3.1 Poslání nadace 

Hlavním cílem, pro který byla nadace zřízena, je “podpora a rozvoj duchovních  

a humanitárních hodnot, podpora životního prostředí a regionu, vzdělání, sportu, sociálně-

zdravotní oblasti, kultury, hornických tradic a podpora evropských projektů neziskových 

organizací.“ 
13 

K naplňování účelu vytvořila nadace čtyři grantové programy. Tyto programy  

jsou zaměřené na podporu zdraví, kultury a vzdělání, rozvoj regionu a ţivotního prostředí  

a projekty, jejichţ cílem je získat dotace z Evropské unie.  

Na podporu zvláštních projektů přesahující svým charakterem rámec grantových 

programů zřídila nadace Krizový, Operativní a Rozvojový fond. [7] 

Jednotlivým programům a fondům se věnuje samostatná kapitola (viz kapitola 3.4),  

ve které jsou blíţe specifikovány. 

3.2 Management nadace   

Orgány nadace jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Kromě těchto orgánů v nadaci 

působí čtyři odborné grantové komise podle jednotlivých nadačních programů  

a administrátoři. 

3.2.1 Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Skládá se ze sedmi členů, kteří ze svého 

středu volí předsedu a místopředsedu. Předsedkyní správní rady je Petra Mašínová (OKD)  

a místopředsedou Petr Zahradník (Česká spořitelna). Dalšími členy správní rady jsou Petr 

Jonák (AWT), Stanislav Svoboda (RPG RE Management), Drahomíra Tošenovská 

(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě), Jaroslav Čánek (lázně Darkov) a Blanka 

Novotná (JAPEK – výroba pečiva), která je zakládající ředitelkou nadace.  

 ______________________________  

13
 Statut nadace  
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Funkční období členů správní rady je tříleté. Členem správní rady můţe být fyzická 

osoba, která je plně způsobilá provádět právní úkony a je bezúhonná.  

Jednání správní rady se konají nejméně dvakrát ročně a jsou neveřejná, pokud správní 

rada nerozhodne jinak. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina 

všech členů. Z jednání je pořizován zápis, který je uchováván v dokumentaci po celou dobu 

trvání nadace. 

 Rozhodnutí přijímá správní rada nadpoloviční většinou hlasů členů, kteří se účastní 

jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas 

místopředsedy.  

K pravomocím správní rady patří zejména vydávání statutu, schvalování rozpočtu 

nadace, schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy, rozhodování o zvýšení či sníţení 

nadačního jmění. Dále správní rada schvaluje nadační příspěvky, zřizuje funkci ředitele, 

vydává vnitřní předpisy nadace apod. [13; 14] 

3.2.2 Dozorčí rada 

Dozorčí rada nadace je tříčlenná a plní funkci kontrolního orgánu. Jejími členy jsou 

Petra Nováková (Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář), která je její předsedkyní,  

Petr Hájek (PricewaterhouseCoopers - auditorské, daňové a poradenské sluţby)  

a Radim Babinec (OKD).  

Funkční období dozorčí rady je shodné s funkčním obdobím správní rady. 

K pravomocem dozorčí rady zejména patří: 

 kontrola plnění grantových pravidel, 

 přezkoumávání roční účetní závěrky a výroční zprávy, 

 dohlíţení na dodrţování činnosti nadace, aby byla v souladu s právními předpisy, 

 upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky. 

V souvislosti s výkonem kontrolní činnosti jsou její členové oprávněni nahlíţet  

do účetních knih a jiných dokladů tykajících se nadace a svolat mimořádné jednání správní 

rady, jestliţe to vyţadují zájmy nadace. [13; 14]  

3.2.3 Ředitel  

Ředitel je výkonným orgánem nadace a jedná za ni navenek. Jeho úkolem je řídit 

běţný chod nadace, odpovídat za realizaci nadačních programů, uzavírat a rozvazovat 

pracovněprávní vztahy jako vedoucí zaměstnanec. Ředitel nadace také jedná se smluvními 

partnery nadace a spolupracujícími organizacemi, s médii a orgány veřejné moci apod. 



18 

 

Kromě toho zodpovídá za zpracování roční účetní závěrky, zajišťuje její ověření 

auditorem a předkládá ji ke schválení správní radě. Za svou činnost odpovídá správní radě, 

které je podřízen. Nyní je ředitelem nadace Jiří Suchánek. [13]  

3.2.4 Administrátoři 

Administrátory nadace jsou Institut komunitního rozvoje a Nadace Partnerství. Nadace 

s nimi spolupracuje při zpracování grantových ţádostí a při dalších administrativních 

procesech.  

 Ostravský Institut komunitního rozvoje má na starost dva nadační programy. Jedná  

se o program Pro radost a Pro zdraví. Brněnská Nadace Partnerství je administrátorem 

programů Pro budoucnost a Pro Evropu.  

Administrátoři se podílí na přípravě grantových výzev, komunikaci s ţadateli, 

hodnocení došlých projektů a na přípravě doporučení projektů pro odborné komise.  

Po schválení jednotlivých projektů připravují administrátoři smlouvy s příjemci grantů  

a podílí se na administraci, kontrole a evaluaci projektů. [7] 

3.2.5 Odborné grantové komise 

Nadace má čtyři grantové komise dle jednotlivých nadačních programů (viz kapitola 

3.4). Jsou sloţeny ze zástupců nadace a z odborníků na problematiku daného programu. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o odborníky, mohou například posoudit, zda navrhovaný 

rozpočet projektu není nadhodnocený nebo zda je pro danou oblast projekt přínosný.   

Úkolem grantových komisí je posoudit doporučené projekty administrátorů a případně 

další projekty od ţadatelů. Po vyhodnocení ţádostí vyhotovují seznam projektů vhodných 

k podpoře v jednotlivých programech. Seznam poté předkládají správní radě ke schválení. [7] 

3.3 Hospodaření nadace v roce 2009 

Tato kapitola se věnuje hospodaření nadace, a to v roce 2009. Hospodařením roku 

2010 se nezabývá z toho důvodu, ţe nebylo prozatím ověřeno auditorem, který kaţdoročně 

zajišťuje a ověřuje poctivý obraz o činnosti a finanční situaci nadace. 

V této kapitole jsou nejdříve vymezeny účetní postupy nadace, kterými se v roce 2009 

řídila. Je objasněno jaké měla nadace výnosy a náklady i jak se podílí správní náklady  

na celkových nákladech. Dále se kapitola zabývá jejím majetkem, pohledávkami, závazky  

a vlastními zdroji. Závěr kapitoly je zaměřen na informace tykající se zaměstnanců a projektů 

nadace. 
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3.3.1 Účetní postupy nadace  

 O účetnictví nadace se stará externí společnost Daně a audit s.r.o. Ke zpracování 

účetnictví pouţívá účetní program PREMIÉR. Mzdové a personální záleţitosti nadace  

má na starost externí společnost SLAVÍČEK s.r.o. Účetní doklady jsou uchovávány v sídle 

nadace. 

Při přepočtu cizích měn uplatňuje nadace denní kurz ČNB (České národní banky), 

který je platný ke dni zaúčtování účetního případu. Pro přepočet aktiv a pasiv v zahraniční 

měně pouţívá kurz devizového trhu, který vyhlašuje ČNB k rozvahovému dni.  

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nadace eviduje v ceně pořízení,  

která se skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. V rozvaze nadace 

vykazuje dlouhodobý hmotný majetek, jehoţ pořizovací cena je vyšší neţ 40 tis. Kč,  

a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč. Majetek je odpisován 

rovnoměrně podle typu majetku po dobu předpokládané ţivnosti (viz tabulka č. 3.3.1.1). 

 

Tabulka č. 3.3.1.1 Metody a doby odpisování skupin majetku 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Software Lineární 36 měsíců 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – logo Lineární 60 měsíců 

Samostatné movité věci - stan Lineární 57 měsíců 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

 

Dlouhodobým finančním majetkem jsou dluhopisy drţené do splatnosti. Ty se při 

pořízení oceňují v pořizovací ceně, jejíţ součástí jsou přímé náklady související s pořízením. 

Jedná se například o poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.  

O finančních prostředcích přijatých od dárců účtuje nadace na účet Fondy. Celkovou 

hodnotu přijatých darů přerozděluje tak, ţe:  

 65,5 % směřuje na nadační příspěvky podpořených projektů, 

 30 % procent je alokováno na navýšení nadačního jmění, 

 4,5 % připadne na správu nadace. [7]  

Rozdělení přijatých darů se v roce 2011 změnilo. Na granty je určeno 80 %, na nadační jmění 

12 % a na správní náklady 8 %.  

3.3.2 Výnosy  

Celkové výnosy roku 2009 činily 3 986 tis. Kč. Jsou tvořeny úroky, výnosy  

ze zúčtování fondů a výnosy z dlouhodobého finančního majetku. 
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Přibliţně polovinu všech výnosů nadace tvoří úroky získané z krátkodobého 

finančního majetku, které dosáhly částky 2 213 tis. Kč. Finanční prostředky plynoucí  

ze zúčtování fondů představují další významný výnos pro nadaci. Činily 1 454 tis. Kč a podílí  

se na celkových výnosech 36 %.  Posledním výnosem pro rok 2009, který tvoří pouze 8% 

podíl na celkových výnosech, jsou trţby z dlouhodobého finančního majetku  

(viz graf č. 3.3.2.1). Jedná se o výnosy z dluhopisů a činí 319 tis. Kč. [7] 

 

Graf č. 3.3.2.1: Výnosy nadace roku 2009 v % 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

3.3.3 Náklady 

Celková hodnota nákladů nadace představuje částku ve výši 3 986 tis. Kč a zahrnuje 

spotřebované nákupy, sluţby, osobní náklady, daně, poplatky a ostatní náklady.  

