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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU 

Název nadačního fondu:   Nadační fond OCELÁŘI 
Sídlo nadačního fondu:   Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec 
Identifikační číslo:    053 35 825 
Právní forma:     nadační fond 
Datum vzniku společnosti:   24. 8. 2016 
Výše majetkového vkladu:   20 000 Kč 

Zakladatel:     HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s. 

 
STATUTÁRNÍ  ORGÁN NADAČNÍHO FONDU – SPRÁVNÍ  RADA 

Předsedkyně správní rady:   Irena Moderová 
Členka správní rady:    Irena Czudková 
Člen správní rady:    Ing. Jaromír Konderla, MBA 
Člen správní rady:    Zbyněk Irgl 

Člen správní rady:    Ing. Peter Harvan 

 
REVIZOR NADAČNÍHO FONDU 

Revizor:     Ing. Vladimír Šlosnikl 

 
ÚČEL NADAČNÍHO FONDU 

Nadační fond OCELÁŘI vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, určených 
k rozvoji mládežnického hokeje, jakož i mládežnického sportu obecně. Nadační fond v průběhu 
svého působení rozšířil své aktivity také o dobročinné, obecně prospěšné a charitativní činnosti. 
V současnosti se tak orientuje nadále primárně na podporu a rozvoj mládežnického hokeje 
v Třinci, rovněž však také usiluje o zvyšování kvality života v místním regionu.  

 

  



 

  Nadační fond OCELÁŘI 
www.nfocelari.cz  Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec 
  IČO: 05335825 

4 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SR NADAČNÍHO FONDU 

První pětiletka Nadačního fondu OCELÁŘI uběhla opravdu rychle. Nemohu však tento časový 
úsek měřit časem, ale osudy lidí, které jsme za tu dobu pomohli ovlivnit.  

 

Jenom za uplynulý rok jsme na různé charitativní projekty poslali 171 tisíc korun. Vůbec 
největší podpory se dočkala společnost Medica Třinec, která získala příspěvek na individuální 
vzdělávání pečujících osob v domácím prostředí. Přispěli jsme také na výstavbu výtahu pro 
rodinu Karolínky Tumlířové, která se po mozkové obrně a částečném ochrnutí jen velmi těžko 
pohybuje v domácím prostředí.  

 

Jedním z dlouhodobých cílů NF je vedle charitativní činnosti rozvoj mládežnického hokeje v 
Třinci. I v uplynulém roce putovala značná část prostředků fondu na tréninkové pomůcky, 
dresy či výbavu mládežnických posiloven v areálu WERK ARENY. V neposlední řadě jsme 
finanční částkou podpořili oblíbený mládežnický turnaj President Cup, který se v minulém roce 
pyšnil silnou mezinárodní konkurencí. 

 

Naše činnost se v posledních dvou letech nese ve stínu stále probíhající pandemie. Právě v 
této době se osobně víc a víc utvrzuji v tom, jak důležité je zdraví. A že kvalitu života méně 
šťastných lidí může výrazně ovlivnit i zdánlivě zanedbatelná částka. Každá pomoc osudem 
zkoušeným rodinám se počítá. Každá koruna, kterou získáme od našich podporovatelů a 
drobných dárců, má dopad. 

 

Dovolte mi poděkovat všem, kteří nám v uplynulém roce zaslali jakoukoli částku. Slova díků 
patří kromě našich pravidelných donátorů také permanentkářům Ocelářů, kteří se rozhodli pro 
věnování finančních prostředků za permanentku ze sezony 2020/21 věnovat Nadačnímu fondu.  

 

Je mi ctí předsedat nadačnímu fondu hokejového klubu, který se může opřít o své fanoušky a 
pomáhat, kde je potřeba.  

 
 
 

Irena Moderová 
předsedkyně SR NF OCELÁŘI  
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ČINNOST NADAČNÍHO FONDU OCELÁŘI V ROCE 2021 

Jednou z priorit Nadačního fondu Oceláři je podpora mládežnického hokeje v regionu. Už 
šestým rokem se Nadačnímu fondu daří tento cíl naplňovat.  

Nadační fond Oceláři dále rozvíjel svou činnost i mimo hokejové prostředí, pozornost věnoval 
také podpoře v oblasti charitativních a dobročinných aktivit. Nadační fond Oceláři se svou 
činností soustředí na podporu osob a subjektů žijících nebo působících v regionu Třinecka. 

V roce 2021 NF Oceláři podpořil mezinárodní mládežnický turnaj PRESIDENT CUP, pro hráče 
do sedmnácti let, který se každoročně koná v měsíci srpnu a účastní se jej elitní týmy z České 
republiky i zahraničí. 

Prestižní turnaj hostí arény na Frýdecké ulici, WERK ARENA a Mini WERK ARENA. 
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V roce 2021 podpořil nadační Fond Oceláři v oblasti charitativních dobročinných aktivit Medicu 
Třinec částkou 70.000,- Kč, která byla využitá na projekt „Individuální vzdělávání pečujících 
osob v domácím prostředí“, dále částkou 30.000,- Kč Centrum sociální pomoci Třinec za 
účelem financování jeho činností.  
 
Podporu v hodnotě 10.000,- Kč dostala také malá Adrianka, dcera bývalého hokejisty HC 
Oceláři Třinec Marka Trončinského, který tragicky zahynul.  
 
Další individuální podpory z účtu Nadačního fondu se dostalo Karolínce Tumlířové za účelem 
pomoci při každodenním transportu. 
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HOKEJOVÁ TOMBOLA NADÁLE POMÁHÁ 

 

Nadační fond OCELÁŘI pokračoval v roku 2021 v projektu Hokejová tombola 50:50, do nějž 
se ve spolupráci s hokejovým klubem HC Oceláři Třinec a společností TIPSPORT a.s. zapojil 
v předchozím období. 

Provozování této tomboly během domácích utkání A-týmu HC Oceláři Třinec pomáhá 
nadačnímu fondu získávat finanční prostředky, které umožňují naplňovat primární poslání 
nadačního fondu. Tím je podpora dlouhodobého a koncepčního rozvoje mládežnického hokeje 
v regionu. Na uvedený účel Nadační fond OCELÁŘI vynakládá veškeré získané finanční 
prostředky z této činnosti. Za rok 2021 inkasoval celkem 327.700,- Kč, z nichž v souladu 
s pravidly této tomboly 50% vyplatil výhercům, zbylých 50% vynakládá na podporu rozvoje 
pohybových a herních dovedností začínajících hokejistů.  
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ NADAČNÍHO FONDU 

Na konci účetního období disponoval Nadační fond OCELÁŘI aktivy v souhrnné výši 1,369 mil. 
Kč, z nějž 1,368 mil. Kč činily finanční prostředky na bankovním účtu a v pokladně. Zbývající 
část tvořila ocenitelná práva snížená o oprávky. 

 

Pasiva byla tvořena vlastními zdroji, konkrétně vlastním jměním v hodnotě 20 tis. Kč, fondy 
v hodnotě 346 tis. Kč, výsledkem hospodaření v hodnotě 70 tis. Kč, nerozděleným ziskem 
minulých let v hodnotě 897 tis. Kč a závazky v hodnotě 36 tis. Kč. 

PŘEHLED DÁRCŮ A PŘISPĚVATELŮ NADAČNÍMU FONDU 

V roce 2021 obdržel Nadační fond OCELÁŘI dary v souhrnné výši 777.657 ,-Kč. Nadační fond 
OCELÁŘI si obdržených darů velmi váží a všem přispěvatelům děkuje za podporu! 

Nadační fond OCELÁŘI rovněž v roce 2021 uspořádal ve spolupráci s hokejovým klubem 
HC Oceláři Třinec dražbu originálních hraných černých hokejových dresů, ve kterých A -
mužstvo HC Oceláři získalo mistrovský titul. Z této dražby obdržel dary v souhrnné výši 
185.762,- Kč. Dalším příspěvkem pro nadační fond byla dražba červených dresů z turnaje 
Spengler CUP 2019, ve kterém Oceláři obsadili 2. místo. Celková částka darů byla 52.700,- Kč. 
Držitelé permanentních vstupenek ze sezóny 2020/2021 darovali Nadačnímu fondu celkem 
323.640,- Kč. 

 

PŘEHLED O POUŽ ITÍ MAJETKU NADAČNÍHO FONDU 

Z prostředků nadačního fondu byly poskytnuty nadační příspěvky v souhrnné výši 795.745,- 
Kč. Přehled nejvýznamnějších nadačních příspěvků je uveden v následující tabulce. 
Z provozování Hokejové tomboly 50:50 vyplatil výhercům 163.850 Kč. Náklady na správu 
nadačního fondu činily celkem 2.760,33,- Kč . 
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PŘEHLED PŘ Í JEMCŮ  PŘ ÍSPĚVKŮ  NADAČNÍHO FONDU 

PŘÍJEMCI ÚČEL ČÁSTKA V KČ 
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na pořízení dresů pro 

přípravku klubu HC Oceláři Třinec 
22.080 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na pořízení hokejové výstroje 
pro nadějné brankáře klubu HC Oceláři 
Třinec 

250.000 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na pořízení tréninkových 
pomůcek pro mládež klubu HC Oceláři 
Třinec 

50.000 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na mezinárodní hokejový 
turnaj President CUP 2021 

100.000 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na cyklotrenažéry pro mládež 
klubu HC Oceláři Třinec 

75.000 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na posilovací pomůcky – činky 
pro mládež klubu HC Oceláři Třinec 

24.800 Kč 

HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Příspěvek na měřící zařízení pro mládež 
HC Oceláři Třinec 

99.090 Kč 

Podpořené fyzické osoby Příspěvky pro sociálně slabší nebo 
zdravotně postižené fyzické osoby 

71.550 Kč 

Centrum sociální pomoci Třinec Financování činnosti centra sociální 
pomoci 

30.000 Kč 

MEDICA Třinec Individuální vzdělávaní pečujících osob 
v domácím prostředí 

70.000 Kč 
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 



 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE! 
 


