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1.

Úvodní slovo ředitele
Vážení členové správní a dozorčí rady Nadace Okřídlené Kolo, Vážení přátelé železnice,
rok 2019 byl z pohledu významných událostí, činnosti a řešení všech agend Nadace OK
rokem ve znamení příprav realizace pilotních projektů ve spolupráci s hlavními partnery NOK
po podpisu memorand a dohod o spolupráci za poslední období.
Hlavními partnery NOK 2019 a pro následné období jsou ČD a.s., Národní dopravce, Správa
železnic, státní organizace a Národní Technické Muzeum.
Iniciovat, podporovat a být nápomocni v případě stále snahy o systémové řešení financování
pro oblast „Železniční nostalgie“ v regionech a tím i zachování kulturního železničního
dědictví byla pak jednou z hlavních aktivit v roce 2019 v prostředí liberalizovaného
železničního trhu v ČR.
Rok 2019 byl i připomínkou 15-ti let výročí založení a činnosti NOK. Nadace tak i touto
výzvou, činností a aktivitou navázala na tradici a historii 15-ti let skvělé činnosti s více jak 12
realizovanými projekty v segmentu zachování historických kolejových vozidel současným i
budoucím generacím společně s všemi partnery NOK.
Založení nadace ke dni 26.4.2004 a samotný vznik myšlenky komplexní podpory této oblasti
se svou patnáctiletou tradicí je stále velkou výzvou i určitým závazkem NOK do budoucna
pro zachování tohoto odkazu zakladatelů a zachování kulturního železničního dědictví v ČR.
Aktivity a činnosti NOK se v roce 2019 soustředily na komplexní podporu a rozvoj
„Železniční nostalgie“ v regionech s partnery NOK a to jak v podobě podpory finanční tak i
nefinanční např. prostřednictvím podpory odborných konzultací, marketingu, reklamní
produkce a organizací akcí NOK v uvedené oblasti.
Oblast NOK „Železniční nostalgie“ v regionech vývoj v roce 2019 potvrdil stále větší zájem
jak odborné i laické veřejnosti všech generací v podobě zájmu o železniční muzejnictví,
nostalgické jízdy , Pro-mo akce s železniční tématikou v krajích a v neposlední řadě o
organizaci akcí s cílem podpory této oblasti včetně činnosti odborných pracovních skupin.
U všech těchto aktivit se také v roce 2019 projevil i určitý pozitivní trend, který by mohl být
příslibem pro další rozvoj a možností podpory železniční historie u nás a tím je i určitá snaha
podpory této oblasti tzv. “Společenské odpovědnosti organizací a firem“ v podobě spolupráce,
jako u státních organizací, subjektů s podílem státu, ale také v sektoru čistě komerčním
v podobě doplnění k současným aktivitám firem v oblasti „CSR“.
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Uplynulý rok byl také rokem volebním s volbou členů a představitelů do SR a DR NOK.
Samotné volby proběhly v rámci konání společného zasedání SR a DR dne 16. května
2019 v Praze společně s akcí „NOK 2019 v Senátu ČR“ a byly nejen velkou příležitostí
poděkovat všem členům SR a DR NOK vč. partnerů nadace za jejich dosavadní skvělou práci
v patnáctileté historii a podporu oblasti „Železniční nostalgie v ČR, ale zároveň i potvrzením
mandátu všem dosavadním členům SR a DR ve volbách 2019 na další období 3 let.
Předsedou SR NOK na toto období byl opět zvolen Martin Vavrečka a místopředsedou SR
Ing. Petr Tauber. Předsedou DR NOK pak Mgr. František Bureš, MBA LL.M., a
místopředsedou DR NOK Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
V případě personálních otázek v roce 2019 zastával pozici ředitele NOK Zdeněk Vysloužil.
Ve věcech ekonomických, marketingu a vedení sekretariátu Ing. Tereza Gojná.
V případě činnosti 2019 se úvod roku nesl nejen ve znamení příprav a konání společného
zasedání SR a DR NOK dne 7.2.2019 v Praze vč. stanovení cílů pro další období, ale také
v duchu úzké spolupráce z hlavními partnery nadace OK NTM a ČD a.s., Národního
dopravce. Samotné zasedání se uskutečnilo v sídle a prostorách GŘ ČD, a.s..
Jasným výstupem z tohoto setkání byl společný záměr partnerů být v roce 2019 nápomocni,
moderovat a podporovat možnosti odkupu 62 historických kolejových vozidel pro Národní
technické muzeum od společnosti ČD, a.s. a tím zachovat naše kulturního dědictví v této
oblasti. Za tímto účelem byla také zřízena pracovní skupina pod vedením MK ČR s ČD a.s.,
pověřeného zástupce NOK a představitelů NTM, která zahájila svou činnost od 1.1.2019.
Vedle účasti, vzájemné podpory partnerů a činnosti NOK byla poskytnuta finanční i
nefinanční podpora významným projektům roku 2019 např. LEGIOVLAK 2019, ČD
Nostalgie nostalgické jízdy , společné akce s NTM včetně předání šeku NOK či slavnostní
podpis memoranda o vzájemném prohloubení spolupráce , ale i podpora menším projektům
v regionech.
V průběhu roku 2019 byly naplňovány i další cíle společně s partnery NOK v oblasti
získávaní finančních prostředků prostřednictvím nabídky a poskytnutí reklamních ploch na
železničních vozech NOK.
Důležitou činností a s tím spojené agendy je i správa nemovitého majetku, sídla a
administrativního objektu nadace OK v Přerově. V roce 2019 se dále rozvíjela velmi dobrá
spolupráce i s Generálním nájemcem objektu společnosti ČMŽO.
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K činnosti Odborné komise NOK. Pozici předsedy Odborné komise NOK zastával i v roce
2019 Ing. Jindřich Rachota a činnost OK NOK byla především zaměřena na odborné
konzultace a přípravu realizace pilotních projektů NOK s hlavními partnery ČD a.s., Národní
dopravce, Správa železnic, státní organizace a Národní Technické muzeum.
I v roce 2019 poskytla nadace OK finanční příspěvky ze svého sbírkového účtu na dobu
neurčitou vedeného u KÚ v Olomouci pro podporu projektům v oblasti „Železniční nostalgie“
a pro zachování kulturního železničního dědictví na české železnici.
Zdeněk Vysloužil
Ředitel
2.