Na celkových nákladech se nejvíce podílí náklady vynaloţené na sluţby. V roce 2009 

bylo na sluţby vynaloţeno 2 275 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce poskytnuto na ostatní 

sluţby od dodavatelů (2 230 tis. Kč). Druhým podstatným nákladem pro nadaci jsou osobní 

náklady, jejichţ výše dosáhla hodnoty 1 046 tis. Kč. Jedná se o mzdové náklady (820 tis. Kč) 

a zákonné sociální pojištění (226 tis. Kč). V rámci nákladů na spotřebované nákupy nadace 

poskytla finanční prostředky v hodnotě 515 tis. Kč, a to na spotřebu materiálu a prodej zboţí. 

Ostatní náklady nadace dosáhly částky 107 tis. Kč.  

Správní náklady nadace se v roce 2009 oproti předchozímu roku více neţ 

zdvojnásobily a činily celkem 1 480 tis. Kč. Na celkových nákladech se správní náklady 

podílí 37 %.  

V rámci správních nákladů bylo nejvíce vynaloţeno na sluţby (656 tis. Kč),  

které se na celkových nákladech podílí 16 %. Druhým největším nákladem byly náklady 

osobní (417  tis. Kč) představující 10 % z celkových nákladů. Zhruba 7 % z celkových 

56 %
36 %

8 % Úroky

Zúčtování fondů

Tržby z dlouhodobého finančního majetku
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nákladů tvoří spotřebované nákupy, které dosáhly hodnoty 294 tis. Kč. Zanedbatelnými 

náklady jsou pak  ostatní náklady, daně a poplatky. Ty představují dohromady jen 4 % 

celkových nákladů (viz graf č. 3.3.3.1).  

Ve statutu nadace je stanovena podmínka, ţe správní náklady nesmí překročit hranici 

15 % nadačního jmění za účetní období. Toto kritérium bylo nadací splněno, protoţe správní 

náklady činily pouze 3 % z nadačního jmění. [7]    

 

Graf č. 3.3.3.1: Podíl správních nákladů na celkových nákladech v % 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

3.3.4 Dlouhodobý a krátkodobý majetek 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku 

spravovaného nadací činí 30 709 tis. Kč. Nadace vlastní dlouhodobý hmotný majetek, 

 a to ve formě stanu, jehoţ pořizovací hodnota činí 103 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný 

majetek je tvořen licenci k webovému informačnímu systému pro správu Grantys. Pořizovací 

cena licence činí 125 tis. Kč. Dále je dlouhodobým nehmotným majetkem grafický manuál 

pořízený v předchozím roce, jehoţ pořizovací hodnota je 107 tis. Kč. 

Oprávky k dlouhodobému majetku představují dohromady částku 56 tis. Kč.  

Z toho 11 tis. Kč jsou oprávky k samostatným movitým věcem (stan), 41 tis. Kč k ostatnímu 

dlouhodobému nehmotnému majetku (grafický manuál) a 4 tis. Kč ze softwaru (licence). 

Z toho vyplývá, ţe účetní hodnota stanu je 92 tis. Kč, zakoupené licence  

121 tis. Kč a grafického manuálu 66 tis. Kč (viz tabulka č. 3.3.4.1). 

Nadace neeviduje ţádný nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

Všechen majetek je řádně zařazen. 

Jako dlouhodobý finanční majetek eviduje nadace dluhopisy, jejichţ účetní hodnota 

k 31. 12. 2009 činí 30 430 tis. Kč. Strukturu jednotlivých dluhopisů zachycuje tabulka  

č. 3.3.4.2. Celková hodnota výnosů z dluhopisů je představována hodnotou 319 tis. Kč.  

7 %

16 %

10 %

1 %

3 % Spotřebované nákupy
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Ostatní náklady 
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Tabulka č. 3.3.4.1: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v tis. Kč 

 Samostatné 

movité věci 
Software 

Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek 

Pořizovací cena 

Zůstatek k 1. 1. 2009 --- --- 107 

Přírůstky 103 125 --- 

Úbytky --- --- --- 

Přeúčtování --- --- --- 

Zůstatek k 31. 12. 2009 103 125 107 

Oprávky 

Zůstatek k 1. 1. 2009 --- --- 20 

Odpisy 11 4 21 

Oprávky k úbytkům --- --- -- 

Přeúčtování --- --- -- 

Zůstatek k 31. 12. 2009 11 4 41 

Zůstatková hodnota 1. 1. 2009 --- --- 87 

Zůstatková hodnota 31. 12. 2009 92 121 66 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

 

Celková hodnota krátkodobého majetku nadace činí 129 090 tis. Kč. Převáţnou část 

krátkodobého majetku tvoří finanční prostředky, které jsou vedeny na běţných účtech.  Stav 

peněţních prostředků na těchto účtech k 31. prosinci 2009 činil 128 725 tis. Kč. Zůstatek 

k 31. prosinci 2009 je tvořen zůstatkem běţného účtu a zůstatkem vázaných účtů nadačního 

jmění. Nadace získala z krátkodobého finančního majetku úroky v celkové výši 2 213 tis. Kč. 

[7] 

 

Tabulka č. 3.3.4.2: Struktura dluhových cenných papírů 

Cenný papír Splatnost 
Počet  

(v ks) 

Nominální 

hodnota  

(v Kč/ks) 

Průměrná 

pořizovací cena 

(v Kč/ks) 

Účetní hodnota 

k 31. 12. 2009 

(v tis. Kč) 

Dluhopis ČR – 6,55/11 5. 10. 2011 1 000 10 000 10 795 10 592 

Dluhopis ČR – 2,55/10 18. 10. 2010 870 10 000 10 000 8 744  

Dluhopis ČR – VAR/12 11. 04. 2012 1 100 10 000 10 095 11 094 

Celkem     30 430 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

3.3.5 Pohledávky a závazky 

Nadace vykazuje krátkodobé pohledávky v celkové výši 256 tis. Kč. Jsou 

představovány přeplatky, které souvisí s dary poskytnutými nadací podpořeným subjektům. 

V roce 2010 byly tyto přeplatky nadaci vráceny. Nejsou tvořeny opravné poloţky 

k pohledávkám.  
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Nadaci se povedlo sníţit krátkodobé závazky oproti roku 2008 aţ o 71,4 %. Ke konci 

roku 2009 tak nadace vykazuje závazky v celkové výši 251 tis. Kč.  Největší část závazků 

(přibliţně 45 %) je vázána na dohadných účtech pasivních. Podstatně se na celkových 

závazcích podílí i závazky vůči dodavatelům, které dosáhly výše 66 tis. Kč,  

a vůči zaměstnancům. Ty činí 43 tis. Kč.  Zhruba 10 % z celkových závazků představují 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které dosáhly hodnoty 24 tis. Kč. 

Konkrétně 17 tis. Kč jsou závazky ze sociálního zabezpečení a 7 tis. Kč představují závazky 

ze zdravotního pojištění. Ţádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Vůči místně 

příslušnému finančnímu úřadu má nadace evidovány daňové nedoplatky. Jedná se o ostatní 

přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob a činí 6 tis. Kč. Tento závazek není 

rovněţ po lhůtě splatnosti. [7] 

Všechny závazky nadace jsou k rozvahovému dni vykázány v rozvaze.  

3.3.6 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje nadace jsou tvořeny nadačním jměním a finančními prostředky fondů. 

V roce 2009 vlastní zdroje nadace činí 159 548 tis. Kč, ze kterých představuje výše nadačního 

jmění částku 51 401 tis. Kč a 108 147 tis. Kč je zůstatek fondů k 31. prosinci 2009  

(viz tabulka č. 3.3.6.1).  

Nadační jmění bylo navýšeno dle rozhodnutí správní rady ze dne 17. prosince 2008  

o 29 706 tis. Kč, takţe se původní hodnota nadačního jmění ve výši 500 tis. Kč navýšila  

na částku 30 206 tis. Kč. Změna nadačního jmění byla do rejstříku zaznamenána 16. ledna 

2009.  

K dalšímu navýšení nadačního jmění došlo dne 15. prosince 2009 na základě 

rozhodnutí správní rady. Nadační jmění bylo navýšeno o 21 195 tis. Kč, a to z 30 206 tis. Kč 

na 51 401 tis. Kč. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 13. ledna 2010.  

 

Tabulka č. 3.3.6.1: Vlastní zdroje nadace v tis. Kč 

 Vlastní 

jmění 

Fondy Zisk/ztráta 

minulých let 

Zisk/ztráta 

běţného období 

Celkem 

Zůstatek k 1. 1. 2009 30 206 51 028 --- --- 81 234 

Přijaté dary --- 142 168 --- --- 142 168 

Poskytnuté dary --- -62 400 --- --- -62 400 

Zúčtování fondů --- -1 454 --- --- -1 454 

Navýšení nadačního jmění 21 195 -21 195 --- --- --- 

Zisk/ztráta roku 2009 --- --- --- --- --- 

Zůstatek k 31. 12. 2009 51 401 108 147 --- --- 159 548 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 
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Na účet fondů byla vloţena částka 142 168 tis. Kč představující přijaté dary. Nejvyšší 

částku v hodnotě 129 100 tis. Kč přispěla akciová společnost OKD, která je nejen jediným 

zřizovatelem, ale také největším dárcem nadace. Kromě společnosti OKD významně přispěla  

společnost NWR darem ve výši 9 450 tis. Kč, RPG RE částkou 2 600 tis. Kč, společnost 

OKD, Doprava, a.s. 300 tis. Kč. Nadace v roce 2009 poskytla dary v celkové hodnotě  

62 400 tis. Kč. Zúčtování fondů činilo 1 454 tis. Kč. Strukturu fondů znázorňuje graf č. 

