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Základní údaje o Nadaci
Název:   Nadace LANDEK Ostrava

Sídlo:   Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

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

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

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

IČ:   603 40 053
DIČ:   CZ603 40 053

Bankovní spojení: 784 444 5001/5500

Nadační kapitál ke dni 31.12.2018:
500 000,-Kč  uloženo v dluhopisech TMR F.CR 4,5/22 (17 ks) 
   u J&T Banky
21 100 000,-Kč  uloženo na podřízeném vkladu u J&T Banky

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

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

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



4



5

25. výročí Nadace LANDEK OSTRAVA

25. výročí Nadace LANDEK OSTRAVA

Projekt 599

Projekt 599
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Kalendárium 2019

LEDEN
 1.1.2019 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Májováku v Karviné, který dotovala NLO 

v Nadačním programu 2019. Na podiu byl reklamní panel NLO, koncertu se zúčastnili 
2 sponzoři nadace.

 8.1.2019 proběhla 1. přednáška KPHM Ostrava v nových prostorách – kině v areálu DOV 
s účas� J. Kubánka a J. Gavlase.

 17.1.2019 se zúčastnil ředitel NLO společenského setkání v Prezidenském paláci v Bra�slavě 
u prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky.

 31.1.2019 byl proveden audit o ověření závěrky účetní jednotky NLO nezávislým auditorem 
Ing. Vladimírem Forgáčem. 

ÚNOR 
 10.2.2019 se J. Kubánek zúčastnil Hornického bálu Klubu hornických důchodců Dolu Fran�šek 

z Horní Suché.
 Na 225. jednání Správní rady 26.2.2019 byla schválena Výroční zpráva za rok 2018 a vyhlášeno 

2. kolo Nadačního programu 2019.

BŘEZEN
 10.3.2019 se J. Kubánek zúčastnil Výroční schůze SKH Stonava.
 15.3.2019 se J. Kubánek zúčastnil Výroční schůze KHD Fran�šek.
 Na 226. zasedání Správní rady NLO 26.3.2019 byl projednán pracovní návrh k vydání publikace 

a formy oslav 25. Výročí Nadace LANDEK Ostrava a schváleny nominace na Cenu Český 
permon 2019 pro Ing. Lumíra Place za záchranu technických památek a pro Ladislava Kajzara 
za celoživotní dílo.

 28.3.2019 se zúčastnili členové nadace a sponzoři nadace Partnerského koncertu skupiny 
No-Name v Gongu DOV.

DUBEN
 8.4.2019 proběhlo Výběrové řízení 2. kola Nadačního programu 2019, bylo vybráno 

29 projektů v celkové dotované částce 922000,-Kč a na 227. zasedání Správní rady NLO 
schváleno. 

 12.4.2019 se J. Kubánek zúčastnil Mimořádné jízdy vlaku Slezského železničního spolku po 
vlečkách OKR.

 11.4.-12.4.2019 proběhlo v Rudolfově kolokvium a Valná hromada SHHS ČR k Cenám Český 
permon 2019, kterého se ak�vně zúčastnil ředitel nadace. 

 Tradičního 130. celostátního Skoku přes kůži 26.4.2019 v Chomutově se zúčastnili J. Kubánek 
a J. Gavlas.
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KVĚTEN
 7.5.2019 se uskutečnila V. plenární schůze KPHM Ostrava za účas� J. Kubánka a J. Gavlase.
 9.5.2019 začaly práce na podkladech publikace k 25. Výročí Nadace LANDEK Ostrava dle 

harmonogramu, který připravil ekonom nadace P. Vychopeň.  Práce probíhaly nepřetržitě 
s pracemi na Hornickém kalendáři ,,Těžní věže 2020“ až do října 2019.

 17.5.-19.5.2019 proběhlo 12. Setkání Hornických měst a cechů Slovenska v Lubieťové, které 
Nadace LANDEK Ostrava sponzorovala v rámci partnerské příhraniční spolupráce. Setkání 
se za nadaci zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas. Celé setkání mělo velký ohlas v zemích V4 a bylo 
velmi dobře organizováno s minimálními náklady. J. Gavlas obdržel vyznamenání sv. Klimenta 
,,Za nezištnou pomoc OZ LIBETHA při udržování montánních tradic“.

