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Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota v roce 2018

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 2018
V roce 2018 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota rozdělila více než 9 milionů korun v rámci
jednorázových i dlouhodobých projektů. Celkem Nadace v roce 2018 obdržela 245 žádostí o podporu.

Členové správní rady
Ing. Sylva Floríková (předsedkyně), Ing. Tomáš Doležal, Ing. Jiří Mifek, Ing. Kateřina Susak,
Ing. Tomáš Talaš, Daniel Hořt

Členové dozorčí rady
Ing. Vladimír Pojer (předseda), Ing. Radek Trachta, Ing. Klára Loudová

Kancelář nadace
Mgr. Jiří Kocourek (manažer nadace), Bc. Štěpánka Petrů (tajemnice nadace)
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Vážené dámy, vážení pánové,
v roce 2018 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
rozdělila více než 9 milionů korun v rámci jednorázových
i dlouhodobých projektů. Věřím, 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.
Nadace i v roce 2018

“Činnost Nadace
Jistota se opírá
o pět hlavních
pilířů”
-SYLVA FLORÍKOVÁ

pomáhala nefinanční
cestou a vzděláváním.
Vedle již tradičních
benefičních akcí - golfového turnaje
a vánoční aukce, Nadace realizovala třetí
ročník Týdne s Nadací určeného

Ing. Sylva Floríková,
předsedkyně správní
rady Nadace

zaměstnancům Komerční banky a kurz
finanční gramotnosti pro pracovníky
nízkoprahových klubů.

Naše činnost by nebyla možná bez dárců - děkuji zejména vedení Komerční
banky a dceřiným či sesterským společnostem za dary a celkovou podporu.
Neméně si cením všech darů poskytnutých našimi zaměstnanci.
S úctou
Ing. Sylva Floríková,
předsedkyně správní rady

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Slovo předsedy dozorčí rady
Vážení dárci, partneři a kolegové,
dozorčí rada Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota během
roku 2018 zajišťovala povinnosti a úkoly, které jí náleží
podle zákona a také vyplývají ze statutu nadace.
Činnost členů dozorčí rady byla zaměřena na následující
tři oblasti:
- sledování hlavních aktivit nadace v roce 2018 a to v úzké
spolupráci se správní radou, včetně účasti členů dozorčí
rady na zasedáních správní rady nadace,
- kontrolní činnosti, jež se soustředily zejména na kontrolu
hospodaření a podmínek

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

stanovených
pro poskytování
nadačních příspěvků
a správnost vedení
účetnictví nadace,
- a v neposlední řadě pak
v přezkumu roční účetní
závěrky nadace.

Ing. Vladimír Pojer,

Po přezkoumání roční účetní závěrky nadace

předseda dozorčí
rady Nadace

za období od 1. ledna do 31. prosince 2018,
výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadace, dospěla dozorčí rada k závěru,
že účetnictví nadace bylo vedeno správně, průkazným způsobem a v souladu
s obecně závaznými předpisy a statutem nadace. Jako předseda dozorčí rady
mohu konstatovat, že nadace vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a svým
statutem.
Za dozorčí radu
Ing. Vladimír Pojer
předseda dozorčí rady
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Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život

Prvním pilířem podpory Nadace je raná péče a péče o předškolní děti. Podporujeme projekty na pomoc
dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního a sociálního stavu. Pomáháme
s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení i pokrýváním mzdových nákladů
pracovníků v přímé péči. V roce 2018 jsme podpořili 13 organizací, 6 z nich bylo podpořeno v rámci
Otevřeného Fondu, 4 z Fondu Jistota a 3 v rámci Srdeční záležitosti.
Podílíme se na provozu centra pro ranou diagnostiku autismu
V roce 2018 Nadace podpořila víceletý projekt organizace Národní ústav pro autismus - NAUTIS.
„AutismPort - unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem“,
jehož cílem je, aby každá rodina po vyslovení podezření, případně stanovení diagnózy poruchy
autistického spektra (PAS), měla možnost dostat relevantní informace o postupech, možnostech
a perspektivách svého dítěte. Nadace se zavázala poskytovat tříletou podporu projektu v období
2018-2020 v celkové částce přesahující 1 200 000 Kč. V roce 2018 bylo na projekt uvolněno 400 000 Kč.

