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Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota v roce 2019

Poslání nadace
Účelem nadace je aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti, podpora
vzdělávání a aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců
při začleňování do společnosti.

Nadace v roce 2019
Nadace Jistota v roce 2019 rozdělila 10 418 012 Kč. V tomto roce přišlo celkem 224 žádostí
za 34 963 533 Kč, z toho bylo podpořeno 46 nových ročních projektů v celkové částce 5 910 754 Kč.
V rámci dlouhodobé spolupráce bylo rozděleno 4 177 204 Kč. Nadace také podpořila 8 zaměstnanců
Skupiny KB, kteří se ocitli v těžké životní situaci, a to částkou 330 054 Kč.

Členové správní rady v roce 2019
Ing. Tomáš Doležal (od 1. 8. 2019 předseda), Ing. Jiří Mifek, Ing. Tomáš Talaš, Daniel Hořt, Ing. Klára
Loudová (členství od 30. 6. 2019), Ing. Sylva Floríková (členka a předsedkyně do 31. 7. 2019), Ing.
Kateřina Susak (do 1. 10. 2019 členka správní rady)

Členové dozorčí rady v roce 2019
Ing. Vladimír Pojer (předseda), Ing. Radek Trachta, Ing. Ida Balusková (členství od 30. 7. 2019), Ing. Klára
Loudová (členství do 30. 6. 2019)

Kancelář nadace
Mgr. Jiří Kocourek (manažer nadace), Bc. Štěpánka Petrů (tajemnice nadace)

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Úvodní slovo předsedy správní rady
Vážené dámy, vážení pánové,
v roce 2019 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota rozdělila
více než 10 milionů korun v rámci jednorázových
i dlouhodobých projektů což představuje výrazný nárůst
oproti minulému roku. Jsem hluboce přesvědčen, že Nadace
opět významně přispěla k sociální soudržnosti naší země
a je příkladem společenské zodpovědnosti.
Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž
jsou raná péče, pomoc sociálně hendikepovaným dětem
a dospívajícím, pomoc zdravotně hendikepovaným
dospělým, péče o seniory a hospicová a paliativní péče.
Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají
lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální
znevýhodnění. Nadace se tak již více než dvě desítky let
podílí na zlepšení kvality života lidí s různým hendikepem
v průběhu celého jejich
života.

“Činnost Nadace
Jistota se opírá
o pět hlavních
pilířů”
-TOMÁŠ DOLEŽAL

Nadace i v roce 2019
pomáhala nefinanční cestou a vzděláváním.
Vedle již tradičních benefičních akcí golfového turnaje, vánoční aukce, Týdne

Ing. Tomáš Doležal,
předseda správní rady
Nadace

s Nadací či kurzů finanční gramotnosti
pro pracovníky nízkoprahových klubů
jsme uspořádali benefiční sametovou
cyklojízdu zaměstnanců Komerční banky

pořádanou na počest 30tého výroční sametové revoluce.
Naše činnost by nebyla možná bez dárců, proto mi dovolte poděkovat našemu
hlavnímu přispívateli Komerční bance a také dceřiným či sesterským
společnostem za dary podporu. Velice si vážíme podpory a angažovanosti
zaměstnanců skupiny Komerční banky, kterým tímto patří velký dík
za jejich dary či dobrovolnickými aktivitami kterým během roku 2019 přispěli.
S úctou
Ing. Tomáš Doležal,
předseda správní rady
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Slovo předsedy dozorčí rady
Vážení dárci, partneři a kolegové,
Dozorčí rada Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
pokračovala i v roce 2019 ve své činnosti a plnění úkolů,
které jí ukládá zákon a které vyplývají ze statutu nadace.
Během roku 2019 došlo k řadě změn v personálním obsazení
správní i dozorčí rady a také ke zvolení nového předsedy
správní rady. Za dozorčí radu mohu s radostí konstatovat,
že nové složení správní rady se ujalo své funkce a úspěšně
pokračuje v plnění všech cílů nadace. Dozorčí rada nadále
sledovala hlavní aktivity nadace (zástupci dozorčí rady

“Nadace vyvíjela
činnost v
souladu s
právními
předpisy a svým
statutem”

se pravidelně účastí
zasedání správní rady)
a zajišťovala kontrolu
činností nadace,
a to především v oblasti
hospodaření, dodržení
podmínek stanovených
pro poskytování nadačních
příspěvků, vedení řádné účetní a příspěvkové
dokumentace a kontrolu roční účetní závěrky.

Ing. Vladimír Pojer,
předseda dozorčí
rady Nadace

-VLADIMÍR POJER

Dozorčí rada ověřila správnost účetnictví nadace
za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Na základě tohoto přezkoumání dozorčí
rada sděluje, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nadace
a dále konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem plně v souladu
s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka za rok 2019 je dle dozorčí rady
vypracována správně a řádně dle všech požadovaných náležitostí. Dozorčí rada
dále při své kontrolní činnosti nezjistila žádné nedostatky v plnění podmínek
pro poskytování nadačních příspěvků a vedení účetní i příspěvkové dokumentace.
Jako předseda dozorčí rady tak mohu konstatovat, že nadace vyvíjela v roce 2019
činnost v souladu s právními předpisy a svým statutem.
Závěrem bych rád poděkoval všem kolegům z vedení nadace za jejich skvěle
odvedenou práci a osobní nasazení a také zaměstnancům skupiny KB,
kteří velmi aktivně a zcela dobrovolně pomáhají při řešení projektů. Velmi také děkuji
našim sponzorům a dárcům za jejich důvěru a příspěvky, díky kterým mohou být
jednotlivé vybrané projekty realizovány.
Za dozorčí radu
Ing. Vladimír Pojer
předseda dozorčí rady
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Raná péče - pomoc pro ty nejmenší

Z této oblasti jsou vybírány projekty zaměřené především na komplexní podporu rodiny a vývoj dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby. Jedná se o pomoc nejmenším dětem a dětem v předškolním věku,
jejichž vývoj je ohrožen v důsledku jejich zdravotního stavu. Cílem je zabezpečit co nejlepší možný vývoj
dítěte a zvýšit kvalitu jeho života.
V této oblasti jsme podpořili 5 projektů z Otevřeného Fondu v celkové částce 873 410 Kč, dále 6 projektů
ze Srdeční záležitosti v celkové částce 590 000 Kč a 3 dlouhodobé projekty z Fondu Jistota v celkové
částce 1 449 079 Kč.
Raná diagnostika autismu - AutismPort
Z Fondu Jistota byl podpořen projekt „Autism Port“ organizace Národní ústav pro autismus - NAUTIS.
AutismPort je unikátní virtuální systém, který pomůže zajistit včasnou diagnózu a podporu. Díky tomuto
projektu dojde k přenesení dlouholetých zkušeností odborníků z Nautisu do virtuálního prostoru,
což pomůže vyřešit problém s nedostatkem kapacit v oblasti diagnostiky a odborného poradenství.
Cílem je včasná pomoc každé rodině s autistickým dítětem.