ČERVEN
 7.6.2019 se J. Kubánek a J. Gavlas zúčastnili v Pezinoku na Slovensku pohřbu a Smutečního 

šachtágu za náhle zemřelého JuDr. Dušana Vilíma – místopředsedy ZBSC Slovenska.
 14.6.2019 se uskutečnil na Dole Michal tradiční mul�žánrový hudební fes�val Michalfest, 

kterého se zúčastnilo 30 členů a sponzorů Nadace LANDEK Ostrava včetně rodinných 
příslušníků.

 21. -23.6. 2019 proběhlo v Jihlavě 23. Setkání hornických měst a obcí ČR, kterého se zúčastnili 
J. Kubánek a J. Gavlas. Nadace sponzorovala také dopravu auty na toto setkání pro členy 
KPHMO. Ředitel nadace obdržel Medaili SHHS ČR ,,Za rozvoj a udržování montánních tradic“ 
po ukončení funkce 2. místopředsedy SHHS ČR.

 25.6.2019 se J. Kubánek zúčastnil průběhu realizace projektu č. 582 ,,Chemie a další přírodní 
jevy  na Slezskoostravském hradě 2019“.

ČERVENEC
 6.7. - 7.7.2019 proběhl na Slezskoostravském hradě tradiční Slezsko – ostravský ROCKFEST 

2019, kterého se zúčastnilo 20 členů a sponzorů Nadace LANDEK Ostrava. Projekt jsme 
sponzorovali a byla využita reklama nadace.

 Po celý měsíc červenec probíhaly práce na zpracování publikace k 25. Výročí nadace.

SRPEN
 31.8.2019 zajišťovala NLO exkurzi členů Hornického Spolku OZ LIBETHA z Lubieťové v Landek 

Parku v počtu 24 účastníku. Doprovod provedli členové Správní rady nadace J. Kubánek 
a J. Gavlas.

 Po celý měsíc srpen probíhaly práce na zpracování publikace k 25. Výročí nadace.

ZÁŘÍ
 5.9.-7.9.2019 se J. Gavlas zúčastnil v Bánské Š�avnici tradičních Salamandrových dnů včetně 

Skoku přes kůži a Salamandrového pochodu.



8

 J. Kubánek se zúčastnil a fo�l 12.9.2019 Den horníků Dolu Petr Bezruč, 14.9.2019 Den 
otevřených dveří Jeremenko – DIAMO, s.p. a Den horníků OKD – Kladení věnců u Slezské 
univerzity v Karviné a 21.9.2019 Den horníků KKH Barbora – Karviná.

 18.9.2019 se členové Správní rady a sponzoři v počtu 12 osob zúčastnili partnerského 
koncertu v DOV – Gongu Janka Ledeckého s brněnskou filharmonii.

 24.9.2019 proběhlo 232. jednání Správní rady v Mob. Třebovice.

ŘÍJEN
 18.10.2019 se v Hotelu Visalaje na Visalajích uskutečnil Křest knihy,,Chalupy zadních hor 

Beskyd“.  Vydání knihy jsme sponzorovali a křtu se zúčastnil za NLO J. Kubánek.
 22.10 2019 se v Knihcentru Ostrava uskutečnil křest knihy z havířského prostředí ,,Havířské 

vdovy“, křtu byl přítomen a kř�l ředitel nadace.
 22.10.2019 na 233. jednání Správní rady byly schváleny projekty pro 1.kolo Nadačního 

programu roku 2020, přijato 16 projektů a rozděleno 318 000,-Kč.

LISTOPAD
 8.11.2019 proběhla v Žacléři Valná hromada SHHS ČR, které se zúčastnil ředitel nadace. Bylo 

rozdáno 60 ks. Kalendářů ,,Těžní věže 2020“ hornickým spolkům a byla odsouhlašena Setkání 
hornických měst ČR v letech 2020-2022 i účetní uzávěrka roku 2019. 

 16.11.2019 se uskutečnil v Rybniku – Polsko 46. Gwarek / Skok přes kůži /. Na pozvání polské 
strany se skoku zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.

 26.11.2019 na 234. jednání Správní rady nadace byly všem členům Správní a Dozorčí rady 
nadace rozdány kalendáře ,,Těžní věže 2020“ a publikace k 25. Výročí Nadace LANDEK Ostrava 
i pro sponzory.