Pomáháme odloženým dětem na cestě k novým rodinám
Nadace ve své minulosti pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných
prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých babyboxů za jejich
verze s modernější technologií. V roce 2018 přispěla Nadace Spolku Babybox pro odložené děti - Statim
částkou přesahující 750 000 Kč.
Celkem bylo na projekty Rané péče v roce 2018 rozděleno 2 247 380 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Doprovázíme na cestě k samostatnosti

Nadace v roce 2018 přispěla také na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru.
Výzva Otevřeného fondu byla zaměřena na prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně
znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Přispívali jsme především na pokrytí mzdových nákladů
v organizacích zaměřených na pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím. Podpořeno bylo
například Dětské krizové centrum či Centrum Locika. V roce 2018 jsme podpořili 19 organizací, 5 z nich
bylo podpořeno v rámci Otevřeného Fondu, 9 z Fondu Jistota a 5 v rámci Srdeční záležitosti.

Pomáháme rodinám v krizi
Nadace v roce 2018 podpořila víceletý projekt organizace Dům Tří Přání, který je zacílen na pomoc dětem
ohrožených duševním onemocněním rodičů. Finanční prostředky byly použity na rozšíření a specializaci
centra, jehož vznik a provoz Nadace KB Jistota podporovala již v letech 2015 - 2018. Nadace se zavázala
organizaci podporovat i v období let 2018 - 2021, celkovou částkou přesahující 1,2 mil. korun. V roce 2018
bylo z této částky vyčerpáno 200 000 Kč. Celková podpora Domu tří přání v roce 2018 činila 590 000 Kč.

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů
Nadace pokračovala v podpoře programu Doprovázení, který navazuje na Nadací financovaný výzkum
z roku 2015, který odhalil klíčové problémy dětí z dětských domovů při jejich přechodu do samostatného
života. V roce 2018 končila dvouletá podpora organizacím Slezská diakonie, Letní dům z.ú., Salesiánský
klub mládeže Centrum Don Bosco a Yourchance, o.p.s. Organizacím Yourchance, o.p.s. a Salesiánský
klub mládeže Centrum Don Bosco byl opětovně podpořen dlouhodobý projekt. Nadace se zavázala,
že oběma poskytne 600 000 Kč na období let 2018-2021. Celkem bylo na tyto projekty v roce 2018
rozděleno 1 200 000 Kč.
Celkem jsme v roce 2018 poskytli na oblast lidí se sociálním hendikepem částku 3 299 820 Kč.
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Vracíme hendikepovaným chuť do života

Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. V této oblasti přispíváme na projekty
kompenzace zdravotního hendikepu. Nadace především podporuje projekty zaměřené na prevenci vzniku
druhotného sociálního hendikepu anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.
Zapojení zdravotně postižených do pracovního procesu
V rámci Otevřeného fondu a Fondu Jistota bylo podpořeno 5 organizací zabývajících se prevencí
sociálního hendikepu u zdravotně postižených s důrazem na jejich zapojení do pracovního procesu.
Podpořeny byly například organizace Borůvka Praha o.p.s., Pestrá, o.p.s nebo Okamžik, z. ú.

Hiporehabilitace
Téma zdravotního hendikepu je blízké i zaměstnancům Skupiny KB, proto bylo i v Srdeční záležitosti
podpořeny dvě organizace zabývající se hiporehabilitací. Jedná se o organizace Hipocentrum Robin z.ú.
a Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.. Oběma těmto organizacím Nadace Jistota poskytla částku
100 000 Kč.
Celkem jsme v roce 2018 do pilíře podpory lidí se zdravotním hendikepem věnovali 1 295 629 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Podporujeme aktivní stárnutí

Naše podpora neopomíjí seniory. Fond Skupiny KB je zaměřen na posílení kvality života seniorů zejména
s důrazem na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Podpořeny byly různé
programy pro aktivizaci seniorů nebo například tréninky paměti a kognitivních funkcí, vše se snahou
podpořit rodinu jako celek. Podpořili jsme například organizace LECCOS, z. s., Anděl Strážný, z.ú.,
či Spokojený senior - KLAS z.s.. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti
Komerční banky.
V tomto pilíři bylo v roce 2018 rozděleno 1 177 074 Kč.