Lidé v nadaci
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO měla v roce 2019 dle schváleného Statutu 9-ti člennou
správní radu a 5-ti člennou dozorčí radu.

Statutární zástupci NOK byli:
předseda správní rady: Martin Vavrečka
místopředseda správní rady: Ing. Petr Tauber
předseda dozorčí rady: Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.
místopředseda dozorčí rady: Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
Správní rada NOK:

Dozorčí rada NOK:

Martin Vavrečka, předseda

Mgr. František Bureš, MBA LL.M, předseda

Ing. Petr Tauber , místopředseda

Ing. Antonín Blažek, Ph.D., místopředseda

Ing. Pavel Švagr, CSc.

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba,

Ing. Ivo Vykydal

Ing. Jiří Loucký

Ing. Jindřich Rachota

Ing. Jiří Tylich

Jaroslav Vincour
Mgr. Alexandr Křížek
Ing. Dušan Tylich
Kurt Mužík

Str. 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Nadace Okřídlené Kolo

NOK má také odbornou komisi, jejímž předsedou je Ing. Jindřich Rachota.
V roce 2006 založila NOK „Klub přátel NOK“, jejímiž členy se mohou stát jak fyzické osoby,
tak i právnické osoby. Předsedou tohoto „Klubu přátel NOK“ byl v roce 2019 Kurt Mužík.
Poznámka: Všichni zřizovatelé NOK, členové správní a dozorčí rady jsou uvedeni ve výpisech
nadačního rejstříku KOS Ostrava (oddíl N, složka 252).

3.

Činnost nadace v roce 2019
Tato činnost nadace vycházela ze schváleného „Rámcového plánu činnosti 2019 “ a byla
pokračováním naší práce prakticky již od samotného vzniku nadace, tedy od 26. dubna 2004.
roce v 2019 tedy Nadace Okřídlené Kolo oslavila již 15. let výročí založení své činnosti.