3.3.6.2. [7]    

 

Graf č. 3.3.6.2: Struktura fondů k 31.12. 2009 v tis. Kč 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

3.3.7 Údaje o zaměstnancích a projektech 

Nadace má v roce 2009 dva zaměstnance a jednoho vedoucího pracovníka. Správní  

a dozorčí rada má dohromady deset členů. Mzdové náklady, které zahrnují také odměny 

statutárních i dozorčích orgánů dosáhly hodnoty 820 tis. Kč.  Náklady na jejich sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění činily 226 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly členům 

správní a dozorčí rady poskytnuty odměny z titulu výkonu funkce v celkové výši 100 tis. Kč 

(viz tabulka č. 3.3.7.1). Své odměny členové obratem darovali nadaci jako dar. Členům 

nebyly poskytnuty ţádné půjčky a rovněţ nebyly uzavřeny ţádné smlouvy, které by nadaci 

zavazovaly k vyplacení poţitků v případě ukončení činnosti členů správní a dozorčí rady. 
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Tabulka č. 3.3.7.1: Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a jejich osobní náklady za rok 2009 

 Počet 
Mzdové náklady zahrnující 

odměny (tis. Kč) 

Náklady na soc. zabezpečení a 

zdrav. pojištění (tis. Kč) 

Zaměstnanci 2 603 117 

Vedoucí pracovníci  1 117 40 

Správní a dozorčí rada 10 100 9 

Celkem 13 820 226 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

 

V prosinci byla vyhlášena veřejná sbírka, která se nazývá „Svatobarborská sbírka“. 

Bude probíhat po dobu tří let, a to prostřednictvím prodeje drobných předmětů. Celkový čistý 

výtěţek sbírky dosáhl hodnoty 65 tis. Kč k 31. prosinci roku 2009. Vybrané prostředky jsou 

evidovány na zvláštním bankovním účtu. 

Nadace realizuje jednotlivé grantové programy a v rámci nich bylo schváleno  

194 projektů. Dále bylo podpořeno nad rámec grantových kol 11 projektů z Krizového  

a Operativního fondu. Celková výše projektů činila 37 112 tis. Kč a poskytla dary v hodnotě 

62 400 tis. Kč. [7] 

Nadace v roce 2009 hospodařila se svými prostředky dobře. Povedlo se jí sníţit 

významně krátkodobé závazky (přibliţně o 71 %) a zároveň navýšila téměř dvojnásobně 

hodnotu vlastního jmění. Mnohonásobně také vzrostl dlouhodobý majetek nadace oproti roku 

2008. Toto navýšení bylo způsobeno zejména investicí do dluhopisů ČR. Daňová povinnost 

nadace je  pro rok 2009 nulová.  

Hospodaření roku 2010 bude ověřeno auditorem do 15. května 2011, ale předpokládá 

se i pro rok 2010 nulové daňové zatíţení.  

3.4 Činnost 

Kapitola se zabývá realizovanou činností nadace. Nejprve je vymezena náplň a účel 

nadačních programů a fondů. Dále je zaměřena na soutěţ, kterou nadace vyhlašuje,  

a závěrečná podkapitola se věnuje vítězům v této soutěţi v roce 2010. 

Hlavního cíle (viz kapitola 3.1) je dosahováno prostřednictvím čtyř programů. 

Nadačními programy jsou: 

 Pro zdraví, 

 Pro radost, 

 Pro budoucnost, 

 Pro Evropu. 
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Kromě realizace čtyř grantových programů se nadace podílí na dalších veřejně 

prospěšných aktivitách. Pro tyto aktivity, přesahující rámec grantových programů, zřídila 

nadace tři fondy. Jedná se o: 

 Krizový fond, 

 Operativní fond, 

 Rozvojový fond. 

Od roku 2009 nadace pořádá soutěţ Ceny Nadace OKD. Kategoriemi soutěţe jsou 

Projekt roku a Osobnost neziskové sféry. Nově v roce 2010 přibyla kategorie Média,  

která je určena pro novináře a vydavatele, jeţ pomáhají neziskovému sektoru. [15] 

Hlavním cílem soutěţe je upozornit veřejnost na prospěšné aktivity neziskového 

sektoru a ocenit hlavní osobnosti neziskové sféry, jejichţ iniciativu povaţují mnozí  

za samozřejmost. Vítěze jednotlivých kategorií vybírá komise. Ta je sloţena ze zástupců 

nadace, největších dárců, spolupracovníků, ale i řadových horníků. 

3.4.1 Pro zdraví 

Program Pro zdraví je prioritním programem nadace. Jeho cílem je podpora zdraví  

a sociální péče. Je naplňován prostřednictvím veřejně prospěšných projektů.  

V oblasti zdraví nadace podporuje zejména projekty, které zvyšují úroveň 

diagnostických a terapeutických zařízení, projekty zlepšující zdraví a kvalitu ţivota. V oblasti 

sociální péče mají příleţitost získat grant projekty, jejichţ účelem je zlepšení vybavenosti 

zařízení sociální péče, ţivotních podmínek sociálně ohroţených skupin, znevýhodněných  

a hendikepovaných osob.  

Letos se nadace speciálně v rámci tohoto programu rozhodla podpořit především 

projekty zaměřené na pracovní a společenskou integraci osob se zdravotním postiţením. 

Vyčlenila na projekty s tímto účelem 1/6 plánovaných finančních prostředků. Maximální limit 

nadačního příspěvku na jeden projekt je v tomto programu stanoven na 1 milion Kč. [16; 17] 

3.4.2 Pro radost 

V rámci programu Pro radost nadace podporuje kulturu, vzdělání a volnočasové 

aktivity. Účelem programu je podporovat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity. Díky 

podpoře těchto oblastí by mělo docházet k posilování příslušnosti obyvatel k regionu,  

ke zvyšování povědomí o celé oblasti a také k celkovému rozvoji vzdělanosti.  

Náplní projektů by měly být aktivity, které přispívají k rozvoji tradic v regionu, 

posilující vzájemné společensko-kulturní vztahy (zejména česko-polské). V oblasti 
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volnočasových aktivit podporuje projekty zaměřené především na děti a mládeţ, jejichţ 

moţnosti jsou z různých důvodů limitovány.  

Nadace poskytuje grant v programu Pro radost převáţně projektům, které by nemohly 

být realizovány bez přispění dárce. Nadační příspěvek na jeden projekt je stanoven 

v maximální výši 300 tis. Kč. [18] 

3.4.3 Pro budoucnost 

 V rámci programu Pro budoucnost uděluje nadace grant ve třech kategoriích. Jedná  

se o oblast kulturních a přírodních památek, ekologie a veřejného sektoru. 

Podpořit kulturní a přírodní dědictví se nadace rozhodla ve snaze podílet se aktivně  

na rekonstrukci a záchraně důleţitých památek, zejména v Moravskoslezském kraji. Touto 

formou podpory by chtěla docílit toho, aby došlo k zatraktivnění regionu pro návštěvníky. 

Příleţitost získání nadačního příspěvku mají proto projekty zaměřené na péči o nemovité  

a movité památky. Dále projekty, jejichţ náplní bude zvyšování povědomí o památkách. 

Nadace uděluje v rámci tohoto programu podporu i projektům ekologického 

charakteru (zlepšující ţivotní prostředí, zaměřené na obnovitelné zdroje energie apod.). Vítá 

také projekty, které rozvíjejí ekologický styl ţivota, tzn. šetrného vůči ţivotnímu prostředí.  

V kategorii veřejný sektor mohou ţadatelé podávat projekty zaměřené na zlepšení 

podmínek pro ţivot v obcích a krajích.  

Maximální limit výše grantu připadající na jeden projekt v programu Pro budoucnost 

činí 1 milion Kč. [7; 19]  

3.4.4 Pro Evropu    

Nadační program Pro Evropu je unikátním programem. Nabízí neziskovým 

organizacím podporu při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.  

V rámci tohoto programu mají organizace příleţitost získat grant i od nadace,  

který slouţí k odbornému zpracování projektu.  

Konkrétně nadace nabízí pomoc s přípravou administrativních podkladů, zpracováním 

finanční a ekonomické analýzy, vytvořením studie proveditelnosti, vypracováním 

marketingového průzkumu apod.  

Většina neziskových organizací se v současnosti potýká s nedostatkem zdrojů,  

proto se je snaţí najít jinde. Jednou z moţností jsou právě strukturální fondy EU. Problémem 

neziskových organizací je, ţe řada z nich nemá dostatečné zkušenosti s vypracováním kvalitní 

a bezchybné ţádosti, která by obstála ve schvalovacím řízení. 
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Cílem tohoto programu je zvýšit šanci uchazeče na získání evropské finanční podpory. 

Nadace stanovila maximální výši grantu na jeden projekt na 300 tis. Kč. [7; 20]  

3.4.5 Pomoc v mimořádných situacích  

 Nadace pro výjimečné situace, které se mohou během roku vyskytnout, zřídila tři 

fondy.   

Krizový fond je určen k podpoře v mimořádných situacích. Jedná se o nástroj slouţící 

k rychlému poskytnutí finančních prostředků potřebným lidem, a to během neočekávaných  

či rozsáhlých krizových situací nebo ţivelných pohrom. Prostředky Krizového fondu byly 

vyuţity například na odstraňování následků povodní nebo na pomoc pozůstalým rodinám  

při důlním neštěstí ve slovenské Handlové. Celkem poskytla nadace na pomoc při řešení 

mimořádných situací osm nadačních příspěvků ve výši 3 157 425 Kč.  

Operativní fond je zaměřen na podporu jedinečných a velmi zajímavých projektů, 

které stojí mimo běţné grantové kolo, protoţe do něj časově nespadají, a proto do něj 

nemohou být zařazeny. Nadace z tohoto fondu jiţ podpořila 30 projektů, na které připadla 

částka v hodnotě 4 556 525 Kč.  

Rozvojový fond nadace zaloţila v roce 2010. Prostředky Rozvojového fondu slouţí 

k cílenému rozvoji neziskového sektoru. Například z něj byli podpořeni mladí talentovaní 

novináři. Celkově byla z Rozvojového fondu poskytnuta částka ve výši 474 000 Kč. [7; 21] 

3.4.6 Ceny Nadace OKD v roce 2010   

 V roce 2010 pořádala nadace jiţ druhý ročník soutěţe Ceny Nadace OKD. Do finále 

letošního roku postoupilo celkem 18 projektů a osobností. Z těch odborná komise vybrala šest 

vítězů.  

Projektem roku v programu Pro zdraví se stal projekt „Děti patří do rodiny“ 

realizovaný třineckým sdruţením Filadelfie, které hledá pro děti z dětských domovů 

pěstounské rodiny.  

V programu Pro radost zvítězil projekt obce Horní Suché „Fedrování s folklórem“. 

Jedná se o originální mezinárodní folklórní festival, který připomíná kulturní kořeny 

Ostravska a Těšínského Slezska a propojuje je s hornickými tradicemi.  

Projekt nesoucí název „Ţelví zahrada pro Salome“ se stal vítězem v programu  

Pro budoucnost. Tento projekt vypracovalo ostravské sdruţení Vesica, které vybudovalo 

v Bohumíně u stacionáře Salome netradiční zahradu v podobě ţelvího labyrintu. Ta slouţí  

pro děti s hendikepem ze stacionáře i lidem z nedalekého sídliště.  
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V posledním programu nadace Pro Evropu zvítězil projekt Hospice sv. Jana  

N. Neumanna z Prachatic nazývající se „Vzdělání v hospicové péči“. Hospici z Prachatic 

poskytla nadace finanční prostředky v hodnotě necelých 40 tis. Kč na zpracování ţádosti. 

Ţádost ve schvalovacím řízení obstála a z EU nakonec hospic z Prachatic získal na tento 

projekt přibliţně 1 milion Kč.  

Osobností neziskové sféry se stal doc. RNDr. Pavel Kreml, Csc., který je předsedou 

Slezského klubu stomiků v Ostravě. Byl oceněn za dlouholetou práci ve prospěch zdravotně 

postiţených. Od počátku 90. let se angaţuje zejména v souvislosti se stomiky tzn. pacienty, 

kterým byl ze závaţných důvodů vytvořen vývod ze střev či močovodu. 

V nové kategorii Média byl za mediální čin oceněn David Kasl & týdeník EURO & 

vydavatelství EURONEWS. Cenu získali za rubriku Pozitivní zprávy, která přináší týdně 

informace o společenské odpovědnosti firem. [15] 

3.5 Grantové řízení 

Grantové řízení nadace je zahájeno dnem vyhlášení výzvy k podávání ţádostí  

do jednotlivých grantových programů. Obvykle je vyhlášeno na začátku kalendářního roku. 

V rámci grantového řízení poskytuje nadace nadační příspěvek, který je v souladu s jejím 

účelem. Příspěvek je poskytován právnickým osobám (například nadacím, nadačním fondům, 

občanským sdruţením, obecně prospěšným organizacím, obcím) mimo podnikatelské 

subjekty. Ţadatelé mohou získat nadační příspěvek v jednotlivých oblastech účelu na základě 

ţádosti nebo návrhu člena správní rady nadace.  

Ţádost o nadační příspěvek podává ţadatel prostřednictvím databázového systému 

Grantys. Ţádost obsahuje: 

 údaje o organizaci, 

o název organizace, název projektu, 

 povinné specifické údaje k projektu, 

o anotace, informace o projektu, rozpočet, zdroje, charakteristika 

organizace/ţadatele, 

 čestné prohlášení. 

Důleţitou částí povinně specifických údajů k projektu je anotace projektu. Ta slouţí 

k celkovému, ale stručnému popisu projektu, jeho hlavních cílů, výstupů, velikosti oslovené 

cílové skupiny. Patří zde i rozpočet projektu. Ten musí být v souladu s aktivitami uvedenými 

v projektu. Neuznatelnými náklady pro všechny programy jsou pak odpisy dlouhodobého 
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hmotného a nehmotného majetku, auditorské sluţby, celní, správní, soudní poplatky, ceniny, 

alkoholické nápoje atd.  

Nedílnou součástí ţádosti je „Čestné prohlášení“ statutárního zástupce organizace,  

ve kterém souhlasí s podáním ţádosti do zvoleného programu. Jestliţe ţadatel  

„Čestné prohlášení“ nevyplní, je přihláška vyřazena z dalšího hodnocení pro nesplnění 

formálních náleţitostí.  

Ţádost o poskytnutí nadačního příspěvku je přehledně sestavená a účelná.  

Ţádosti přijímá nadace ode dne vyhlášení výzvy k podávání ţádostí aţ do známého 

termínu uzávěrky. Projekty, které jsou zaslány po termínu uzávěrky, jsou vyřazeny 

z grantového hodnocení pro nesplnění formálních náleţitostí.  

Po ukončení grantové výzvy probíhá třífázový proces hodnocení ţádostí. Nejprve jsou 

ţádosti předloţeny administrátorům, kteří zhodnotí došlé projekty ţadatelů a připraví  

pro odborné komise doporučení projektů. Odborné komise pak posuzují doporučené projekty 

administrátorů, ale mohou případně zhodnotit i další projekty ţadatelů. Po vyhodnocení 

projektů sestaví odborná komise seznam projektů doporučených k podpoře. Ten je předloţen 

k posouzení a schválení správní radě.   

O schválení poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě 

posouzení ţádostí ţadatelů. Správní rada rozhoduje i o konečné hodnotě a schvaluje účel 

pouţití příspěvku. Rovněţ má pravomoc upravit poskytovanou částku oproti návrhu ţadatele. 

V takové situaci můţe poţadovat doloţení schopností dofinancování projektu z jiných zdrojů 

nebo úpravu projektu tak, aby byl nadační příspěvek pouţit k pokrytí ucelené části projektu.  

Ţadatele, který nevyhověl podmínkám pro poskytnutí nadačního příspěvku, informuje 

nadace písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů po vyřazení a zamítnutí ţádosti. Jestliţe  

je ţádost schválena, pak nadace s příjemcem uzavírá smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku.   

Smlouva, která je dvoustranným aktem mezi nadací a příjemcem nadačního příspěvku, 

představuje jednak závazek nadace vůči příjemci poskytnout mu nadační příspěvek a zároveň 

závazek příjemce nadační příspěvek přijmout a pouţít ho za účelem a podmínek stanovených 

ve smlouvě.  

Smlouva stanovuje výši nadačního příspěvku a způsob jeho poskytnutí příjemci. 

Obvykle je poskytován ve třech splátkách. Nicméně je moţné dostat nadační příspěvek  

ve formě jedné i dvou splátek, a to v případě časové potřebnosti (okamţitá pomoc v tíţivé 

situaci) nebo z důvodu finanční nenáročnosti projektu.  
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První splátku příjemce obdrţí po uzavření smlouvy. Druhá splátka je příjemci 

vyplacena po předloţení a schválení poskytovatelem Průběţné zprávy s Průběţným 

vyúčtováním, které bylo zavedeno v roce 2010 za účelem zvýšení kontroly a ochrany nadace. 

Poslední splátku nadace příjemci poskytne po předloţení a schválení poskytovatelem 

Závěrečné zprávy se Závěrečným vyúčtováním projektu.  

Dále smlouva stanovuje lhůtu pro realizaci projektu, tedy den zahájení i ukončení 

projektu. Jestliţe příjemce nezahájí realizaci projektu ve sjednaný den, pak musí tuto 

skutečnost do 15 kalendářních dnů písemně oznámit nadaci a vrátit zpět nadační příspěvek. 

Dobu realizace projektu je moţné příjemci prodlouţit jen v případě, ţe není schopen projekt 

dokončit ve stanoveném termínu z důvodů nepřekonatelných a neovlivnitelných faktorů.  

Důleţitou součástí smlouvy jsou také závazky příjemce. Smlouva příjemce zavazuje 

k zajištění odděleného vedení nadačního příspěvku v účetnictví, umoţnit nadaci kontrolu 

dokumentace, předloţení Průběţné zprávy o projektu s Průběţným vyúčtováním a Závěrečné 

zprávy se Závěrečným vyúčtováním apod.  

Smlouva stanovuje i sankce v případě nedodrţení stanovených podmínek. Například 

jestliţe je příjemce v prodlení s předloţením Zprávy a Vyúčtování, je poskytovatel oprávněn 

příjemci uloţit sankci, která můţe činit aţ 25 % ze schváleného nadačního příspěvku.  

Příjemce musí smlouvu podepsat nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího 

předloţení. Pokud tak neučiní, návrh smlouvy se stává neplatným. Smlouva můţe zaniknout 

na základě dohody smluvních stran nebo odstoupením. 

Nadace je oprávněna průběţně kontrolovat pouţití nadačního příspěvku. Jestliţe 

ţadatel nedodrţí cíl projektu, na který mu byl poskytnut grant, popřípadě pouţije-li nadační 

příspěvek v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, je povinen grant nadaci vrátit,  

a to do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy nadace. [22; 23; 24]   

3.6 Public relations 

Public relations je snaha o vytvoření a udrţení vzájemného porozumění mezi 

organizací a její veřejností. Zjednodušeně lze říci, ţe public relations je všestranná práce 

s veřejností. Nadace v této oblasti vyvíjí značné úsilí, aby rozšířila povědomí veřejnosti  

o svém poslání, cílech, činnostech apod. [25]     

Jednou z moţností, jak nadace oslovuje veřejnost, je pořádáním řady veřejných akcí. 

První veřejnou akcí byl den s nadací v ostravské zoologické zahradě v dubnu roku 2009,  

která se konala u příleţitosti otevření expozice Malá Amazonie. Během této akce nadace 

prezentovala veřejnosti své aktivity a záměry. Byly zde i představeny další organizace 
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podpořené nadací. Například Heřmánek z Karviné, Duha Zámeček z Havířova, Občanské 

sdruţení Svatá Barbora. [7]   

Koncem roku 2009 nadace uspořádala i svou první veřejnou sbírku. Výtěţek sbírky 

byl rozdělen mezi Občanské sdruţení Svatá Barbora a sdruţení Dítě s diabetem,  

které zvítězilo v hlasování veřejnosti na webových stránkách nadace. Předmětem sbírky byli 

keramičtí kapři, které vyrobila v chráněné dílně Charita sv. Alexandra. Celkový výtěţek 

sbírky přesáhl 65 tis. Kč.  Tato částka byla rozdělena rovným dílem mezi obě zmíněné 

organizace. Sdruţení Dítě s diabetem polovinu výtěţku pouţilo k zakoupení senzorů 

slouţících k měření hladiny glukózy, ve snaze zlepšit ţivot dětí s cukrovkou i jejich rodičů. 