Pomáháme zaměstnancům Skupiny KB
Speciální kategorií, kterou do tohoto výčtu nezahrnujeme, jsou nadační příspěvky z Fondu
pro zaměstnance Skupiny KB. Nadace Jistota přispěla v roce 2017 zaměstnancům Skupiny KB,
kteří se ocitli v náročné životní situaci, částkou 364 833 Kč.

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

Aktivity Nadace se v roce 2018 opět zaměřili na podporu paliativní a hospicové péče. Během roku 2018
vyčlenila Nadace na projekty v této oblasti částku 1 360 890 Kč. Nadace Jistota v této oblasti
spolupracuje například s Cestou domů a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (Česká
společnost paliativní medicíny).

Podporujeme vzdělávání odborné veřejnosti
S Cestou domů byl v roce 2015 zahájen víceletý projekt zaměřený na vzdělávání odborné veřejnosti
v oblasti paliativní medicíny a realizaci stáží pro odbornou veřejnost. V tomto projektu jsme pokračovali
i v roce 2018, kdy jsme jeho realizaci uvolnili 200 000 Kč.
Vzdělávací projekty probíhaly i ve spolupráci s Centrem paliativní péče. Projekt „Konec dobrý, všechno
dobré“ vzdělává studenty medicíny v tématu paliativní péče a v roce 2018 proběhla jeho poslední fáze.
Další projekt byl zaměřen na vzdělávání praktických lékařů. Finančně však byly projekty podpořeny již
v minulém roce.

Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče
V roce 2018 Nadace pokračovala v podpoře České společnosti paliativní medicíny. Podpořený projekt
je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče v České republice. V roce 2017 jsme se zavázali
k postupnému vyplacení částky 1 230 000 Kč, v roce 2018 bylo z částky vyplaceno 380 000 Kč.
V oblasti podpory hospicové a paliativní péče bylo v roce 2018 rozděleno celkem 1 360 890 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
Žadatelé z nestátních neziskových organizací mohou požádat o nadační příspěvky v rámci Otevřeného
fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech vždy informujeme
prostřednictvím komunikačních kanálů. Grantové výzvy pokrývají čtyři pilíře nadační podpory: ranou péči,
sociální a zdravotní hendikep a hospicovou péči. Z Otevřeného fondu bylo v roce 2018 podpořeno
19 ročních projektů částkou 3 130 689 Kč.

Fond Skupiny KB
V rámci toho fondu jsou vybírány roční seniorsky zaměřené projekty ke společné podpoře s dceřinými
a sesterskými společnostmi Komerční banky, které Nadaci každoročně přispívají. Ve spolupráci
s dceřinými společnostmi tak Nadace v roce 2018 rozdělila na podporu posílení kvality seniorů
1 177 074 Kč.

Srdeční záležitost
Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném
čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Ty může Správní rada Nadace
podpořit částkou do výše až 100 000 Kč. Dalším specifikem programu je, že došlé žádosti hodnotí komise
složená z nejvýznamnějších individuálních přispěvatelů Nadace. V roce 2018 byly podpořeny projekty
v celkové částce 951 230 Kč.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Fond pro zaměstnance Skupiny Komerční banky
Fond pro zaměstnance Skupiny KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců, kteří se ocitli
v náročné životní situaci. Vybraným zaměstnancům bylo v roce 2018 uvolněno z tohoto fondu 364 833 Kč.

Fond Jistota
V tomto fondu je alokováno nejvíce peněz a zajišťuje díky tomu financování navázaných víceletých
projektů. Dáváme tak neziskovým organizacím jistotu rozvoje a dlouhodobější podpory. Z Fondu Jistota
byly v roce 2018 podpořeny projekty v částce 4 121 800 Kč.