1. OBLAST SCHŮZOVÁ ČÁST
53. společné zasedání správní a dozorčí rady NOK, 7. únor 2019 Praha (sídlo GŘ ČD)
− SR NOK schvaluje předložený rozpočet na rok 2019.
− SR NOK bere na vědomí předložené vyúčtování akce NOK, která se konala ve
vládním salónku dne 24. 10. 2018.
− SR NOK schvaluje předběžný finanční rámec předložených akcí NOK RailDays
Ostrava 2019 ve výši 7 500,-Kč a NDŽ NOK 2019 ve výši 15 000,-Kč.
− SR NOK schvaluje předložený záměr v říjnu 2019 připravit akci II. pracovní setkání
NOK v Praze.
− SR NOK bere na vědomí předložený soupis drobných oprav a provedených stavebních
prací GN ČMŽO za rok 2018 a souhlasí s předloženým plánem ČMŽO na rok 2019.
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− SR NOK schvaluje termín 54. společného zasedání SR a DR NOK (volební) 16.
května 2019.
− SR NOK schvaluje možnost zasílat a schvalovat nutné podklady pro přípravu volební
SR NOK 2019 prostřednictví e-mail hlasování formou pell-roam.
− SR NOK bere na vědomí předložené právní stanovisko a doporučení JUDr.Lenky
Deverové v případě NS CALM mezi NOK a ČD, a.s.
− SR NOK schvaluje předložený soupis aktuálních činností a aktivit NOK pro rok 2019.
− SR NOK bere na vědomí informaci o zřízení pracovní skupiny NOK od 1. 1. 2019.
− SR NOK schvaluje doplnění odborné komise Ing. V. Šimánkovou a Mgr. M.
Novotným Ph.D.
− SR NOK schvaluje přípravu a registraci loga a značky NOK ve spolupráci s
JUDr. Lenku Deverovou.
54. společné zasedání správní a dozorčí rady NOK – volební , 16. květen 2019 , Praha
( sídlo Senát ČR, Kolowratský palác )
− Ředitel NOK poděkoval u příležitosti 15-ti let výročí založení a činnosti NOK
všem členům SR a DR NOK za jejich podporu a skvělou spolupráci.
− SR NOK schvaluje předložený záměr v říjnu 2019 připravit akci s NTM
− SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK o činnosti pracovní skupiny MK a
MD ČR, ČD a.s. a NOK od 1.1.2019 . Další pracovní setkání dne 5.6.2019.
− SR NOK schvaluje ÚČETNÍ ZÁVĚRKU NOK za rok 2018
− SR NOK bere na vědomí zprávu auditora Ing. Ladislava Kozáka, CSc. O ověření
řádné uzávěrky a výroční zprávy NOK za rok 2018 a výrok auditora ze dne 13.5.2019
− SR NOK bere na vědomí Výrok auditora ze dne 13.5.2019
− SR schvaluje volební komisi pro volby členů SR NOK
− SR bere na vědomí zprávu předsedy volební komise Zdeňka Vysloužila na další
funkční období 3 let byl v tajné volbě zvolen členem SR NOK : Mgr. Křížek
Alexandr, Ing. Rachota Jindřich , Ing. Švagr Pavel, CSc.,Ing.Tauber Petr , Ing.Tylich
Dušan, Vavrečka Martin, Vincour Jaroslav, Ing.Vykydal Ivo
− SR NOK zvolila za předsedu SR NOK na další období 3 let Martina Vavrečku
− SR NOK zvolila za místopředsedu SR NOK na další období 3let Ing.Petra Taubera
− Členy DR NOK na další období 3 let v tajné volbě byli zvolení Ing. Blažek Antonín,
Ph.D.,Mgr. Bureš František , MBA LL.M. ,Ing.Locký Jiří, doc.Dr. Ing. Roman Štěrba,
Ing. Jiří Tylich
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55. společné zasedání správní a dozorčí rady NOK, 7.listopad 2019 (Praha, sídlo OSŽ)
− SR NOK bere na vědomí zprávu o aktuálním technickém stavu a správy budovy a
sídla NOK.
− SR NOK bere na vědomí zprávu o registraci značky NOK.
− SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK k podepsanému memorandu
s NTM a zajištění přesunu finančního příspěvku ve 100 000 Kč na renovaci vozu
CA 4-5086.
− SR NOK schvaluje pokračovat v záměru podpory NOK u následných etap v roce
2020 v rámci podepsaného memoranda.
− SR NOK bere na vědomí informace ředitele NOK v případě projektu výstavby
NTM „ŽEM Masaryčka Praha“.
− SR NOK ukládá řediteli NOK zjistit formy spolupráce na projektu „ŽEM
Masaryčka Praha“.
− SR NOK bere na vědomí informace v případě parní lokomotivy „Matěj“.
− SR NOK bere na vědomí informace k záměru „Ramzová“.
− SR NOK ukládá řediteli NOK zajistit písemné stanovisko k nákladovému
nájemnému a provozním podmínkám.
− SR NOK bere na vědomí informace v projektu Hanušovice.
− SR NOK ukládá řediteli NOK zajistit písemné stanovisko o zájmu spolupráce od
OŘ Olomouc SŽDC s NOK v rámci tohoto projektu.
− SR NOK souhlasí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na projekt LEGIOVLAK
2019.
− SR NOK bere na vědomí informace o reklamních vozech NOK 2019.
− SR NOK bere na vědomí žádost o finanční příspěvek KHKD.
− SR NOK ukládá řediteli NOK zjistit podrobnější informace o činnosti KHKD,
formy spolupráce a přínosy pro činnost NOK.
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ČINNOST ODBORNÉ KOMISE NOK - 2019
Zpráva o činnosti odborné komise NOK 2019
Činnost Odborné komise NOK se v roce 2019 především soustředila na spolupráci s hlavními
partnery NOK SŽ s.o., ČD a.s., a NTM po podepsaných smlouvách a memorandech v
předchozím období činnosti NOK v letech 2018 a 2019 a přípravy pilotních projektů
s hlavními partnery a vyhodnocením možností podpory železničních spolků v regionech ČR.
OK NOK již tradičně velmi dobře spolupracuje i s vedením NTM a probíhala i při záchraně
historických kolejových vozidel a v případě podpory záměru, projektu a příprav realizace
MŽE NTM „ Masaryčka“ Praha s předpokládaným termínem dokončením srpen / 2026.
OK NOK v roce 2019 spolupracovala s NTM v oblasti konzultací a návrhu začlenění tématu
a oblasti "Železniční nostalgie v regionech" pro zpracování do finální podoby scénáře
hotového libreta expozic s termínem konce roku 2020 pro připravovanou finální podobu
zadávací realizační dokumentace MŽE NTM (2021) v areálu Masarykova nádraží Praha.
V případě NOK a NTM v otázce finanční a nefinanční podpory v roce 2019 se jedná
především o příspěvek na renovaci historického přípojného vozu řady Ca 4–5086 z roku 1931.
Do konce roku 2019 byla připravena v NTM textová část restaurátorského záměru úplného
dokončení interiéru a rekonstrukce vozu Ca 4–5086 .V roce 2019 byl poskytnut i nadační
příspěvek Národnímu technické muzeum ve výši 100 tis. Kč ze sbírkového účtu NOK.