Druhá polovina částky směřovala na vzdělání hornických sirotků z Občanského sdruţení 

Svatá Barbora. [7; 26]    

V roce 2010 se nadace veřejnosti představila jiţ podruhé na Hornických slavnostech 

v Karviné. Stejně jako v roce 2009 bylo v rámci Hornických slavností otevřeno Nadační 

městečko, ve kterém se veřejnosti představilo 30 neziskových organizací 

z Moravskoslezského kraje podporovaných v rámci grantových programů nadace. [27]   

Další významnou událostí roku 2010, na které se nadace prezentovala veřejnosti,  

je hudební festival Colours of Ostrava. Na festivalu nabídla nadace netradiční program,  

ve kterém se kaţdý den návštěvníkům představila jedna nezisková organizace, jeţ dlouhodobě 

s nadací spolupracuje. Před vystoupením kapely Visací zámek předala předsedkyně správní 

rady Petra Mašínová slavnostně šek zástupcům osmi neziskových organizací,  

které v jednotlivých grantových programech získaly nejvyšší a nejniţší částku. [28]   

Na jakých akcích se můţe veřejnost setkat s nadací v roce 2011? Jiţ tradičně  

na festivalu Colours of Ostrava a Hornických slavnostech v Karviné. Nadace připravuje i akci 

Den s nadací v ostravské zoo u příleţitosti otevření pavilonu Papua, na který přispěla částkou 

810 tis. Kč. 

Kromě pořádání veřejných akcí se do povědomí široké veřejnosti nadace mohla dostat 

prostřednictvím tisku. V současnosti se o nadaci mohou lidé dozvědět zejména v souvislosti 

s chráněnými dílnami, které jsou skvělou příleţitostí pro začlenění hendikepovaných  

do pracovního procesu i běţného ţivota. Ovšem díky plánovaným škrtům ve státním rozpočtu 

se příspěvek z úřadu práce, který je důleţitým příjmem chráněných dílen, bude sniţovat,  

coţ by mohlo vést k omezení činnosti u organizací zaměstnávající osoby  

se zdravotním postiţením či k jejich zániku. Nadace se proto prostřednictvím svých grantů 

snaţí pomoci tak, aby pracovní místa pro hendikepované udrţela, popřípadě byla i nová místa 

vytvořena. Na podporu chráněných dílen a dalších způsobů pracovní integrace 
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hendikepovaných má nadace připraveno aţ 10 milionů Kč. Další články o nadaci byly 

uveřejněny například v periodikách Moravskoslezský deník, Mladá fronta DNES, Právo, 

Týdeník Havířovsko. [17] 

Zřizovatel nadace vydává týdeník OKD Horník, ve kterém má nadace k dispozici 

jednu stranu pro prezentaci svých aktivit. Sama nadace pak vydává bulletin, ve kterém se lze 

dočíst o činnosti nadace a neziskových organizacích. Dále nadace pořádá semináře  

pro ţadatele o grant, ve kterých se zaměřuje na informace týkající se výzev a podávání 

ţádostí. Ţadatelé mají o ně rok od roku větší zájem. Další informace o nadaci jsou k dispozici 

na webových stránkách nadace http://www.nadaceokd.cz/. 

Lze říci, ţe si nadace v oblasti public relations vede velmi dobře. Její silnou stránkou 

je zejména komunikace, díky které si vytváří dobré vztahy s veřejností. Důleţité je i to,  

ţe se jedná o komunikaci oboustrannou. Vzniká tedy zpětná vazba. Ta je důkazem toho,  

ţe komunikace je efektivní.  To vše přispívá k budování její pozitivní image.     

 

Třetí kapitola se věnovala Nadaci OKD, která byla zřízena v roce 2008 v Ostravě. 

V úvodní části kapitoly byly uvedeny skutečnosti, které vedly zřizovatele – akciovou 

společnost OKD ke zřízení firemní nadace. Bylo vymezeno její poslání, orgány a bylo 

specifikováno její hospodaření v roce 2009.  

Dále byl v kapitole popsán způsob, kterým naplňuje své poslání. Pro tento účel 

vytvořila čtyři grantové programy. Do těch mohou po vyhlášení grantového řízení neziskové 

organizace zasílat své projekty a získat v rámci nich nadační příspěvek. Další moţností,  

jak mohou neziskové organizace získat podporu ve formě grantu, je pomocí fondů, které jsou 

vytvořeny pro udělení podpory ve výjimečných případech.  

Proto další část této kapitoly byla věnována náplním nadačních programů, fondů  

a také byl podrobně popsán průběh grantového řízení. V závěru byly objasněny způsoby, 

jakými se nadace snaţí rozšířit povědomí veřejnosti o svých cílech, činnosti apod.   

 

 

 

 

 

 

http://www.nadaceokd.cz/
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4 ROZBOR GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 

Kapitola se zabývá rozborem čtyř grantových programů Pro radost, Pro zdraví,  

Pro budoucnost a Pro Evropu (viz kapitola č. 3.4), jejichţ prostřednictvím se nadace snaţí 

pomoci na svět nejlepším myšlenkám, které jsou uskutečněny ve formě uţitečných  

a kvalitních projektů.  

V rámci kapitoly je uvedeno, kolik ţádostí o nadační příspěvek nadace v jednotlivých 

letech přijala, kolika projektům správní rada udělila podporu a v jaké výši. Jsou porovnány 

finanční moţnosti nadace s finančními poţadavky ţadatelů v jednotlivých grantových 

programech a je vymezeno, na jaké účely byly granty od nadace organizacemi pouţity.  

Pro lepší čitelnost a přehlednost budou v textu vysoká čísla zaokrouhlena. V tabulkách 

a grafech budou uváděna čísla skutečná.    

4.1 Rok 2008 

Od zřízení vyhlásila nadace dohromady 6 grantových kol. První grantové kolo  

se uskutečnilo na jaře roku 2008. Ţádosti ţadatelů o udělení grantů byly přijímány  

od 15. dubna do 31. května. Druhé grantové kolo bylo vyhlášeno nadací na podzim  

a své projekty mohli ţadatelé zasílat nadaci v období od 15. září do 31. října. 

 Za obě grantová kola bylo podáno celkem 1 509 ţádostí. Nejvíce projevily organizace 

zájem o nadační program Pro radost. Bylo do něj podáno 695 ţádostí. Druhý největší počet 

ţádostí, a to 437, byl přijat do programu Pro zdraví. Zájem byl také o získání grantu v rámci 

programu Pro budoucnost. Nadace zaznamenala do tohoto programu 335 ţádostí. Nejméně 

ţádostí nadace obdrţela do programu Pro Evropu. Jednalo se pouze o 42 ţádostí  

(viz graf č. 4.1.1). 

 

Graf č. 4.1.1: Počet ţádostí v jednotlivých programech v roce 2008. 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 
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Ţádosti pro jarní grantové kolo se administrativně zpracovávaly celý červen 

 a červenec. V těchto dvou měsících také zasedaly výběrové komise, jejichţ úkolem  

je doporučit správní radě kvalitní a potřebné projekty. Administrace ţádostí podaných  

do podzimního grantového kola probíhala v listopadu a prosinci.  

Výběrové komise doporučily správní radě celkem 401 projektů, přičemţ se správní 

rada rozhodla podpořit všechny doporučené projekty. Dále udělila mimořádnou podporu 

dvěma projektům nad rámec jarního i podzimního grantového kola. 

Z celkového počtu 403 projektů bylo podpořeno 167 projektů v programu Pro zdraví. 

O 20 projektů méně bylo schváleno v programu Pro radost. V programu Pro budoucnost bylo 

podpořeno správní radou 69 projektů a v programu Pro Evropu byla vybrána zhruba polovina 

z podaných ţádostí (viz graf č. 4.1.2).  

Jaká je tedy procentuální úspěšnost získání grantů v jednotlivých programech? 

Největší šanci na získání grantů měly projekty, které ţádaly o dotaci v programu Pro Evropu, 

kde úspěšnost činila 48 %. Projekty v rámci programu Pro zdraví měly 38% šanci na úspěch. 

Nejmenší moţnost získání grantů měly projekty v programu Pro radost a Pro budoucnost,  

a to 21%. 

 

Graf č. 4.1.2: Počet podpořených projektů dle jednotlivých programů 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 

 

Nadace vyčlenila na jednotlivé grantové programy částku ve výši 65 milionů Kč. 

Vyčleněná částka byla rozdělena do jednotlivých programů dle potřebnosti, přičemţ prioritou 

nadace je dlouhodobě program Pro zdraví. Proto do tohoto programu směřuje největší obnos 
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finančních prostředků. Jednalo se o částku ve výši 26 milionů Kč. Naopak nejméně 

prostředků plánovala nadace poskytnout na program Pro Evropu.  

I přes vysokou částku, kterou nadace měla v plánu poskytnout na jednotlivé programy, 

tvořila pouhých 9 % celkové poţadované částky od ţadatelů. V případě, ţe by nadace 

vyhověla všem ţádostem, došlo by k překročení jejich finančních moţností aţ o 690 milionů 

Kč.  

Nejvíce ţádali v programu Pro budoucnost, kde poţadovaná částka dosáhla přibliţně 

290 milionů Kč. Druhou největší částku ve výši 250 milionů Kč ţádali v programu Pro zdraví. 

V programu pro Evropu poţadovali nejméně. Jednalo se o hodnotu ve výši 8 milionů Kč  

(viz graf č. 4.1.3). 

 

Graf č. 4.1.3: Finanční rámec došlých projektů v porovnání s moţnostmi nadace v tis. Kč 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, v rámci jednotlivých grantových programů bylo plánováno 

pouţití prostředků v celkové výši 65 milionů Kč. Celkové skutečné výdaje vynaloţené  

na programy ovšem činily 62 milionů Kč, coţ je 96 % plánované částky. Z této částky 

směřovalo na projekty z Moravskoslezského kraje přibliţně 53 milionů Kč, coţ je 85 %.  

V rámci nadačních programů byla nejvyšší částka poskytnuta na program Pro zdraví,  

a to 26 milionů Kč. Nejnákladnějším projektem v tomto programu byl projekt občanského 

sdruţení Heřmánek, které v roce 2011 získalo nejvýznamnější ocenění ve svém oboru Cenu 

kvality ČR pořádanou odborným časopisem Sociální péče a Radou kvality ČR pod záštitou 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Na projekt mu byl poskytnut nadační příspěvek ve výši  

1 milion Kč. Částka slouţila k zajištění provozu Domu na půli cesty Heřmánek. [29] 
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Nejméně finančních prostředků v hodnotě přes 1,5 milionů Kč poskytla nadace  

na program Pro Evropu (viz tabulka č. 4.1.4). 

 

Tabulka č. 4.1.4: Celková částka připadající na jednotlivé programy v tis. Kč 

Program Celková částka 

Pro radost 14 583,274 

Pro zdraví 25 806,222 

Pro budoucnost 20 145,719 

Pro Evropu 1 624,300 

Celkem 62 114,515 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 

 

O získání grantů prostřednictvím nadace usiluje řada ţadatelů. Ţadateli mohou být 

organizace různých právních forem. Graf č. 4.1.5 znázorňuje počet podpořených organizací 

dle právní formy, a to ve všech programech.  

Vyplývá z něj, ţe z celkového počtu 403 schválených projektů bylo podpořeno více 

jak 50 % projektů od občanských sdruţení. Příspěvkovým organizacím udělila správní rada 

podporu ve formě grantu pro 87 projektů. Církevní organizace získaly nadační příspěvek pro 

realizaci 29 projektů, obecně prospěšné společnosti pro 26 projektů a 20 projektů podpořila 

nadace obcím. Méně neţ 10 projektů bylo podpořeno správní radou u ţadatelů s právní 

formou sdruţení právnických osob, nadace/nadační fondy a sdruţení obcí. 

 

Graf č. 4.1.5: Přehled podpořených organizací dle právní formy ve všech programech 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 
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Finance, které nadace poskytla organizacím k realizaci jejich kvalitních projektů, 

směřovaly především na podporu sociálních projektů a sluţeb, modernizaci zdravotnických 

zařízení, podporu volnočasových aktivit, akce, konference a semináře. Pro tyto záměry 

získalo podporu 266 projektů, coţ je více jak polovina všech podpořených projektů.  

K dalším cílům projektů patří budování školních zahrad, vzdělávání, ochrana přírody, 

pracovní a jiné rehabilitace apod. Bliţší údaje o účelech, na které byly prostředky nadace 

vynaloţeny, znázorňuje tabulka č. 4.1.6. [30] 

 

Tabulka č. 4.1.6: Přehled účelů podpořených projektů 

Účel projektu Počet projektů 

Podpora sociálních projektů a sluţeb 101 

Modernizace zdravotnických zařízení 52 

Volnočasové aktivity 48 

Budování školních zahrad 17 

Pracovní a jiné rehabilitace 30 

Kulturní dědictví 10 

Sportovní hřiště, podpora sportu 20 

Ochrana přírody 9 

Akce, konference, semináře 65 

Vzdělávání 27 

Rozvoj turismu 5 

Veřejné prostranství 2 

Příhraniční spolupráce 9 

Časopisy 2 

Mateřská centra 6 

Zdroj: Výroční zpráva 2008. 

4.2 Rok 2009 

V roce 2009 nadace rovněţ vyhlásila dvě grantová kola. Na rozdíl od roku 2008 bylo 

první grantové kolo vyhlášeno pouze v programu Pro Evropu, a to z administrativních 

důvodů. Ţádosti do programu Pro Evropu nadace přijímala v termínu od 15. února  

do 15. března. Desátého dubna bylo vyhlášeno druhé grantové kolo a organizace mohly 

standardně přihlašovat své projekty do všech nadačních programů. Uzávěrka podání ţádostí 

byla 15. května.  

Celkově bylo podáno 762 ţádostí. Počty ţádostí do jednotlivých grantových programů 

znázorňuje graf č. 4.2.1. Z něj vyplývá, ţe do programu Pro zdraví bylo přijato celkem 302 

ţádostí. Do programu Pro radost nadace obdrţela 253 ţádostí a do programu  

Pro budoucnost 156. Nejméně ţádostí bylo zasláno jako i v předchozím roce do programu  

Pro Evropu.  
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Graf č. 4.2.1: Počet ţádostí do jednotlivých programů v roce 2009 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

 

Správní rada svým rozhodnutím na zasedání, které se konalo 29. června, podpořila 
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205 projektů činí 37 milionů Kč (viz tabulka č. 4.2.2).  

Přibliţně 80 % z této částky bylo alokováno na projekty z Moravskoslezského kraje 

(cca 29 milionů Kč).  
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Tabulka č. 4.2.2: Podpořené projekty a rozdělená částka dle jednotlivých programů a fondů 

Program Počet projektů Celková částka v Kč 

Pro radost 47 5 290 200 

Pro zdraví 77 14 068 423 

Pro budoucnost 49 12 698 639 

Pro Evropu 21 2 304 923 

Operativní fond 9 1 842 000 

Krizový fond 2 907 425 

Celkem 205 37 111 610 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

 

Pro naplnění všech ţádostí by nadace musela poskytnout aţ 204 milionů Kč,  

coţ bohuţel není ve finančních moţnostech nadace. Znamenalo by to překročení finančních 

prostředků nadace o 160 milionů Kč, neboť nadací bylo vyčleněno celkově na projekty  

41 milionů Kč. 

Konkrétně bylo poţadováno od ţadatelů v rámci programu Pro zdraví 91,5 milionů Kč 

a nadace na tento program vyčlenila finanční prostředky ve výši 19 milionů Kč. Dále bylo 

poţadováno v programu Pro radost 38 milionů Kč a v programu Pro budoucnost 65 milionů 

Kč. Finanční prostředky nadace byly v těchto dvou programech překročeny o více jak  

30 milionů Kč. Přibliţně o šest milionů korun více bylo ţádáno v programu Pro Evropu,  

na který nadace vyčlenila částku přes 3 miliony Kč (viz graf č. 4.2.3). 

 

Graf č. 4.2.3: Finanční rámec přijatých projektů v porovnání s moţnostmi nadace v tis. Kč 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 
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V roce 2009 získalo grant nejvíce projektů (54 %) od občanských sdruţení. Jedním 

z nejzajímavějších projektů občanských sdruţení byl projekt sdruţení Madleine „Děti dětem“. 

Cílem projektu propojujícího činnost uměleckých škol a dětských domovů bylo motivovat 

děti se sociálním nebo zdravotním hendikepem a zvýšit jejich integraci do společnosti. 

Druhotným cílem projektu bylo předvést veřejnosti, ţe tyto hendikepy neomezují jejich 

schopnosti a tvůrčí aktivitu.  

Nejméně podpořených projektů správní radou bylo u ţadatelů s právní formou 

sdruţení právnických osob (viz tabulka č. 4.2.4). [7] 

 

Tabulka č. 4.2.4: Přehled podpořených organizací podle právní formy v roce 2009 

Právní forma Počet projektů 

Občanské sdruţení 110 

Příspěvková organizace 33 

Církevní organizace 21 

Obec 12 

Obecně prospěšná společnost 9 

Školská právnická osoba 9 

Územní samosprávný celek 5 

Nadace/Nadační fond 3 

Ostatní 2 

Sdruţení právnických osob 1 

Celkem 205 

Zdroj: Výroční zpráva 2009. 

4.3 Rok 2010 

Nadace v roce 2010 vyhlásila pouze jedno grantové kolo pro všechny čtyři nadační 

grantové programy, a to z důvodu úspory administrativní práce a financí. Organizace 

ucházející se o nadační příspěvek mohly posílat ţádosti s projekty od 15. února do 26. března. 

V roce 2010 nově organizace ţádaly o grant elektronickou formou, a to prostřednictvím 

databázového systému Grantys. 

Do grantového kola roku 2010 přihlásily organizace celkem 965 projektů. Největší 

podíl, a to 41 %, tvořily ţádosti do programu Pro radost. Necelých 37 % ţádostí bylo přijato 

do programu Pro zdraví. Ţádosti do programu Pro budoucnost se podílely na celkovém počtu 

ţádostí 17 %. Zbylých 5 % tvořily ţádosti do programu Pro Evropu (viz graf č. 4.3.1).  
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Graf č. 4.3.1: Počet ţádostí do grantových programů v roce 2010 

 

Zdroj: Interní data 2010. 

 

V dubnu a květnu probíhal tradiční proces administrace a hodnocení výběrových 

komisí. Výběrové komise doporučily správní radě 156 projektů, přičemţ správní rada  
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(viz tabulka č. 4.3.2). 
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Tabulka č. 4.3.2: Podpořené projekty v jednotlivých grantových programech a fondech 

Program Počet projektů 

Pro radost 61 

Pro zdraví 62 

Pro budoucnost 28 

Pro Evropu 10 

Operativní fond 21 

Krizový fond 6 

Rozvojový fond 2 

Celkem 190 

Zdroj: Interní data 2010. 

 

V roce 2010 plánovala nadace poskytnout na všechny grantové programy finanční 

prostředky ve výši 20 milionů Kč. Zhruba 16 milionů Kč z celkové částky měla v plánu 

rozdělit mezi severomoravské projekty. Zbývající 4 miliony Kč měly být dány do projektů 

z jiných regionů nebo celorepublikových projektů. 

Nejvyšší částku vyčlenila standardně na program Pro zdraví, a to 9 milionů Kč. O dva 

miliony méně chtěla vynaloţit na program Pro budoucnost. Na program pro Radost plánovala 

poskytnout necelé 3 miliony Kč a na program Pro Evropu přes milion Kč.  

Celková plánovaná částka ovšem tvoří pouhých 9 % částky, která byla ţádána 

organizacemi. Z toho vyplývá, ţe při vyhovění všem ţádostem by nadace překročila své 

finanční moţnosti aţ o 205 milionů Kč. 

Konkrétní částky, které ţádaly organizace v rámci jednotlivých grantových projektů, 

lze najít v tabulce č. 4.3.3. Ta dále popisuje částky, které nadace plánovala poskytnout  

na grantové programy i o kolik by byly finanční moţnosti nadace překročeny, kdyby bylo 

vyhověno všem ţadatelům o grant.  

 

Tabulka č. 4.3.3: Finanční rámec podaných projektů v porovnání s moţnostmi nadace  

(v tis. Kč) 

Program Ţádáno Vyčleněno Překročeno 

Pro radost 56 060,794 2 800  53 260,794 

Pro zdraví 93 007,586 9 000  84 007,586 

Pro budoucnost 66 550,555 7 000  59 550,555 

Pro Evropu 9 760,450 1 200  8 560,450 

Celkem 225 379,385 20 000 205 379,385 

Zdroj: Interní data 2010. 
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Ve skutečnosti nadace i přes plánovanou částku 20 milionů Kč poskytla dohromady 

finanční prostředky ve výši přes 24 milionů Kč. Z této částky získaly projekty 

Moravskoslezského kraje 81 %, coţ odpovídá finančním prostředkům ve výši 20 milionů Kč. 

V jednotlivých programech bylo dáno na program Pro radost 3 miliony Kč,  

9 milionů Kč na program Pro zdraví, 6 milionů Kč na program Pro budoucnost a na program 

Pro Evropu poskytla 1 milion Kč. Přehled nejnákladnějších projektů roku 2010 lze vidět 

v příloze č. 1. 

Finanční prostředky z Krizového fondu v hodnotě 2 250 tis. Kč směřovaly  

na likvidaci následků povodní v Moravskoslezském, Olomouckém a Libereckém kraji. 

Z Operativního fondu nadace podpořila projekty částkou 2,7 milionů Kč. V rámci 

Rozvojového fondu rozdělila 474 tis. Kč (viz tabulka č. 4.3.4).  

 

Tabulka č. 4.3.4: Rozdělená částka dle jednotlivých programů a fondů v tis. Kč 

Program Celková částka 

Pro zdraví 8 825,560  

Pro radost 3 150,886  

Pro budoucnost 5 950,876 

Pro Evropu 1 003,300  

Operativní fond 2 714,525  

Krizový fond 2 250,000  

Rozvojový fond 474,000  

Celkem 24 369,147 

Zdroj: Interní data 2010. 

 

Cílem podpořených projektů byla zejména sociální a humanitární pomoc, podpora dětí 

a mládeţe, regionální a komunitní rozvoj, pracovní a jiné rehabilitace. Účely dalších projektů 

a částky na ně vynaloţené jsou zaznamenány v tabulce č. 4.3.5. 
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Tabulka č. 4.3.5: Zaměření nadační podpory  

Účel Počet projektů Celková částka v Kč 

Sociální a humanitární projekty 23 4 584 935 

Provoz sociálních sluţeb 15 2 809 000 

Modernizace zdravotnických zařízení 11 1 422 700 

Podpora dětí a mládeţe 25 2 402 326 

Kulturní akce, konference, semináře 25 1 743 286 

Ochrana ţivotního prostředí 8 1 743 000 

Volnočasové aktivity 19 1 727 100 

Pracovní a jiné rehabilitace 10 1 813 000 

Vzdělávání 5 689 000 

Obnova kulturních památek 7 1 327 500 

Regionální a komunitní rozvoj 13 2 512 150 

Rozvoj neziskového sektoru 2 20 000 

Příhraniční spolupráce 5 233 850 

Podpora sportu 5 281 100 

Mateřská centra 1 100 000 

Jiná témata 16 960 200 

Celkem 190 24 369 147 

Zdroj: Interní data 2010. 

 

Ze 190 podpořených projektů tvoří 54 % projekty od občanských sdruţení. Dále 18 % 

podpořených projektů jsou projekty přihlášené příspěvkovými organizacemi a 12 % se podílí 

projekty obcí na celkovém počtu podpořených projektů. Církevní organizace tvoří 8 %. 

Ostatní organizace (například nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost,  

sdruţení právnických osob) se podílí na celkovém počtu podpořených projektů rovněţ 8 % 

(viz graf č. 4.3.6). [31] 

 

Graf č. 4.3.6: Podíl organizací podle právní formy na podpořených projektech v roce 2010

 

 Zdroj: Interní data 2010. 
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4.4 Rok 2011 

Grantové výzvy pro rok 2011 byly zveřejněny dne 14. února na webových stránkách 

nadace. V tomto grantovém řízení mají organizace příleţitost získat grant ve všech čtyřech 

grantových programech. Organizace mohly přihlašovat své projekty do 25. března 

prostřednictvím elektronické aplikace Grantys.  

Nadace obdrţela letos celkem 1 283 ţádostí, coţ je přibliţně o jednu třetinu více neţ 

v roce předešlém. Tento nárůst ţádostí podle ředitele Jiřího Suchánka signalizuje prestiţ 

nadace, která se rozšiřuje i za hranice moravskoslezského regionu, a zároveň větší zájem 

neziskových organizací díky škrtům ve státním rozpočtu a v dalších zdrojích.      

V roce 2011 plánuje nadace rozdělit aţ 60 milionů Kč. Speciálně se letos zaměří  

na podporu projektů integrující hendikepované osoby do pracovního procesu v rámci 

programu Pro zdraví. Na tuto oblast plánuje nadace přispět aţ 10 milionů Kč. Dalších  

50 milionů Kč rozdělí na sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní nebo ekologické projekty. 

[17;32] 

4.5 Shrnutí grantových řízení v letech 2008 – 2010 

Největší počet zaslaných ţádostí (1509) přijala nadace v roce 2008. V roce 2009  

ve srovnání s rokem 2008 byl počet ţádostí (762) sice menší, nicméně se na počtu ţádostí 

podepsal ten fakt, ţe bylo pro rok 2009 vyhlášeno první grantové kolo pouze pro program  

Pro Evropu, do kterého kaţdoročně nadace příjme nejmenší počet ţádostí. Z toho vyplývá,  

ţe počet ţádostí sice poklesl, ale zájem neziskových organizací o nadační příspěvek roste. 

Jedním z důvodů zvýšeného zájmu o grant nadace je to, ţe díky hospodářské krizi řada 

organizací přišla o své zdroje (sponzory), a tak se snaţily získat zdroje jinde. V roce 2010 

přijala nadace rekordní počet ţádostí (965) vzhledem k tomu, ţe vyhlásila pouze jedno 

grantové kolo pro všechny čtyři grantové programy. Dokazuje to, ţe i v roce 2010 

hospodářská krize zasáhla nejen ekonomiku, ale i neziskové organizace. 

Během tříletého působení nadace rozdělila přes 120 milionů Kč, a to mezi  

798 kvalitních a potřebných projektů. Nejvíce podpořených projektů se nachází 

v Moravskoslezském kraji. V něm získalo podporu ve formě grantu 633 projektů. Tímto 

počtem tvoří 82% podíl z celkového počtu podpořených projektů. Zbylých 20 % podpořených 

projektů připadá na ostatní kraje (viz obrázek č. 4.5.1). 
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Obrázek č. 4.5.1: Podpořené projekty podle krajů ČR v letech 2008 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nadace OKD [online]. 2011 [cit. 2011-04-25]. Nadace OKD factsheet. Dostupné  

z WWW: <http://www.nadaceokd.cz/dokums_raw/nadace_okd_factsheet_cz_final.pdf>. 

 

Tento obrovský rozdíl mezi jednotlivými kraji je dán tím, ţe nadace se snaţí 

podporovat především rozvoj v Moravskoslezském kraji, ve kterém působí. A tak se ve své 

strategii rozhodla směřovat větší část prostředků do projektů, jejichţ výsledkem bude právě 

zvýšení kvality ţivota v tomto regionu. 

V tabulce č. 4.5.2 je uveden přehled podpořených organizací podle právní formy 

v letech 2008 -  2010. Z ní je patrné, ţe nejvíce podpořených projektů získaly občanská 

sdruţení (přibliţně 55 %). Dále příspěvkové organizace získaly podporu pro 154 projektů,  

církevní organizace pro 65 projektů a obce pro 55 projektů. Zbylé neziskové organizace 

získaly nadační příspěvek pro méně neţ 45 projektů.  
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Tabulka č. 4.5.2: Přehled podpořených organizací dle právní formy v letech 2008 - 2010 

Právní forma Počet projektů 

Občanské sdruţení 438 

Příspěvkové organizace 154 

Církevní organizace 65 

Obec 55 

Obecně prospěšná společnost 43 

Nadace/Nadační fond 12 

Sdruţení právnických osob 11 

Školská právnická osoba 9 

Územní samosprávný celek 5 

Sdruţení obcí 3 

Ostatní 3 

Celkem 798 

Zdroj: Nadace OKD [online]. 2011 [cit. 2011-04-25]. Nadace OKD factsheet. Dostupné  

z WWW: <http://www.nadaceokd.cz/dokums_raw/nadace_okd_factsheet_cz_final.pdf>. 

 

Finanční prostředky poskytnuté nadací v letech 2008 - 2010 na realizaci projektů 

směřovaly zejména na zvyšování úrovně sociální a zdravotní péče, coţ je dáno tím,  

ţe pro nadaci je primární program Pro zdraví, do kterého tyto záměry spadají.  

Ostatní granty byly pouţity organizacemi například za účelem regionálního  

a komunitního rozvoje, podpory dětí a mládeţe, obnovy kulturních památek, ochrany 

ţivotního prostředí či pořádání seminářů, akcí a konferencí. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice neziskových organizací a zaměřuje  

se na neziskové organizace s právní formou nadace. Podrobněji se zabývá grantovými 

programy vybrané nadace, kterou je Nadace OKD. 

V teoretické části druhé kapitoly bylo vymezeno postavení neziskových organizací 

v komplexu národního hospodářství, které lze členit pomocí celé řady různých kritérií. 

Nejvhodnějším kritériem je členění podle způsobu financování, které rozděluje národní 

hospodářství na sektor ziskový a neziskový. Neziskový sektor je uspořádán do dalších 

subsystémů, a to na sektor veřejný, soukromý a sektor domácností. Pro pochopení 

vznikajících interakcí mezi jednotlivými sektory byl vyuţit Pestoffův trojúhelník. Poznatky 

vyplývající z obou principů jsou vhodným nástrojem pro nalezení systematiky třídících prvků 

a typologie neziskových organizací. S vyuţitím třídícího znaku globálního poslání bylo 

definováno pět typů neziskových organizací. Závěr kapitoly byl zaměřen na nadace, které 

spadají do skupiny soukromoprávních organizací veřejně prospěšných.  

Ve třetí kapitole byly propojeny teoretické informace o nadacích vyplývající  

ze zákona s praxí, a to na příkladu Nadace OKD.  

Nadace OKD působí v ČR jiţ třetím rokem. Byla zřízena jediným zřizovatelem  

- společností OKD. Jejími orgány jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.  

Účelu Nadace OKD dosahuje pomocí grantového řízení, v rámci kterého uděluje 

projektům neziskových organizací nadační podporu. Tu mohou získat projekty v jednotlivých 

grantových programech. Těmito programy jsou program Pro zdraví, Pro radost,  

Pro budoucnost a Pro Evropu. Prioritou Nadace OKD je program Pro zdraví. Toto rozhodnutí 

vnímám jako správné, protoţe pomoc v oblasti zdravotnictví a sociální péče je velice 

potřebná. Domnívám se, ţe uţitečným programem pro neziskové organizace,  

které se vyznačují nedostatkem finančních prostředků, je i program Pro Evropu. Díky němu 

mohou neziskové organizace získat jak podporu nadace, tak finanční podporu z EU.  

Schvalování projektů probíhá ve třech fázích, kdy o udělení nadační podpory 

rozhodují tři nezávislé orgány. V první fázi hodnotí projekty externí společnost Institut 

komunitního rozvoje a Nadace Partnerství, které jsou administrátory Nadace OKD. V další 

fázi jsou projekty hodnoceny odbornými komisemi. Závěrečné rozhodnutí ovšem závisí  

na správní radě. Z pochopení celého procesu jsem si ověřila, ţe výběrové řízení probíhá 

systematicky, transparentně a je nestranné.  
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Lze říci, ţe Nadace OKD hospodařila v roce 2009 se svými prostředky velmi dobře. 

Sníţila výrazně cizí zdroje, zejména díky uhrazení krátkodobých závazků vůči dodavatelům  

a zároveň zvýšila vlastní zdroje. Nadace OKD získané zdroje nevyuţívá na nadměrné 

zvyšování mezd, ale naopak se snaţí tyto prostředky směřovat na účel zřízení.  

Jako silnou stránku nadace vnímám její komunikační schopnosti, díky kterým  

si buduje důvěryhodnost, prestiţ a dobré vztahy s veřejností. Tyto aspekty přispívají 

k vytváření její pozitivní image.   

Čtvrtá kapitola byla věnována rozboru jednotlivých grantových programů v letech  

2008 – 2010. Tím byl splněn cíl bakalářské práce. Zároveň na základě tohoto rozboru  

lze odpovědět na stanovenou hypotézu.  

Z analýzy bylo zjištěno, ţe Nadace OKD v roce 2008 poskytla na projekty 

Moravskoslezského kraje částku ve výši 52 979 051 Kč, coţ představuje 85 % z celkové 

částky. V roce 2009 alokovala do Moravskoslezského kraje částku 29 162 264 Kč. Ta tvoří  

79 % celkové částky. V roce 2010 představovala částka 19 776 047 Kč, která směřovala  

na podporu projektů Moravskoslezského kraje, 81 %. Celkově tak v letech 2008 – 2010 

Nadace OKD poskytla do tohoto kraje aţ 101 917 362 Kč (82 %).  

Z toho vyplývá, ţe Nadace OKD dodrţela svou strategii jak v jednotlivých letech,  

tak i celkově v rámci jejího tříletého působení.  
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Příloha č. 1 : Nejnákladnější podpořené projekty v rámci jednotlivých programů v roce 2010 

 

Program Pro zdraví 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Občanské sdruţení 

Heřmánek 

Provozování Domu na půli cesty 

Heřmánek v roce 2010 
Karviná 600 000 

Charita Studénka Schody nejsou bariérou Studénka 400 000 

Mikasa o.s. - volnočasové 

aktivity pro děti a mládeţ 

s kombinovaným 

postiţením 

Podpora vzniku a provozu 

denního stacionáře pro děti a 

mládeţ s kombinovaným 

postiţením MIKASA 

Ostrava 300 000 

Podané ruce, o.s. Projekt 

OsA Frýdek -Místek 

Společenská integrace 

handicapovaných osob a seniorů 
Frýdek -Místek 300 000 

Charita sv. Alexandra 

Podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postiţením v 

chráněných dílnách 

Ostrava 275 000 

 

Program Pro budoucnost 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč  

Charita sv. Alexandra 

Vyuţití chráněné kulturní 

památky "Administrativní 

budova" pro sociální účely 

Ostrava 500 000 

Český červený kříţ 
Pořízení kotle na biomasu v 

dětské léčebně Bukovany 
Bukovany 450 000 

Dům dětí a mládeţe, 

Orlová, příspěvková 

organizace 

Víceúčelové sportoviště ve 

zdravém prostředí Beskyd 
Krásná 350 000 

Severomoravské 

regionální sdruţení ČSOP 

Environmentální informační 

centrum Pustevny - Trojanovice 
Trojanovice 338 000 

Sdruţení Filip Neri 
Zpřístupnění svatojánské věţe ve 

Frýdku 
Frýdek -Místek 330 000 

 

Program Pro Evropu 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Oblastní charita Uherské 

Hradiště 
Charitní centrum sv. Ludmily 

Uherské 

Hradiště 
200 000 

Obec Polom Revitalizace mokřadu Polom 175 000 

Mateřské a rodinné 

centrum Krůček Svitavy, 

o.s. 

Příprava projektu Partnerství 

generací 
Svitavy 150 000 

Obec Karlovice 

Obnovitelné zdroje pro vytápění 

Mateřské školy, jako vzorový 

projekt obce 

Karlovice 150 000 

Za branou Z vězení do práce Praha 92 000 



 

Program Pro radost 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Dům kultury města 

Orlové, příspěvková org. 

Rock Therapy- s Adrou na pomoc 

dětem v dětském domově 
Orlová 150 000 

Respekt Institut, o.p.s. 
Výchova novinářů v České 

republice aneb ţurnalistika v praxi 
Praha  150 000  

Obec Doubrava Děti zdravě a spolu Doubrava 100 000  

O.s. Divadlo 7 a půl Divadlo na vodě IV. Jiţní Morava 100 000  

Májovák, dechový 

orchestr, Karviná 

Koncertní turné DO Májovák v 

Norsku 
Karviná 100 000  

Občanské sdruţení 

Madleine 
"Děti dětem" adventní koncerty 

Ostrava, Orlová, 

Frýdek -Místek 
100 000  

Mensa České republiky Logická olympiáda 2010 Praha 100 000  

Náš svět, příspěvková 

organizace 
Tři barvy duhy Prţno 100 000  

 

Krizový fond 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Statutární město Karviná  

Odstranění následků povodní v 

květnu 2010 v oblasti severní a 

střední Moravy 

Karviná 800 000 

Obec Troubky 
Rekonstrukce 3. oddělení 

Mateřské školy v Troubkách 

Troubky nad 

Bečvou 
450 000 

Obec Doubrava 

Odstranění následků povodní v 

květnu 2010 v oblasti severní a 

střední Moravy, Doubrava 

Doubrava 380 000 

Obec Stonava 

Odstranění následků povodní v 

květnu 2010 v oblasti severní a 

střední Moravy, Stonava 

Stonava 320 000 

Nadace ADRA 

Pomoc při odstraňování škod 

vzniklých v důsledku povodní v 

srpnu 2010 v regionu Libereckého 

kraje 

Liberecký kraj 250 000 

 

Rozvojový fond 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Respekt Institut, o.p.s. Staň se respektovaným novinářem 
Moravskoslezský 

kraj 
274 000 

Mezinárodní PEN club 
Cena Českého PEN klubu za 

celoţivotní dílo - vlastní cestou 
Praha 200 000 

 

 

 

 



 

Operativní fond 

Název organizace Název projektu Město 
Nadační 

příspěvek v Kč 

Občanské sdruţení Svatá 

Barbora 

Vzdělávání a rozvoj osobnosti 

dětí z Barborky 
Ostrava  500 000 

Nadace Landek 
Nadační program 2010 - projekty 

financované z fundraisingu 
Ostrava 400 000 

Občanské sdruţení 

Heřmánek 

Provozování Domu na půli cesty 

Heřmánek 

Karviná - Staré 

Město 
400 000 

Římskokatolická farnost 

Orlová 

Pořízení zvonu sv. Barbory pro 

kostel Narození P. Marie v Orlové 
Orlová 400 000 

Klub přátel Hornického 

muzea v Ostravě 

Naučná stezka NPP  Landek - 

obnova 
Ostrava  300 000 

 

 

Zdroj: Interní data 2010, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