 30.11.2019 uspořádal Malokarpatský hornický spolek Pezinok oslavu Sv. Barborky se Skokem 
přes kůži. Na osobní pozvání se akce zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas. Ředitel nadace byl zvolen 
do Slavného a neomylného prezidia skoku a poskytl rozhovor Slovenské televizi k tradičním 
hornickým zvykům.

PROSINEC
 3.12.2019 uspořádal KPHMO oslavu Sv. Barborky v kompresorovně Landek parku. Oslavy byly 

důstojné, za nadaci se oslav zúčastnili J. Kubánek, J. Gavlas a M. Lenart.
 7.12 2019 se uskutečnil ve Stonavě již VI. Skok přes kůži, který má pro prostředí a průběh velký 

ohlas v ČR i zahraničí. Skok jsme sponzorovali v projektu č.601. Skoku se zúčastnili J. Kubánek 
a J. Gavlas a celkem bylo přítomno 150 krojovaných horníků z ČR, Slovenska a Polska.

 17.12.2019 se uskutečnilo v Green Hotelu Petřkovice Slavnostní zasedání Správní a Dozorčí 
rady nadace s pozvanými hosty k 25. Výročí Nadace LANDEK Ostrava. Všem pozvaným hostům 
byly předány balíčky s kalendářem ,,Těžní věže 2020“, publikaci k 25. Výročí Nadace LANDEK 
Ostrava i malým dárkem. Průběh oslav natočila Televize Polar. Celá akce měla důstojný průběh 
s pozdravy přítomných hostů. Na závěr poděkoval předseda Správní rady M. Lenart za přízeň 
sponzorům a popřál všem členům nadace i hostům radostné proži� Vánoc 2019 a Nový rok 
2020 ve zdraví, spokojenos�, pracovní a rodinné pohodě. 



Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2019
Obsazení dozorčí rady v roce 2019 se nezměnilo.

Ing. Radim Nováček
člen

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2019
Obsazení správní rady v roce 2019 se nezměnilo.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel
 člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom
člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Ing. Čestmír Vlček
člen

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Ing. Jaroslav Kubánek
tajemník
člen

Ing. Libor Jalůvka, MBA
člen
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky 
za rok 2019

Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2019 získala, dosáhly výše 1 638 �s. Kč a byly o 20 �s. Kč nižší než 
v roce 2018.
Zvýšily se příjmy z fundraisingu (nadační dary, granty a dotace, a reklamní činnost) o 19 �s. Kč na 
328 �s., které jsme obdrželi od 40 poskytovatelů. Nejvíce prostředků jsme získaly od (dle našeho 
členění) ostatních obchodních společnos� (189 �s. Kč), od měst a obcí (63 �s. Kč) a od SM Ostrava 
a městských obvodů (39 �s. Kč). Žádné prostředky jsme naopak nezískaly 2. rok po sobě od skupiny 
OKD (včetně bývalých dceřiných společnos�), které v minulos�, pod jinými vlastníky byly 
rozhodujícími přispěvateli nadace. Nedosáhli jsme rovněž na grant vyhlašovaný SM Ostrava. Rovněž 
přestali v roce 2019 financovat činnost nadace dlouhole� donátoři Ocelot, s.r.o. a MO Vítkovice.
Příjmy ze smluv podepsaných v závěru roku s RBP, zdravotní pojišťovnou a OKD HBZS, a.s. budou 
zahrnuty do roku 2020. 
V roce 2019 se nám podařilo získat 3 nové sponzory (Palírna u Zelené Lípy s.r.o., A�er mining, s.r.o., 
IN RE  SECURITY spol. s r.o.).
Nadace získala v roce 2019 rovněž 3 věcné dary a to na poskytnu� slevy z nájmu od společnos� Báňské 
projekty Ostrava, na zakoupení kancelářských potřeb společnos� DIAMO, s. p. a na uspořádání 
1 zasedání správní rady v prostorách a režii MO Třebovice.
Ostatní příjmy, které jsou tvořeny výnosy z nadačního kapitálu, dosáhly 1 310 �s. Kč (snížení 
o 39 �s. Kč).
Příjmy z majetku byly použity výhradně na poskytování nadačních příspěvků a na úhradu nákladů 
na vlastní správu nadace.

