
Pravidla pro nakládání s prostředky na transparentním účtu (TÚ)  
 

Fakultní nemocnice zřídila k 11.12.2019 transparentní účet u ČNB oznámením o konání veřejné sbírky 
právnickou osobou podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů. 

1. Účel zřízení TÚ: 
- veřejná sbírka za účelem finanční podpory obětem útoku ve FN Ostrava dne 10.12.2019 
- mimořádná událostí ve FN Ostrava ze dne 10.12.2019, kdy následkem střelby pachatele došlo 

k usmrcení a poranění několik  osob v budově polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. 
 

2. Číslo TÚ: 
 73030761/0710, vedený u ČNB, pobočka Ostrava, Nádražní 7, 702 00 Ostrava 
 BAN:  CZ83 0710 0000 0000 7303 0761 
 BIC : CNBACZPP  
 

3. Doba platnosti TÚ:   do 31.3.2020 
 

4. Informace o zřízení TÚ: 
- www.fno.cz 
- Sociální sítě FNO  
- Vzory darovacích smluv na www.fno.cz 

 

5. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky TÚ: 
 

5.1  Uzávěrka transparentního účtu :     31.3.2020  ve  24,00 hod. 

- na TÚ budou připisovány finanční prostředky postupně, kumulativně 
- z TÚ bude zálohově po skončení měsíce ledna 2020 vyplacena část prostředků podle   pravidel 

dle bodu 5.3, a to tak, že dojde k jejich zaokrouhlení směrem dolů na desetitisíce 
- pro výpočet záloh bude použit zůstatek ke dni 31.1.2020, na účtu nadále zůstanou deponovány 

zůstatky vzniklé zaokrouhlením jednotlivých vyplacených záloh 
- konečný stav (zůstatek po odpočtu zálohově vyplacených prostředků) na TÚ bude  uzavřen dne  

31.3.2010 ve 24,00 hod. 
- o výši konečného zůstatku bude informována veřejnost dne 1.4.2020 prostřednictvím 

webových stránek FNO a soc.sítí 
- zůstatek finančních  prostředků  na TÚ bude rozdělen  podle pravidel dle bodu 5.3.  do konce 

dubna 2020 
 

5.2  Uznatelné výdaje: 

- finanční příspěvek pozůstalým (rodinným příslušníkům) po obětech střeleckého útoku ve FNO 
dne 10.12.2019 (7 zemřelých) 

- finanční příspěvek osobám zraněným útočníkem  v rámci střeleckého útoku ve FNO dne 
10.12.2019 (2 poranění) 

 

 

5.3  Rozdělení zůstatku TÚ: 



Skupina osob Počet 
obětí  

%  z  TÚ 

Zemřelé oběti útoku 7 90 % 
Poraněné oběti útoku 2 10 % 
Celkem 9 100 % 

 

5.4  Modelace rozdělení TÚ: 

Modelovaný zůstatek TÚ:      7 500 000,- Kč (příklad) 
Skupina osob Počet 

obětí 
7 500 000 Kč Na 1 oběť  

Zemřelé oběti útoku 7 6 750 000 á 964 tis. 
Poraněné oběti útoku 2 750 000 á 375 tis. 

 
5.5  Okruh obětí v rámci odškodnění 
 
Celková částka příspěvku z veřejné sbírky pro nejbližší pozůstalé každé ze zemřelé  obětí tragické 
události bude rozdělena stejným dílem mezi nejbližší pozůstalé. 

V případě příspěvku pro osoby zraněné   útočníkem, bude příspěvek poskytnut  stejným dílem přímo 
těmto zraněným osobám. 

Osobám nezraněným přímo útočníkem v rámci střeleckého útoku  nebude příspěvek ze sbírky 
poskytnut. 

Za nejbližší pozůstalé se pro účely rozdělení výtěžku veřejné sbírky považují: 

1. manžel/manželka, druh/družka, dítě/děti (případně vnouče/vnoučata, nežije-li již dítě- 
v rozsahu částky připadající na toto dítě) zemřelého (každý rovným dílem), přičemž, není-li 
nikdo z takto vymezeného okruhu nejbližších pozůstalých, pak 

2. matka a otec zemřelého (každý rovným dílem), přičemž, není-li nikdo z takto vymezeného 
okruhu nejbližších pozůstalých, pak 

3. sourozenec/sourozenci zemřelého (každý rovným dílem). 
 

 

 

Schváleno dne 21.1.2020 