Pomoc odloženým dětem
I v roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci se spolkem Babybox pro odložené děti – Statim,
který se snaží pomáhat dětem a rodičům, kteří jsou v tíživé životní situaci a proto se nedokážou postarat
o novorozence. V tomto roce jsme přispěli na obnovu 4 babyboxů, celkem jsme se podíleli na obnově
24 babyboxů. V tomto roce jsme poskytli i finance na údržbu stávajících. Od svého vzniku do konce roku
2019 se v babyboxech našlo 199 novorozenců.
Celkem jsme projekty v Rané péči podpořili částkou 2 912 482 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Sociálně hendikepované děti a dospívající

Oblast je zaměřena na projekty, které pomáhají s prevencí sociálního hendikepu u rizikových a sociálně
znevýhodněných skupin dětí a dospívajících. V této oblasti jsme podpořili 6 projektů z Otevřeného Fondu
v celkové částce 820 832 Kč, 3 projekty ze Srdeční záležitosti v celkové částce 266 100 Kč,
5 zaměstnanců Skupiny KB v celkové částce 190 053 Kč a 5 dlouhodobých projektů z Fondu Jistota
v celkové částce 1 269 100 Kč.

Doprovázení dospívajících z dětských domovů
Nadále pokračujeme v podpoře projektů zaměřených na doprovázení mladistvých z dětských domovů.
V roce 2019 byly podpořeny organizace Letní dům a EkoInkubátor. Organizace EkoInkubátor představila
projekt Symbios, který je založen na sdíleném bydlení mladých dospělých odcházejících z dětského
domova a studentů vysokých škol. Projekt organizace Letní dům je též zaměřen na úspěšný přechod
do plnohodnotného samostatného života.

Pomoc dětem rodičů, kteří trpí duševním onemocněním
Nadace v roce 2019 pokračovala s podporou víceletého projektu organizace Dům tří přání.
Projekt pomáhá dětem a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci kvůli duševnímu
onemocnění, kterým trpí jeden z rodičů.

Odborná péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané či jinak ohrožené na zdravém vývoji
Dalším z víceletých projektů, které Nadace podporuje je projekt s názvem „Když je lásky míň než málo“
organizace Dětské krizové centrum. Tento projekt se snaží poskytnout komplexní interdisciplinární péči
dětem, které si prošly týráním, sexuálním zneužíváním či jiným traumatickým zážitkem.
Celkem jsme projekty z této oblasti podpořili částkou 2 546 085 Kč.
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Vracíme hendikepovaným chuť do života

Dalším pilířem nadační podpory je podpora zdravotně postižených. Především se pak snažíme o eliminaci
vzniku či prohlubování druhotného sociálního hendikepu. Nadace především podporuje zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, díky kterému dochází k začlenění těchto osob do pracovního procesu
a později mají větší šanci pro uplatnění na trhu práce.
V této oblasti jsme podpořili 6 projektů z Otevřeného Fondu v celkové částce 913 773 Kč, 2 projekty
ze Srdeční záležitosti v celkové částce 166 600 Kč, dále 3 zaměstnance Skupiny KB v celkové částce
140 001 Kč a 1 dlouhodobý projekt z Fondu Jistota v celkové částce 360 000 Kč.

Zapojení zdravotně postižených do pracovního procesu
Dlouhodobý projekt „Pracuji, tedy jsem“ organizace Borůvka umožňuje lidem s tělesným postižením získat
pracovní zkušenosti a učí je jak pracovat s jejich hendikepem. Více než 70 % absolventů projektu si práci
skutečně najde. Zbytku se snaží organizace sama vytvářet pracovní místa. Cílem je rozvinout potenciál
absolventa a ukázat mu, co jsou jeho silné stránky a pomoci mu najít vhodné uplatnění.
Celkem jsme projekty z této oblasti podpořili částkou 1 580 374 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Aktivní senior a mezigenerační učení

V této oblasti se soustředíme na podporu aktivních seniorů. Velmi se nám líbí koncept mezigeneračního
učení a setkávání, který prostřednictvím vzájemně prospěšných aktivit vede k většímu porozumění
a respektu mezi jednotlivými generacemi. Druhou větví pomoci je odborné poradenství zaměřené
na dluhové poradenství pro seniory a také vzdělávání, trénování paměti atd.
V této oblasti jsme podpořili 10 projektů z Fondu Skupiny KB v celkové částce 1 184 594 Kč.

Pomáháme propojovat generace
Ve spolupráci s Komerční bankou a organizací Oblastní charita Kutná Hora jsme nafotili vizuál,
který zachycuje námi podporované mezigenerační setkávání a učení. Na fotce, která mimo jiné tvoří přední
stranu této výroční zprávy, jsou skuteční členové organizace, kteří se účastní projektu „Babičko nauč mě“.
Jeho cílem je vzájemné propojení generací, porozumění, sdílení dovedností, prohloubení ohleduplnosti
a také obohacení o nové hodnoty. Senioři jsou zapojeni do života a děti získávají nové zkušenosti a učí se
úctě ke stáří. Autorem fotografie je Jan Pelikán.
V tomto pilíři bylo v roce 2019 rozděleno 1 184 594 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života

Poslední oblastí, které se Nadace věnuje je paliativní a hospicová péče. Projekty jsou zaměřené
na zlepšení péče o umírající a zlepšení kvality života pro osoby, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.
V této oblasti jsme podpořili 7 projektů z Otevřeného Fondu v částce 1 006 213 Kč, 1 projekt ze Srdeční
záležitosti částkou 89 232 Kč a 4 dlouhodobé projekty z Fondu Jistota v celkové částce 1 099 032 Kč.

Rozvoj a zkvalitnění dětské paliativní péče
I v tomto roce Nadace nadále podporovala Českou společnost paliativní medicíny, která se věnuje rozvoji
a zkvalitnění dětské paliativní péče. Hlavními prvky projektu je tvorba a implementace právního rámce
a odborných doporučení péče o dětské pacienty. Součástí projektu je i studie „Potřeby dětí s život
omezujícím onemocněním a jejich rodinných příslušníků“ a realizace vzdělávacích akcí.

Systémové hodnocení kvality paliativní péče
Cílem podpořeného projektu Centra paliativní péče je vytvoření nástroje pro komplexní hodnocení kvality
paliativní péče. Vznikne metodika měření, která pomůže komplexně zhodnotit poskytovanou péči, usnadní
spolupráci s pojišťovnami a stane se stavebním kamenem pro systémové změny.

Stabilizace sesterského týmu a veřejná poradna pro pozůstalé
Cílem projektu domácího hospice organizace Cesta domů je analýza fungování sesterského týmu,
zmapování nedostatků udržitelnosti, návrh a následná implementace změn. Druhým víceletým projektem
Cesty domů je zřízení veřejné poradny pro pozůstalé, jejichž blízký nezemřel v péči Cesty domů.
Pozůstalému se dostane základní podpora a poradenství. Cílem projektu je i vzdělávání a podpora
odborné veřejnosti v tématu truchlení.
V oblasti podpory hospicové a paliativní péče bylo v roce 2019 rozděleno celkem 2 194 477 Kč.
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Fondy pomoci Nadace Jistota

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá
na vybrané projekty zapadající do Strategie Nadace.

Otevřený fond Správní rady
Nestátní neziskové organizace mohou požádat o nadační příspěvky v rámci výzev Otevřeného fondu
Správní rady. V průběhu roku probíhají výzvy čtyři, každá zaměřená na jedno téma z hlavních pilířů
Nadace. Jedná se o ranou péči, sociální a zdravotní hendikep a hospicovou péči. V tomto fondu bylo
podpořeno 24 nových ročních projektů v celkové částce 3 614 228 Kč.

Fond Skupiny KB
Díky dceřiným a sesterským společnostem, které Nadaci pravidelně přispívají, může fungovat Fond
Skupiny KB. Ve spolupráci s nimi Nadace podpořila 10 projektů za 1 184 594 Kč.

Srdeční záležitost
Pro zaměstnance Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví v neziskových
organizacích, existuje program Srdeční záležitost. Díky ní mají možnost pro svou organizaci získat
až 100 000 Kč. Do hodnocení těchto projektů jsou zapojeni i nejvýznamnější individuální přispěvatelé.
V roce 2019 Nadace podpořila 12 projektů v celkové částce 1 111 932 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Fond pro zaměstnance Skupiny Komerční banky
I v roce 2019 Nadace Jistota podporovala zaměstnance Skupiny KB, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Konkrétně se jednalo o 8 zaměstnanců. Z tohoto fondu bylo rozděleno 330 054 Kč.

Fond Jistota
Fond Jistota je určen pro financování dlouhodobějších projektů. Pro organizace je důležitý příslib stabilní
podpory, z toho důvodu je v tomto fondu alokováno nejvíce prostředků. Celkem bylo z tohoto fondu
uvolněno 4 177 204 Kč.

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2019
• BABYBOX pro odložené děti - Statim, z.ú.: obnovy zastaralých babyboxů + údržba babyboxů –
Benešov, Přerov, Karlovy Vary, Frýdek-Místek (1 049 072 Kč)
• Dům Tří Přání: Centrum Horizont na pomoc dětem a rodinám v krizi. (400 000 Kč)
• Letní dům, z.ú.: doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
• EkoInkubátor: doprovázení mladých lidí z dětských domovů (198 540 Kč)
• Cesta domů: stabilizace sesterského týmu (110 000 Kč)
• Cesta domů: zřízení veřejné poradny pro pozůstalé (189 832 Kč)
• Dětské krizové centrum: pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím. (410 560 Kč)
• Národní ústav pro autismus, z.ú: raná diagnostika a terapie dětí s poruchou autistického spektra.
(400 000 Kč)
• Borůvka Praha o.p.s: prevencí sociálního hendikepu u zdravotně postižených s důrazem
na jejich zapojení do pracovního procesu. (360 000 Kč)
• Česká společnost paliativní medicíny: rozvoj dětské paliativní medicíny (410 000 Kč)
• Centrum paliativní péče: vytvoření nástroje pro komplexní hodnocení kvality paliativní péče.
(389 200 Kč)
• Finanční gramotnost multi: 3 minigranty pro nízkoprahové kluby (60 000 Kč)

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Naši dárci a benefiční akce Nadace

Hlavním dárcem je Komerční banka, která letos Nadaci podpořila částkou 8 369 105 Kč.
Dalšími významnými dárci jsou dceřiné, sesterské a partnerské společnosti Komerční banky: Komerční
pojišťovna, Modrá pyramida, KB Penzijní společnost, ALD Automotive, SG Equipment Finance, Factoring,
ESSOX a Amundi Czech Republic.
Dalším významným zdrojem příjmu jsou dary od zaměstnanců Skupiny KB. Ti přispívají nejen pravidelnými
či jednorázovými příspěvky, ale Nadaci podporují také prostřednictvím účasti na některých z benefičních
akcí. V roce 2019 proběhly 3 benefiční snídaně, aukce fotografií, prodej kalendáře, golfový a florbalový
turnaj, sbírka oblečení, Sametová jízda atd.

Charitativní golfový turnaj
Charitativní golfový turnaj Nadace letos uspořádala již po osmé v řadě. Turnaj se těší velkému úspěchu,
o čemž vypovídá nejen výnos 305 697 Kč, ale také spokojenost účastníků, kteří se na turnaj pravidelně
vrací.

Dražba fotografií a prodej kalendářů
Tradičně proběhl i prodej kalendáře, který vznikl díky fotografiím od zaměstnanců Skupiny KB. Prodejem
těchto kalendářů Nadace získala 34 600 Kč. Použité fotografie byly následně draženy v tradiční vánoční
aukci, která vynesla 18 200 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Sametová jízda
V roce 2019 jsme společně oslavili 30. výročí Sametové revoluce. Jednou z akcí Sametová jízda. Jednalo
se o cyklojízdu z Prahy do Ostravy, kdy 71 kolegů ujelo více než 350 km. Zaměstnanci mohli podpořit
své favority zasláním libovolné částky. Tato částka šla celá na projekt Nadace – Doprovázení mladistvých
z dětských domovů. Komerční banka se rozhodla vybranou částku zdvojnásobit. Celkem se vybralo
266 108 Kč.

Týden s nadací
Týden s nadací je jeden týden v říjnu, který věnujeme snaze o větší propojení Nadace a zaměstnanců KB.
Zaměstnanci se mohou dozvědět více o činnosti Nadace a mohou se zúčastnit benefičních akcí.
V roce 2019 se konala sbírka oblečení, Papučový den, florbalový turnaj, seminář na téma Rizika
kyberprostoru a Snídaně pro Nadaci. Florbalový turnaj se letos těšil velkému úspěchu a vynesl 42 118 Kč.
Snídaně pro Nadaci byla v letošním roce taktéž velmi úspěšná a vynesla úžasných 158 556 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Přílohy
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Preambule
Nadace Komerční banky, a. s., Jistota (dále jen „nadace“) vznikla registrací u Obvodního úřadu pro Prahu
1 dne 9. 9. 1994 pod registračním číslem P1 - 393/94 a byla založena vydáním statutu. Nadace byla
na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech zapsána dne 2. října 1998
do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
Rozhodnutím zakladatele ze dne 13. října 2015 v souladu s § 3049 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku byl statut nadace přizpůsoben úpravě občanského zákoníku.

I. Úvodní ustanovení
1. Název nadace zní: „Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota“
2. Sídlo nadace je Na Příkopě 33, 114 07, Praha 1
3. Zakladatelem nadace je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33,114 07 Praha 1, IČ: 45317054
4. Nadace je právnickou osobou s působností na území celé České republiky. Právní poměry nadace
neupravené tímto statutem se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Nadace je zřízena na dobu neurčitou.

II. Účel nadace
Účelem nadace je:
- aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
- podpora vzdělávání
- aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců
při začleňování do společnosti.
K dosažení uvedeného účelu může nadace spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v České
republice i zahraničí.

III. Zdroje nadace
1. Základním zdrojem nadace je nadační vklad ve výši 500 000,- Kč, který na ní převedl zakladatel.
2. Nadační kapitál tvoří peněžní prostředky ve výši 500 000,- Kč, které jsou uloženy na zvláštním účtu
u Komerční banky, a. s.
3. Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost nadace, výtěžky
podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu a zakladatel s podnikáním vyslovil souhlas.
4. Nadace může vzhledem ke svému účelu vykonávat například tyto činnosti: organizace kulturních akcí,
vzdělávacích seminářů, prodej předmětů, poskytnutí reklamní služby.

IV. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1. Nadace v souladu se svým účelem poskytuje časově omezené, popřípadě neomezené nadační
příspěvky fyzickým osobám, právnickým osobám a zaměstnancům Komerční banky, a. s.,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Nadace poskytuje nadační příspěvky v rámci jednotlivých grantů, o kterých rozhoduje správní rada,
která zároveň stanoví, k jakým účelům budou nadační příspěvky poskytovány, kdo může být jejich
příjemcem, jakým způsobem se lze ucházet o poskytnutí nadačního příspěvku a jaké doklady musí být
předloženy.
2. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. Žádost je
předkládána na formuláři nadace, který je k dispozici na internetové adrese nadace a v sídle nadace.
Správní rada je oprávněna vyžádat si od žadatele dle svého uvážení další doplňující podklady
potřebné pro rozhodnutí o žádosti o nadační příspěvek a stanovit mu k jejich předložení lhůtu.
3. Žádosti o nadační příspěvky se podávají zásadně u správní rady nadace.
4. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada v rámci svých pravidelných zasedání.
5. Správní rada informuje žadatele o svém rozhodnutí. Správní rada je oprávněna žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinna žadateli zdůvodňovat. Nadační příspěvky
jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadací a příjemcem příspěvku.
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
7. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s podmínkami
stanovenými nadací. Jinak je povinna tyto prostředky vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě
stanovené nadací.

V. Náklady na správu nadace
1. Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku
nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace,
včetně případných odměn za výkon funkce člena správní a dozorčí rady.
2. Zakladatel může rozhodnout o maximální možné výši nákladů, které mohou být v daném roce
vynaloženy na správu nadace. Pokud zakladatel neučiní takové rozhodnutí do konce čtvrtého měsíce
kalendářního roku, pak platí, že celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí
převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

VI. Správní rada a jednání za nadaci
1. Nadaci spravuje správní rada, která je statutárním orgánem.
2. Členové správní rady jsou s výjimkou první správní rady, kterou jmenoval zakladatel, voleni správní
radou na návrh zakladatele.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté.
4. Správní rada má šest členů, kteří jsou voleni na návrh zakladatele. Členy první správní rady byli:
Doc. Ing. Josef Boháč, Praha 4, V kole 1368
Ing. Milan Otto, Plzeň, Stanko Vodičky 7, okres Plzeň-město
Ing. Václav Talíř, Svitavy, bří Čapků 15
Dr. Marie Klucová, Praha 9, Moravanská 468
Ing. Petr Janout, Praha 6, Na dlouhém lánu 38/329
Ing. Danuše Runštuková, Praha 8, Za Poříčskou branou 21
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná, není vůči nadaci
v pracovním poměru a není členem dozorčí rady nadace.
6. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
7. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
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b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat podmínky pro členství, nebo porušil závažným
způsobem nebo opakovaně statut nadace, nebo porušil zákon způsobem zjevně narušujícím
pověst nadace, anebo přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zakladatele,
nebo na návrh zakladatele,
d) odstoupením.
8. Správní rada využívá a spravuje finanční prostředky nadace v souladu se stanoveným účelem nadace.
9. Správní rada rozhoduje zejména o:
- změnách tohoto statutu (s výjimkou jeho zakladatelské části)
- schválení rozpočtu nadace a jeho změnách
- schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření
- volbě nových členů správní rady a dozorčí rady a o jejich odvolání
- sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem
- způsobu nakládání s majetkem nadace a jeho zhodnocování
- zvýšení nadačního kapitálu
- poskytnutí nadačních příspěvků
- vydání vnitřních předpisů nadace
- zřízení poradních orgánů nadace
- akcích realizovaných nadací
- vstupu nadace do likvidace, zvolení likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem
K rozhodnutí správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, o vstupu nadace
do likvidace, zvolení likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem se vyžaduje předchozí
souhlas zakladatele.
K rozhodnutí správní rady o změnách statutu a o zvýšení nadačního kapitálu se vyžaduje předchozí
souhlas dozorčí rady.
10. Nadaci zastupují navenek předseda správní rady a správní radou pověřený člen správní rady,
a to každý z nich samostatně. Podepisují se za nadaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu
nadace připojí svůj podpis.

VII. Jednání správní rady
1. Správní rada se schází podle potřeby minimálně však jedenkrát za dva měsíce. Schůze správní rady
svolává a řídí předseda, popřípadě z jeho pověření jiný člen správní rady.
2. Předseda správní rady svolává její jednání pozvánkou, v níž uvede místo, čas a program jednání
správní rady. Pozvánka je buď písemná, nebo lze zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací
techniky. Pozvánka s podklady k jednání musí být členům správní rady doručena nejméně
3 kalendářní dny před jednáním. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li
o to nejméně dva členové správní rady, dozorčí rada nebo zakladatel. Pokud nedojde ke svolání
zasedání správní rady a jedná se o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, je oprávněn zasedání
správní rady svolat kterýkoliv člen správní rady postupem uvedeným v tomto odstavci.
3. Správní rada je usnášeníschopná, jestliže je na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Rozhodnutí správní rady je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
správní rady.
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4. O jednání správní rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda, resp. předsedající správní rady.
V zápise bude uvedeno zejména datum a místo jednání správní rady, přijatá rozhodnutí a výsledky
hlasování. Pokud o to požádá některý ze členů správní rady, uvede se v zápise i jeho stanovisko.
5. V případě potřeby může správní rada rozhodovat per rollam. V případě rozhodování per rollam zajistí
předseda správní rady nebo jím pověřená osoba rozeslání návrhu rozhodnutí všem členům správní
rady, a to písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Návrh rozhodnutí musí obsahovat také
lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady a podklady potřebné k rozhodnutí. K návrhu
rozhodnutí per rollam sdělí člen správní rady své stanovisko předsedovi správní rady ve stanovené
lhůtě. Pro přijetí rozhodnutí je nutné souhlasné stanovisko většiny členů správní rady. Rozhodnutí
per rollam je přijato dnem, kdy je předsedovi správní rady doručeno souhlasné stanovisko posledního
člena správní rady, které je potřebné pro jeho přijetí.

VIII. Dozorčí rada
1. Kontrolním a revizním orgánem nadace je dozorčí rada.
2. Dozorčí rada má tři členy. Členy první dozorčí rady byli:
Dr. Jiří Černý, Beroun 3, Lidická 305
Marie Drašarová, Čáslav, Chittussiho 998, okres Kutná Hora
Ing. Jan Faltys, Mělník, Fričova 397
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
4. Členy dozorčí rady volí správní rada na návrh zakladatele, s výjimkou první dozorčí rady,
kterou jmenoval zakladatel nadace. Členové dozorčí rady jsou voleni z osob, které jsou svéprávné,
bezúhonné, nejsou členy správní rady, ani likvidátorem, nejsou vůči nadaci v pracovním poměru.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
5. Dozorčí rada:
- kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost vedení
účetnictví
- přezkoumává roční, mimořádnou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě
- dohlíží na to, aby nadace vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace a zda
správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se statutem
- upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
- vykonává další činnosti, které právní předpisy nebo tento statut svěřují do její působnosti.
6. Kontrola činnosti nadace se provádí podle příslušných obecně závazných právních předpisů
a nejméně jedenkrát ročně podává dozorčí rada zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti.
7. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace
b) svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy nadace a předseda správní
rady tak neučiní a navrhnout potřebná opatření.
8. Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil závažným
způsobem nebo opakovaně statut nadace, nebo porušil zákon způsobem zjevně narušujícím
pověst nadace, anebo přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zakladatele,
nebo na návrh zakladatele
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d) odstoupením.

IX. Jednání dozorčí rady
1. Dozorčí radu svolává a její jednání řídí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada se svolává dle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně.
2. Předseda dozorčí rady svolává její jednání pozvánkou, v níž uvede místo, čas a program jednání
dozorčí rady. Pozvánka je buď písemná, nebo lze zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací
techniky Pozvánka s podklady k jednání musí být doručena členům dozorčí rady nejméně 3 kalendářní
dny před jednáním.
3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.
4. O jednání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu bude
uvedeno zejména datum a místo jednání dozorčí rady, přijatá rozhodnutí a výsledky hlasování.
Pokud o to požádá některý ze členů dozorčí rady, uvede se v zápise i jeho stanovisko.
5. V případě potřeby může dozorčí rada hlasovat per rollam. V případě rozhodování per rollam zajistí
předseda dozorčí rady nebo jím pověřená osoba rozeslání návrhu rozhodnutí všem členům dozorčí
rady, a to písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Návrh rozhodnutí musí obsahovat
také lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady a podklady potřebné k rozhodnutí. K návrhu
rozhodnutí per rollam sdělí člen dozorčí rady své stanovisko předsedovi dozorčí rady ve stanovené
lhůtě. Pro přijetí rozhodnutí je nutné souhlasné stanovisko většiny členů dozorčí rady. Rozhodnutí
per rollam je přijato dnem, kdy je předsedovi dozorčí rady doručeno souhlasné stanovisko posledního
člena dozorčí rady, které je potřebné pro jeho přijetí.

X. Majetek a hospodaření nadace
1. Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek.
2. Zdrojem majetku nadace jsou zejména nadační dary poskytované zakladatelem a ostatními
právnickými a fyzickými osobami k naplnění účelu nadace, výtěžky z veřejných sbírek pořádaných
nadací, výnosy z kulturních, vzdělávacích, sportovních, společenských a jiných akcí pořádaných
nadací, případně výtěžky z podnikání nadace v rámci své vedlejší činnosti.
3. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem nadace a podmínkami stanovenými
ve statutu nebo v zákoně, jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k
naplnění účelu nadace a k úhradě nákladů na správu nadace.
4. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace
a o nákladech na její správu.
5. Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce po uplynutí předcházejícího účetního
období. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně
zhodnocení této činnosti. Předseda správní rady nadace zajistí zveřejnění výroční zprávy ve sbírce
listin veřejného rejstříku do 30 dnů ode dne jejího schválení. Výroční zpráva bude v úředních hodinách
Komerční banky, a.s., zpřístupněna též v sídle nadace.

XI. Změny nadace
Zakladatel je oprávněn změnit zakladatelskou část statutu bez omezení, a to formou notářského zápisu.
Zakladatelskou částí statutu jsou tato ustanovení:

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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A. název a sídlo nadace
B. jméno zakladatele a jeho sídlo
C. vymezení účelu, pro který se nadace zakládá
D. údaj o výši vkladu zakladatele
E. údaj o výši nadačního kapitálu
F.

počet členů správní rady a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci jednají

G. počet členů dozorčí rady,
H. pravidlo pro omezení nákladů nadace
Ostatní části statutu je oprávněna měnit správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tento statut se řídí právem České republiky. Otázky statutem neupravené se řídí zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tento statut nahrazuje v celém rozsahu statut, kterým byla nadace založena, ve znění ze dne
18. 4. 2013 a může být měněn pouze písemnou formou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Přehled obdarovaných za rok 2019
Název organizace

Dar

Jihočeské Dítě v srdci, z.s.

200 000 Kč

Sdílení o. p. s.

200 000 Kč

Domov Sue Ryder

79 343 Kč

Kolpingova rodina Smečno

86 000 Kč

Andělé Stromu života p. s.

169 870 Kč

Amelie, z.s.

71 000 Kč

Mobilní hospic Ondrášek ,o.p.s.

200 000 Kč

Oblastní charita Most 1

195 570 Kč

Rozum a cit, z.s.

198 000 Kč

Středisko rané péče SPRP, České Budějovice

178 340 Kč

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

108 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

193 500 Kč

ACORUS, z. ú.

65 800 Kč

Dobrá rodina o.p.s.

200 000 Kč

Janus, z. s.

200 000 Kč

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

77 248 Kč

Svobodná základní škola, o.p.s.

102 340 Kč

IQ Roma servis, z.s.

175 444 Kč

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

59 000 Kč

ZAHRADA 2000 z. s.

188 888 Kč

Liga vozíčkářů

183 885 Kč

LIPKA,z.s.

82 000 Kč

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

200 000 Kč

Slezská diakonie

200 000 Kč

Oblastní charita Most

117 600 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

65 000 Kč

ADRA, o.p.s. (Karviná)

93 800 Kč

Oblastní charita Kutná Hora

149 587 Kč

ŽIVOT 90, z.ú.

190 400 Kč

Centrum RoSa z.s.

127 350 Kč

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
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FIT SENIOR Příbram, z.s.

63 500 Kč

Spokojený senior - KLAS z.s.

167 299 Kč

NADĚJE, pobočka Zlín, z. s.

70 000 Kč

Salinger, z.s.

66 100 Kč

EDA cz, právní forma: zapsaný ústav
ALSA, z. s.

100 000 Kč
89 232 Kč

Hipocentrum Robin z.ú.

100 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

100 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov

100 000 Kč

HORTICON, z.s.

100 000 Kč

Úsměv mámy, z.s.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Spolkový dům Mariany Berlové – zapsaný spolek
Dětský domov Klánovice

96 600 Kč
100 000 Kč
90 000 Kč
100 000 Kč

Babyboxy obnova

1 000 000 Kč

Babyboxy údržba

49 072 Kč

Česká společnost paliativní medicíny
Finanční gramotnost multi

410 000 Kč
60 000 Kč

NAUTIS 2018-2020

400 000 Kč

Borůvka Praha 2018-2020

360 000 Kč

Dům tří přání 2018-2021

400 000 Kč

Dětské krizové centrum 2018-2021

410 560 Kč

EkoInkubátor

198 540 Kč

Letní dům - Doprovázení 2019-2021

200 000 Kč

Cesta domů 2019-2021 - Stabilizace sesterského týmu

110 000 Kč

Cesta domů 2019-2021 - Veřejná poradna pro pozůstalé

189 832 Kč

Centrum paliativní péče 2019-2021 - Systémové hodnocení

389 200 Kč

Dara Hlavničková

70 000 Kč

Milan Ondrůj

16 001 Kč

Luděk Nešpor

54 000 Kč

Barbora Švábová

22 513 Kč

Jakub Šváb

22 513 Kč

Miriam Pavlíčková

22 513 Kč

Tomáš Mauer

100 000 Kč

Petra Hubková

22 513 Kč
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Přehled dárců za rok 2019
Příspěvky od právnických osob za rok 2019
Název subjektu
Komerční banka, a.s.

částka v Kč
8 369 105 Kč

Komerční pojišťovna, a.s.

150 000 Kč

KB Penzijní společnost, a.s.

150 000 Kč

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

139 752 Kč

ALD Automotive s.r.o.

100 000 Kč

Essox s.r.o.

100 000 Kč

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

100 000 Kč

Factoring KB, a.s.

94 751 Kč

Amundi Czech Republic, Investiční společnost, a.s. (dříve Investiční kapitálová
společnost KB, a.s.)

80 000 Kč

Trask solutions a.s.

30 000 Kč

Cleverance Enterprise Solutions a.s.

30 000 Kč

Anywhere s.r.o.

30 000 Kč

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.

30 000 Kč

KPMG Česká republika, s.r.o.

30 000 Kč

Systeming CZ, s.r.o.

30 000 Kč

UD4D s.r.o.

30 000 Kč

Trigama International s.r.o.

30 000 Kč

Unicorn Systems a.s.

30 000 Kč

The Boston Consulting Group s.r.o.

30 000 Kč

OKIN FACILITY, a.s.

30 000 Kč

Greyson Consulting s.r.o., organizační složka

15 000 Kč

Gastro Šubrt s.r.o.

14 600 Kč
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Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2019
Příjmení a jméno
Jan Juchelka

Částka v Kč
120 000 Kč

Ondřej Kudrna

22 000 Kč

Vojtěch Šmajer

22 000 Kč

Sylva Kynychová

20 000 Kč

Marek Vosátka

13 503 Kč

David Švejda

12 000 Kč

Jiří Šperl

10 000 Kč

Jitka Hlinovská-Kučerová

10 000 Kč

Radek Trachta

9 000 Kč

Jana Popelářová

7 600 Kč

Pavel Švejda

7 000 Kč

Marcela Kopejtková

6 500 Kč

Miroslav Hiršl

6 500 Kč

Jan Vejmělek

6 000 Kč

Jasana Kofroňová

6 000 Kč

Lenka Dvořáková

6 000 Kč

Olga Brůčková

6 000 Kč

David Punčochář

5 000 Kč

Didier Luc Marie Dominiq Colin

5 000 Kč

Klára Loudová

5 000 Kč

Olga Němečková

5 000 Kč

Pavlína Řepová

5 000 Kč

Tomáš Lipový

4 800 Kč

Vytiska Michal

4 500 Kč

Romana Tesařová

4 500 Kč

Pavel Hoﬀman

4 200 Kč

Pavel Racocha

4 200 Kč

Jiří Škop

4 100 Kč

Stanislav Švehla

4 003 Kč

Lukáš Hamhej

4 000 Kč

Mikuláš Přibyl

3 900 Kč

Simona Hassmannová

3 600 Kč
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Stanislava Králová

3 600 Kč

Eva Březinová

3 400 Kč

Radko Belada

3 400 Kč

David Peška

3 333 Kč

Jiří Mifek

3 000 Kč

Marián Mihalo

3 000 Kč

Petr Javorek

3 000 Kč

Radmila Kolářová

3 000 Kč

Tomáš Urban

3 000 Kč

Bohuslav Haramule

2 900 Kč

Denisa Sládková

2 500 Kč

Martina Srbová

2 500 Kč

František Kubala

2 400 Kč

Jakub Dostálek

2 400 Kč

Marie Churavá

2 400 Kč

Petr Zajíc

2 400 Kč

Radek Rohovský

2 400 Kč

Ctirad Lolek

2 000 Kč

Jana Načeradská

2 000 Kč

Jiří Havlík

2 000 Kč

Petr Slabý

2 000 Kč

Tomáš Talaš

1 800 Kč

Petr Stuchlý

1 700 Kč

Ivana Musilová

1 600 Kč

Milena Jašková

1 600 Kč

Melounová Markéta

1 500 Kč

Kouba Matěj

1 500 Kč

Vladimír Koudela

1 500 Kč

Zdeněk Bezděk

1 500 Kč

Michaela Kinclová

1 320 Kč

Eva Poloniová

1 300 Kč

Jana Šedivá Hanibalová

1 250 Kč

Marek Pechlát

1 250 Kč

Ivana Kolářová

1 200 Kč
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Jakub Černý

1 200 Kč

Markéta Dočkalová

1 200 Kč

Jiří Svatek

1 200 Kč

Markéta Králová

1 200 Kč

Martin Barák

1 200 Kč

Michal Sacher

1 200 Kč

Michal Teubner

1 100 Kč

Robert Šárovec

1 100 Kč

Miroslava Steigerwaldová

1 055 Kč

Bronislav Szabla

1 000 Kč

David Černý

1 000 Kč

Emilie Velká

1 000 Kč

Hana Ježová

1 000 Kč

Irena Březová

1 000 Kč

Irena Cinková

1 000 Kč

Ivan Kršek

1 000 Kč

Jan Koranda

1 000 Kč

Jan Vichr

1 000 Kč

Jana Dutková

1 000 Kč

Jindra Fejfárková

1 000 Kč

Kateřina Havlová

1 000 Kč

Boris Palaščak

1 000 Kč

Štěpán Gartšík

1 000 Kč

Libor Vyšata

1 000 Kč

Lucie Rabinová

1 000 Kč

Jindřiška Jelínková

1 000 Kč

Eliška Dreslerová

1 000 Kč

Petr Novák

1 000 Kč

Petra Longinová

1 000 Kč

Radan Březa

1 000 Kč

Šárka Volfová

1 000 Kč

Tomáš Zelený

1 000 Kč

Vladimír Jeřábek

1 000 Kč

Yann Robin Dumontheil

1 000 Kč

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

27

Výroční zpráva 2019

Účetní závěrka za rok 2019
Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

11 243

10 384

0

0

40

40

0

0

40

40

11 203

10 344

11 203

10 344

0

0

11 243

10 384

11 145

10 231

I. Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

10 645

9 731

-629

-914

0

0

11 274

10 645

98

153

0

0

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

98

153

0

0

98

153

0

0

0

0

11 243

10 384

Aktiva
A.

B.

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
Daň z příjmů
Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky na účtech
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
B.

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
Rezervy

Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
za účetní období celkem
A.

Náklady

2019

hlavní činnost

hospodářská činnost

Celkem

1207

0

1207

0

0

0

15

0

15

1 192

0

1192

0

0

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

IV. Daně a poplatky

0

0

0

Daně a poplatky

0

0

0

10 420

0

10 420

10 418

0

10 418

Jiné ostatní náklady

2

0

2

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

0

0

0

VIl. Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VlIl. Daň z příjmů

0

0

0

11 627

0

11 627

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
II. Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady

V. Ostatní náklady
Dary

VI.

Náklady celkem

za účetní období celkem
B.

Výnosy

2019

hlavní činnost

hospodářská činnost

Celkem

I. Provozní dotace

0

0

0

II. Přijaté příspěvky

10 704

0

10 704

10 704

0

10 704

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

0

0

IV. Ostatní výnosy

9

0

9

9

0

9

0

0

0

10 713

0

10 713

Přijaté příspěvky (dary)

Výnosové úroky
V. Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-914

0

-914

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-914

0

-914
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Zpráva nezávislého auditora
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Příloha účetní závěrky za rok 2019
I. Obecné údaje
Založení a charakteristika nadace
Nadace Komerční banky a.s. - Jistota (dále jen „Nadace“), byla založena jako nadace dne 9. 9. 1994
a byla registrována u obvodního úřadu Praha 1, pod registračním číslem P1 - 393/94. Ode dne 2. 10. 1998
je zapsána do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl N, vložka 39. Nadace má
nadační jmění ve výši 500 tis. Kč, které bylo uloženo na účtu u Komerční banky, a.s. Zřizovatelem Nadace
je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1.
Hlavním účelem Nadace je:
• aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
• podpora vzdělávání
• aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců
při začleňování do společnosti.
K dosažení uvedených cílů může Nadace spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v České
republice i v zahraničí.

Organizační struktura nadace
Činnost Nadace je řízena správní a dozorčí radou.

Správní rada a dozorčí rada
Během roku 2019 došlo k řadě změn v personálním obsazení jak správní, tak dozorčí rady nadace
a také ke zvolení nového předsedy správní rady.
Správní rada v roce 2019
Předseda správní rady:

Tomáš Doležal (od 1. 8. 2019)

Člen správní rady:

Daniel Hořt
Jiří Mifek
Tomáš Talaš
Klára Loudová (od 30. 6. 2019)
Sylva Floríková (do 31. 7. 2019)
Kateřina Susak (do 1. 10. 2019)

Dozorčí rada v roce 2019
Předseda dozorčí rady:

Vladimír Pojer

Člen dozorčí rady:

Radek Trachta
Ida Balusková (od 30. 7. 2019)
Klára Loudová (do 30. 6. 2019)
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Za Nadaci jednají navenek předseda správní rady a správní radou pověřený člen správní rady, a to každý
z nich samostatně. Podepisují se za Nadaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Nadace připojí
svůj podpis.

II. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví Nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
změn a doplnění, s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, s Českými účetními standardy
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících korun českých (Kč). Účetní závěrka je
sestavená k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2019

III. Přehled významných účetních pravidel a postupů
Výnosy a náklady
O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje Nadace prostřednictvím výkazu zisku a ztráty
pomocí účtů 546 - dary a 682 - přijaté příspěvky.

IV. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Finanční majetek
(v tis. Kč)
31. 12. 2019

31. 12. 2018

500

500

Běžný účet

8 527

8 687

Spořicí účet Bonus

1 317

2 016

10 344

11 203

Bankovní účet nadačního kapitálu

Celkem

Všechny účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s., kde je také uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč.
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Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
(údaje v tis. Kč)
Registrované nadační
jmění

HV běžného
roku

Nerozdělený
zisk

Celkem

500

- 629

11 274

11 145

Rozdělení hospodářského
výsledku

0

0

-629

-629

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení

0

629

0

629

Nerozdělený zisk

0

0

0

0

HV běžného účetního
cobdobí

0

-914

0

-914

500

-914

10 645

10 231

Zůstatek k 1. 1. 2019

Zůstatek k 31. 12. 2019

(údaje v tis. Kč)
Registrované
nadační jmění

HV běžného
roku

Nerozdělený
zisk

Celkem

500

4 639

6 635

11 774

Rozdělení hospodářského
výsledku

0

0

4 639

4 639

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení

0

-4 639

0

- 4 639

Nerozdělený zisk

0

0

0

0

HV běžného účetního
cobdobí

0

- 629

0

- 629

500

- 629

11 274

11 145

Zůstatek k 1. 1. 2018

Zůstatek k 31. 12. 2018

Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní ve výši 153 tis. Kč (v roce 2018: 98 tis. Kč) zahrnují především závazky za audit,
služby manažera a tajemnice Nadace, které byly vyfakturovány až po konci běžného roku 2019.
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Výnosy podle hlavních činností
(v tis. Kč)

Přijaté příspěvky - dary

31. 12. 2019

31. 12. 2018

10 704

10 140

9

9

10 713

10 149

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

V roce 2019 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. v celkové výši 8 369 tis. Kč
(v roce 2018: 8 161 tis. Kč).

Poskytnuté dary
Poskytnuté dary k 31. 12. 2019 činily 10 418 tis. Kč (v roce 2018: 9 746 tis. Kč).
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2019:
(v tis. Kč)
31.12.2019
Babyboxy obnova

1 000

Dětské krizové centrum

411

Česká společnost paliativní medicíny

410

NAUTIS

400

Dům tří přání

400

Centrum paliativní péče - Systémové hodnocení

389

Borůvka Praha

360

Jihočeské Dítě v srdci, z.s.

200

Sdílení o. p. s.

200

Mobilní hospic Ondrášek ,o.p.s.

200

Dobrá rodina o.p.s.

200

Janus, z. s.

200

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

200

Slezská diakonie

200

Letní dům - Doprovázení

200

Ostatní příspěvky
Celkem

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2018:
(v tis. Kč)
31. 12. 2018
Národní ústav pro autismus, z.ú.

400

Dům tří přání

390

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

380

Borůvka Praha o.p.s.

360

Babybox-Statim-Jihlava

250

Babybox-Statim- Strakonice

250

Babybox - Statim – Písek

250

Dětské krizové centrum, z.ú.

241

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

200

Dětské krizové centrum, z.ú.

200

LECCOS, z. s.

200

Anděl Strážný, z.ú.

200

Letní dům

200

Salesiánský klub mládeže Don Bosco

200

Cesta domů

200

Slezská diakonie

200

yourchance, o.p.s.

200

Dům tří přání z.ú.

200

Salesiánský klub mládeže Don Bosco

200

yourchance, o.p.s.

200

Radek Eibl

200

Ostatní příspěvky

4 624

Celkem

9 745

Výnosové úroky
Výnosové úroky k 31. 12. 2019 činily 9 tis. Kč (2018: 9 tis. Kč).

Ostatní služby
Náklady na ostatní služby činily v roce 2019 1 192 tis. Kč (2018: 1 026 tis. Kč). Tato částka obsahuje
zejména administrativní náklady za služby manažera, tajemnice Nadace a za náklady spojené s charitativní
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akcí Golf. Částka také obsahuje celkovou odměnu přijatou auditorem za povinný audit roční účetní
závěrky ve výši 40 tis. Kč (2018: 40 tis. Kč).

Transakce se zřizovatelem
V roce 2019 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. v celkové výši 8 369 tis. Kč
(v roce 2018: 8 161 tis. Kč).

V. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Nadace nemá žádné stálé zaměstnance.
Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v roce 2019 ani 2018 ze strany Nadace žádné půjčky ani
odměny.
Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní příslušníci neměli účasti
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy.

VI. Závazky neuvedené v účetnictví
Nadace neměla k 31. 12. 2019 žádné závazky neuvedené v účetnictví. Nadace se k 31. 12. 2019
neúčastnila žádných aktivních ani pasivních soudních sporů.

VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. 12. 2019.
V březnu 2020 Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii koronaviru COVID-19. Vlády po celém
světě zavedly různé restrikce, včetně uzavření nebo omezení činnosti některých podniků, omezení
cestování či další. Pandemie vyvolala nejistotu ohledně dopadu na globální ekonomiku. Protože se situace
neustále vyvíjí, Správní rada není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady
těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv zahrne Nadace Jistota do účetnictví a účetní závěrky
v roce 2020.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

37

Výroční zpráva 2019

VIII. Dodatečné informace
Nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. V roce 2019 celkové
roční účetní náklady související se správou Nadace dosáhly 11,6 % ročně poskytnutých nadačních
příspěvků a stanovený limit byl splněn (2018: 10,2 %, limit byl splněn).
Nadace nemá organizační složku v zahraničí, nepodpořila projekty související se životním prostředím
a nevynaložila náklady na výzkum a vývoj.

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná
za účetnictví:

Osoba odpovědná
za účetní závěrku:

29. 6. 2020

Ing. Tomáš Doležal

Ing. Martin Zima

Ing. Martin Zima
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Poděkování všem našim dárcům
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří v roce 2019 pomáhali s námi. Jsou to právě naši dárci,
kteří naplňují podstatu poslání Nadace pomoci druhým - bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota
neobešla a my si jejich pomoci velmi vážíme.

Výzva dárcům
Pokud se domníváte, že pomáháme na správných místech a chtěli byste také pomoci, budeme velmi rádi,
pokud naši činnost podpoříte. Díky Vašemu daru nám umožníte i nadále podporovat dobré věci,
v které věříme. Děkujeme.

Kontakt
Sídlo nadace
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Na Příkopě 969/33
110 00 Praha 1

Korespondenční adresa a kancelář
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Václavské náměstí 796/42
114 07 Praha 1 (vchod ze Štěpánské ulice)
T: +420 955 532 745
Web: www.nadacejistota.cz
Facebook: www.facebook.com/nadacejistota/
Twitter: twitter.com/NadaceJistota
Instagram: www.instagram.com/nadace_jistota/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nadace-jistota/
Bankovní spojení: 2970297/0100
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