Výdaje 
Celkové výdaje nadace v roce 2019 ve výši 1 610 �s. Kč byly o 13 �s. Kč nižší než v roce 2018.
Nadace financovala v rámci Nadačního programu roku 2019 celkem 39 projektů v celkové výši 
1 110 �s. Kč (rok 2018 - 39 projektů, 1 087 �s. Kč, tj. zvýšení o 23 �s. Kč). V tom jsou zahrnuty i 2 vlastní 
projekty nadace na vydání Hornického kalendáře a na vydání publikace k 25. výročí založení nadace.). 
2 projekty zařazené do Nadačního programu 2019 byly přihlašovateli na konci roku 2019 zrušeny. 
Všechny projekty byly vybrány ve dvoukolovém výběrovém řízení, které bylo uskutečněno podle 
kritérií stanovených Statutem nadace. 
Náklady na vlastní správu nadace byly vynaloženy ve výši 500 �s. Kč a jsou nižší o 36 �s. Kč než v roce 
2018. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům, který podle 
ustanovení Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 45,0 % (nedočerpání režijních nákladů ve výši 
55 �s. Kč).

HV
HV za rok 2019 skončil přebytkem ve výši 28 �s. Kč. Kumula�vní HV za posledních 9 let činní 331 �s. Kč.

Nadační kapitál
Nadační kapitál je uložený u J&T Banky a to na podřízeném vkladu (6,1%/10.3.2023, 21,1 mil. Kč) 
a v dluhopisech TMR F.CR (4,5/22, 0,5 mil. Kč). 
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Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2019 výše 825 �s. Kč 
(zvýšení opro� roku 2018 o 20 �s. Kč, zvýšení za posledních 9 let o 324 �s. Kč) a vytvářejí 
tak dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2019 byly k 15. lednu 2020 uhrazeny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních 
příspěvků podle §353 až 356 NOZ za rok 2019

§353
Nadace neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu, ani osobě jim blízké.

Z důvodu zvláštního zřetele, vyvolané na straně zakladatele změnou okolnos� poskytla nadace 
nadační příspěvky svému zakladateli, Klubu přátel Hornického muzea (KPHM) a to na 5 projektů 
(č. 578, 579, 584, 585 a 596 z Nadačního programu 2019) v celkové výši 49 820 Kč. Rozhodla o tom 
správní rada nadace na svých zasedáních 23. října 2018 a 28. května 2019 po projednání s dozorčí 
radou. Důvody hodné zvláštního zřetele spočívají v tom, že opro� původnímu účelu zřízení, které 
spočívalo v podpoře Hornického muzea v Ostravě na Landeku, rozšířil KPHM svoji působnost na 
podporu dalších hornických lokalit regionu v souvislos� s ukončením těžby na dolech OKR a rozšířil 
také svoji činnost �m, že založil nové pobočky klubu v oblas� Karviné, Petřvaldu a Havířova.

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

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

§356
Nenastaly případy, že by osoby přijaly nadační příspěvek poskytnutý v rozporu s §355.
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130. skok přes kůži

46. Gwarek PLR
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Vzdělávání

Vzdělávání
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Hornický kalendář 2020 25. výročí Nadace LANDEK OSTRAVA

Oprava střech objektu učňovských dílen v areálu LandekPark

Projekt 598 Projekt 599

Projekt 597
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Publikace „Mieser Bergbau Revier”

Projekt 595Projekt 600

Projekt 578Projekt 587

Publikace „Osady a samoty Zadních hor
v historii a obrazech”

Hornický zpravodaj 2019Beskydy - jako most mezi přírodou
a civilizací
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Loga dárců 2019

LUDGEŘOVICE

BOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

JAROSLAV FOLDYNA - Pila Raškovice

TOMÁŠ KÁŇA

MAXMILIÁN ŠIMEK

ŠILHEŘOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVAPORUBAMICHÁLKOVICEPETŘKOVICE

SVIADNOV MARKVARTOVICEHORNÍ SUCHÁ

TŘEBOVICE KRÁSNÉ POLE

STONAVA

LHOTKA

PETŘVALD

HOŠŤÁLKOVICE
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu, která nám 
umožnila naplnění Nadačního programu v roce 2019.
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Celkem
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Fundraising - příspěvky 10 000 Kč a vyšší za rok 2019
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VI. skok přes kůži ve Stonavě

VI. skok přes kůži ve Stonavě

Projekt 601

Projekt 601



35

12. setkání hornických měst a obcí Slovensko 2019

Projekt 593



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

Vy�skla Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava


