
25 let činnosti Nadace Solidarity 
U příležitosti 25 let činnosti Nadace Solidarity, je namístě seznámit členskou základnu OS 
ECHO se vznikem, historií, proměnami a činností nadace. Velice si vážím toho, že v posledních 
devíti letech jsem měl možnost působit v naší nadaci ve funkci předsedy Správní rady Nadace 
Solidarity. 

Dne 16. 7. 2017 byla společností Chemapol Group, a.s. se sídlem Kodaňská 46, Praha 10 –
Vršovice, ustavena „Zakládací listinou Nadace Skupiny Chemapol“, podle příslušných 
ustanovení tehdy platného občanského zákoníku.  

Motivem vzniku Nadace byly ničivé záplavy koncem června a v první polovině července 1997 
v celé ČR. V důsledku vytrvalých a vydatných dešťů, byly postiženy mimo jiné velké chemické 
továrny a také města a obce v jejich okolí.  
 
Jejím účelem bylo poskytovat humanitární, sociální a jinou pomoc společnostem chemického 
průmyslu a jejich zaměstnancům v důsledku živelných pohrom a jiných mimořádných 
výrobních a životních událostí. 
 
Ve velmi krátké době po založení, získala Nadace, díky, na tu dobu neuvěřitelné solidaritě firem 
chemického průmyslu, mnohamilionové dary. Ty následně rychle rozdělila nejen postiženým 
chemičkám na odstranění ztrát a rychlou obnovu jejich činnosti, ale též celé řadě zaměstnanců 
a rodin, které v důsledku řádění vodního živlu, přišly o svá obydlí a majetek. Samozřejmostí 
bylo poskytnutí pomoci i v postižených obcích, školách, apod.    
 
Nadace v průběhu své existence prošla řadou změn, a to jak vlastníků, tak také změně svého 
názvu. Hlavně velmi citelně ubylo dárců, čímž bylo logicky méně finančních prostředků na 
vyplácení nadačních příspěvků. Podstatným způsobem se změnily podmínky pro činnost a práci 
Nadace Solidarity.    
 
S ohledem na nové podmínky činnosti a poslání nadace, byl název „Nadace Skupiny 
Chemapol“ překonán.  
Proto byla nově přejmenována na „Nadace Solidarity“. Tato změna byla zapsána do nadačního 
rejstříku dne 8. 2. 2000.  
 
Počátkem roku 2002 přesunula Nadace Solidarity své sídlo do Domu odborových svazů na 
Praze 3 – Žižkov, což je sídlo našeho odborového svazu.   
 
V roce 2004 došlo k velmi podstatné a důležité změně v oblasti odborové práce, kdy došlo ke 
sloučení OS Chemie ČR  s OSE  a vznikl nový svaz OS ECHO. Podstatné však je, že si Nadace 
Solidarity dále zachovala svůj účel, ke kterému byla od samého počátku zřízena, tj. poskytování 
humanitární, sociální a další pomoci zaměstnancům chemického a energetického průmyslu.  
 
Po překonání těžkého období, kdy se zvažovalo spojení s jinou nadací, či ukončení činnosti 
Nadace Solidarity, schválila Správní rada dne 8. 6. 2011 nový program, který byl pojmenován 
„Program pomoci členům odborových organizací, sdružených v OS ECHO“. Tento 
program je zveřejněn na webových stránkách OS ECHO. 
 
Poslední úprava legislativního uspořádání základních dokumentů Nadace Solidarity,  
v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, byla projednána a schválena 



Správní radou Nadace Solidarity dne 3. 6. 2013, a následně zapsána do nadačního rejstříku  
u Městského soudu v Praze. Současně došlo ke změnám na místech předsedy a členů Správní 
rady Nadace Solidarity. 
 
Ve vzájemné spolupráci základních odborových organizací v působnosti 
OS ECHO a zaměstnavatelskými subjekty v chemickém a energetickém sektoru, došlo 
k postupnému oživení činnosti Nadace. Zejména jde o poskytování účelově vázaných 
nadačních příspěvků žadatelům, z řad dlouhodobě nemocných zaměstnanců ve firmách Orlen 
Unipetrol RPA s.r.o. a Synthos Kralupy, a.s.  
 
Dále podle platného občanského zákoníku má Nadace Solidarity tzv. veřejně prospěšný ráz, 
což znamená, že v naléhavých sociálních, zdravotních a dalších případech, může Nadace 
Solidarity přiznat nadační příspěvek i žadatelům mimo působnost OS ECHO.  
 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se za celé dvaceti pětileté období vystřídali v orgánech 
Nadace a vedli ji ku prospěchu a pomoci těm, kteří to potřebovali. Zvláště rád bych poděkoval 
a především ocenil práci paní Ing. Marie Oborné, která s Nadací Solidarity více než dvacet let 
opravdu žila a vždy konala maximum pro její fungování a rozvoj. A na úplný závěr, bych rád 
Nadaci do budoucna popřál spousty dalších úspěšných let. 
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