Osobní čtyřnápravový přípojný vůz NTM CA 4-5086 (r. v. 1931)
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U hlavního partnera NOK Správy železnic, statní organizace, se činnost OK NOK soustředila
především na oblast zachování historických budov železničních stanic a jejich možné využití
pro oblast „ Železniční nostalgie v regionech“ ve spolupráci s místními organizacemi
samosprávou a forem spolupráce s NOK pro zachování historických kolejových vozidel např.
"Drezín" a historických VB žst. a tím i určitou formu spolupráce a snahu o určitou
„Společenskou odpovědnost“ SŽ, s.o. v oblasti "Železniční nostalgie v ČR.".
U partnera NOK ČD, a.s., se pak jednalo především o systémovou a odbornou spolupráci i
podporu záměru dalších partnerů NOK ve zřízené pracovní komisi 2019 a zástupců MK ČR,
MD a ČD s cílem připravit s odbornou péči podmínky včetně finančních možností a
následnou realizaci možného odkupu 62 historických kolejových vozidel od ČD, a.s. pro
NTM a tím zachování těchto exponátů pro budoucí generace v ČR s ohledem na probíhající
postupné etapy prodeje vybraných historických vozidel v režii ČD Muzea Lužná u Rakovníka.
Tradiční spolupráce a podpora OK NOK probíhala i v oblasti Nostalgických jízd 2019 v
regionech.
V rámci činnosti OK NOK 2019 a pořádaných zasedáních v roce 2019 získala dne 27.2.2019
po návrhu ředitele NOK Zdeňka Vysloužila a předsedy OK NOK Ing. Jindřicha Rachoty (a po
schváleni SR NOK) nové členy a to : pana ředitele ŽM NTM Mgr. Michala Novotného a paní
Ing. Vandu Šimánkovou (SŽ, s.o.).
Složeni OK NOK v roce 2019 :
Předseda OK NOK: Ing. Jindřich Rachota
Členové OK NOK:
Ing. Antonín Blažek, Ph.D.
Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba
Ing. Martin Šůstal
Mgr. Michal Novotný, Ph.D
Ing.Vanda Šimánková

2. LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ OBLAST
➢ veškeré legislativní záležitosti byly včas vyřízeny

3. OBLAST ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
➢ z nájemních vztahů získala NOK příjem 1, 3 milionu Kč
➢ z dalších vztahů získala NOK příjem 100 tis. Kč
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4. OBLAST NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ČINNOSTI NOK
➢ získávání finančních prostředků pro opravu přípojného vozu CA
➢ využití a prezentace nového sbírkového účtu NOK na dobu neurčitou
➢ finanční podpora projektu LEGIO100 2019 (Československá obec legionářská)
➢ úzká spolupráce vzájemná prezentace s ČD muzeem v Lužné u Rakovníka
➢ rozvoj a spolupráce s regionálnímu partnery a žel. spolky
➢ rozvoj spolupráce s Národním technickým muzeem, Praha
➢ rozvoj spolupráce s Technickým muzeem Liberec
➢ podpora menších projektů na podporu železniční historie v regionech

Akce, propagace, reklama, sponzoři a patroni NOK
V roce 2019 v rámci oblasti reklamní a marketingové byly provedeny úpravy a potřebná
optimalizace www stránek NOK. Pro další rozvoj a modernizaci. NOK má od roku 2019
novou doménu www.nadaceokridlenekolo.cz, a to s cílem vytvoření moderního a funkčního
webu, který bude efektivním nástrojem v komunikaci, jak s příznivci železniční historie, tak
současnými, ale také budoucími partnery a patrony Nadace. Práce na tomto webu stále
probíhají, neboť se jedná o živý proces, který má své fáze.
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V rámci rozvoje elektronické komunikace probíhal i rozvoj a aktivní přístup profilu na síti
Facebook www.facebook.com/nadaceokridlenekolo,s cílem oslovení všech skupin uživatelů
této sítě, tak aby byla naše komunikace směrem k veřejnosti efektivní a cílená pro železniční
příznivce. Dalším krokem směrem k propagaci a prezentaci Nadace Okřídlené Kolo byla i
drobná finanční podpora a účast na různých typech akcí železničního, kulturního a
sportovního charakteru včetně akcí Odborového sdružení železničářů.

↑ podpora projektu Nostalgická Mikulášská
jízda s Rosničkou DKV Olomouc

← podpora projektu Čtení na cesty (Tuklaty)
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Nadace Okřídlené Kolo je také od samého počátku partnerem projektu LEGIO100
(Československá obec legionářská). LEGIOVLAK 2019 v regionech
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Nadace Okřídlené Kolo spolupracuje s Technickým muzem Liberec
Zapůjčená parní lokomotiva NOK „Adolf“ je jeden z hlavních symbolů pro návštěvníky
přímo před vstupem do areálu TM Liberec.

Mezi nejdůležitější momenty roku 2018 považujeme i slavnostní podpis dohody o s
polupráci s Českými dráhami, a.s.,konkrétně 8. února 2018 ve Vládním salonku na

I v roce 2019 prezentovala Nadace svou úzkou spolupráci s ČD, a.s. i na mezinárodním
železničním veletrhu Czech Raildays 2019 v Ostravě a to formou společného banneru
umístěného na reklamním vagonu NOK.

Akce NOK 24.10.2018 v Praze
5.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
V roce 2017 byl investován kompletní výtěžek veřejné sbírky na přípojný osobní vůz CALM
4-7028, v.č. 125614, a to ve výši 48 780, 02,- Kč, kdy vybraná společnost Krnovské opravy a
strojírny s.r.o. provedli následující úvodní práce:
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NOK na Slovensku v Dopravní muzeum Rajecké Teplice
Dne 28.8.2019 na Slovensku proběhlo setkání předsedy SR NOK Martina Vavrečky
s ředitelem Dopravního muzea Rajecké Teplice Mgr. Peterem Šimko, PhD. NOK tak
navazuje na tradiční spolupráci v oblasti „Železniční nostalgie“ na Slovensku s Povážským
muzeem v Žilině a DM v RT.U příležitosti tohoto setkání předseda SR NOK Martin Vavrečka
a člen SR NOK Kurt Mužík předali model parního motorového vozu Komarek M124.001,
který je v současnosti v majetku NTM a patří k nejvýznamnějším realizovaným projektům
NOK.

U příležitosti tohoto setkání předseda SR NOK Martin Vavrečka a člen SR NOK Kurt Mužík
předali model parního motorového vozu Komarek M 124.001, který je v současnosti
v majetku NTM a patří k nejvýznamnějším realizovaným projektům NOK.
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Akce NOK s NTM dne 2.10. 2019 Praha
Dne 2.října 2019 bylo v Národním technickém muzeu v Praze podepsáno generálním
ředitelem NTM Karlem Ksandrem a předsedou SR NOK Martinem Vavrečkou Memorandum
,na základě kterého se dohodli na prohloubení vzájemné partnerské spolupráce v oblasti
získávání finančních zdrojů na zajištění oprav historických kolejových vozidel ve vlastnictví
NTM., například na dokončení renovace interiéru přípojného vozu Ca 4-5086 z roku 1931.
k čemuž muzeum od NOK převzalo symbolický šek v hodnotě sto tisíc korun . Memorandum
svým podpisem stvrdil také ředitel železničního muzea NTM Mgr. Michal Novotný, PhD.,
společně s ředitelem Nadace Okřídlené Kolo Zdeňkem Vysloužilem.

Slavnostní akt svou účastí podpořili všichni členové SR a DR NOK a zástupci partnerů.
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Symbolické předání šeku NOK pro NTM v hodnotě sto tisíc korunčeských .
Předává předseda SR NOK Martin Vavrečka GŘ NTM Karlu Ksandrovi

Slavnostní akt také podpořili i náměstek ministra kultůry Ing. Jiří Vzientek, senátor Mgr. Miroslav
Adámek, místopředseda SR NOK Ing. Petr Tauber (SŽDC) a další hosté a partneři.
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6.

Sbírkový účet NOK na dobu neurčitou
Za rok 2019 byla ze sbírkového účtu poskytnuta finanční podpora ve výši 130 tis.Kč .
Sbírkový účet NOK byl založen dne 1.11.2018 na dobu neurčitou .

Číslo sbírkového účtu NOK: 278975072/0300

7.

Finanční zpráva
a)

Přehled o majetku a závazcích nadace

b)

Přehled o použití majetku nadace

c)

Zhodnocení, zda nadace dodržuje pravidlo stanovené pro omezení

nákladů souvisejících se správou nadace
d)

Zhodnocení základních údajů uvedených v roční účetní závěrce

e)

Roční účetní závěrka

ad a) Majetek NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

➢

budova administrativní

➢

budovy ostatní – garáže

➢

pozemky

➢

drobný majetek – viz inventarizace drobného majetku

➢

finanční majetek – vedený běžném účtu a v hotovosti (pokladna)

➢

pohledávky – na nájmy a služby – administrativní budova

➢

lokomotiva Adolf
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ad b) Přehled o použití majetku nadace
ad c) Nadační příspěvky
ad d) Účetní závěrka
Bude aktualizováno a text upraven dle závěrů ÚZ NOK 2019.
Verze text 2018.V účetní závěrce je rozlišena nadační (hlavní) činnost a hospodářská
činnost. Do příjmů z nadační činnosti se zahrnují příjmy z darů, nadačních příspěvků.
Tyto příjmy nepodléhají dani z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 25 %
z celkových režijních nákladů. Na správu NOK jsou náklady maximálně do výše 10 %
z nadačního jmění. Hospodářská činnost vykazuje příjmy z reklam, nájmu nemovitostí
a služeb spojených s nájmem nemovitosti.

ad e) Daňové přiznání za rok 2019 včetně příloh

Závěr
Vážení členové správní a dozorčí rady NOK, Vážení přátelé železnice,
dovolte mi, abych v závěru všem členům správní a dozorčí rady Nadace Okřídlené Kolo
poděkoval za pravidelnou účast na jednáních, péči a podporu v celoroční práci a konstruktivní
diskuzi. Zároveň bych si dovolil v rámci této části poděkovat i předsedovi OK NOK Ing.
Jindřichu Rachotovi a všem členům odbornou komise NOK.
V průběhu roku 2019 docházelo v oblasti železniční dopravy k dalšímu dynamickému rozvoji
a změnám v rámci liberalizovaného železničního trhu ČR. Činnost Nadace Okřídlené Kolo a
její oblasti „Železniční nostalgie“ v regionech se soustředila především na přípravy pilotních
projektů po podpisu memorand a dohod o spolupráci s hlavními partnery NOK v následném
období. Přesto jsme společným úsilím všech představitelů a všech partnerů posunuli naši
Nadaci opět blíže k naplnění našeho dlouhodobého cíle.
V roce 2019 se dále rozvíjela i úzká a velmi dobrá spolupráce v případě správy nemovitého
majetku a objektu NOK v Přerově společně s generálním nájemcem, který zajišťoval provozní
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záležitosti spojené se správou objektu. Objekt NOK je dnes kvalitní administrativní budovou
ve svém segmentu a důstojným sídlem i Nadaci Okřídlené Kolo.
Událostmi tohoto roku bylo i uspořádání společenských a pracovních akcí jako např.„NOK
v Senátu ČR“ i slavnostní podpis memoranda o prohloubení spolupráce mezi NOK a NTM
dne 2.10.2019 v Praze v prostorách NTM.
Rok 2019 byl pro Nadaci Okřídlené Kolo také ve znamení oslav a připomínek 15-ti let výročí
založení a činnosti NOK.
V éře liberalizovaného železničního trhu v ČR se tak oblast „Železniční nostalgie“ postupně
stává uznávanou a samostatnou oblastí na české železnici pro další rozvoj a to je i jeden
z hlavních cílů a smyslem všech aktivit NOK pro další období s mottem 2020 a tím je
„Spojením železniční historie a současnosti pro zachování našeho kulturního dědictví na
české železnici i budoucím generacím“.
Těšíme se, že budeme moci společně s našimi hlavními partnery dále rozvíjet a navázat na
předchozí skvělou 15-ti letou spolupráci v dalších realizacích projektů, jak na celostátní
úrovni, tak v regionech.
Velké poděkování a respekt za Nadaci Okřídlené Kolo patří všem našim sympatizantům ,
podporovatelům, partnerům, organizacím i jednotlivcům za jejich spolupráci a důvěru v nás.
Vážíme si toho a těšíme se na další spolupráci v roce 2020.

Zdeněk Vysloužil
ředitel NOK
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