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018
• BABYBOX pro odložené děti - Statim, z.ú.: obnovy zastaralých babyboxů - Jihlava, Písek, Strakonice
(750 000 Kč)
• Dům Tří Přání z.ú.: Centrum Horizont na pomoc dětem a rodinám v krizi (390 000 Kč)
• Dům Tří Přání z.ú.: Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní onemocnění (200 000 Kč)
• Letní dům, z.ú.: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
• Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů
(200 000 Kč)
• Slezská diakonie: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
• Yourchance, o.p.s: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
• Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů
(200 000 Kč)
• Yourchance, o.p.s: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
• Cesta domů, z.ú.: Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti hospicové péče (200 000 Kč)
• Dětské krizové centrum, z.ú.: Pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím (241 800 Kč)
• Národní ústav pro autismus, z.ú: AutismPort - unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence
pro rodiny s dětmi s autismem (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 lékařská společnost Jana Evangelisty, z.s. Purkyně (Česká společnost paliativní medicíny):
Rozvoj dětské paliativní medicíny (380 000 Kč)

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

Nejvýznamnějším donátorem nadace je díky daru ve výši 8 175 956 Kč Komerční banka. Na financování
Nadace Jistota se významně podílejí i dceřiné, sesterské a partnerské společnosti Komerční banky.
V rámci Fondu Skupiny KB podpořily v roce 2018 8 projektů částkou přesahující milion korun.
Na spolupráci se podílela Komerční pojišťovna, SG Equipment Finance, Factoring, ESSOX, Amundi
a společnost GastroŠubrt.
Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílí
ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních
akcí. V uplynulém roce tak zaměstnanci Nadaci přispívali například formou organizovaných benefičních
snídaní, vánoční aukcí fotografií nebo účastí na golfovém turnaji. Nezřídka se zaměstnanci banky do
činnosti Nadace zapojují také nefinanční podporou. Všem dárcům tímto děkujeme.

Charitativní golfový turnaj
Čistý zisk sedmého ročníku charitativního golfového turnaje Nadace byl 179 375 korun. Celá částka
putovala na financování dlouhodobého projektu s Borůvkou Praha o.p.s.
Golfového turnaje v rezortu Loreta Golf Club Pyšely se zúčastnilo celkem 32 zaměstnanců Skupiny KB
a 13 obchodních partnerů Komerční banky. Úspěch charitativního turnaje dokázal, že golf a charita patří
k sobě. O turnaj je stále větší zájem a řada účastníků se na turnaj vrací, i když je účast spojena s vyšším
příspěvkem na startovné, ze kterého Nadace pokrývá vybrané projekty v oblastech, kterým se financí
dlouhodobě nedostává.

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Dražba fotografií a prodej kalendářů
I v roce 2018 proběhl prodej nadačních kalendářů s motivy fotografií zaměstnanců Skupiny KB.
Samotné fotografie si posléze mezi sebou zaměstnanci vydražili v tradiční vánoční aukci. Z těchto aktivit
dostala nadace 61 591 Kč, které byly použity na podporu dlouhodobých projektů Nadace.

Týden s nadací
V roce 2018 jsme pořádali již třetí Týden s Nadací - týden, ve kterém se mohou zaměstnanci banky
intenzivněji zapojit do nadační podpory, dozvědět se více o nadaci a zároveň se zúčastnit vzdělávacích
seminářů či sportovních akcí. Tentokrát jsme seminář na téma domácí hospicové péče. Proběhla sbírka
oblečení, Papučový den a florbalový turnaj, který Nadaci vynesl téměř 27 022 Kč i oblíbená Snídaně
pro Nadaci. Snídaně byla obzvláště velkolepá, proběhla v mnoha regionech a vynesla neuvěřitelných
161 588 Kč. Celkem jsme během roku vybrali na Snídaních pro Nadaci 219 286 Kč.
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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:
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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 2018
Název organizace
Farní charita Česká Lípa

Dar
52 800 Kč

Předmět žádosti
projekt „Chodím na obědy"

Jahoda o.p.s.

178 200 Kč

projekt „Raná péče a péče o děti předškolního věku a
Jahoda“

Help-in, o.p.s.

150 000 Kč

mzdy pro rodinné asistentky

ARPIDA, z.ú.

105 400 Kč

rozšíření a zkvalitnění sociální služby raná péče vcentru
ARPIDA

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

200 000 Kč

projekt „První kontakt"

Diakonie ČCE - středisko Praha

128 000 Kč

pomůcky pro rehabilitaci smyslového vnímání dětí se
speciálními potřebami dle rozpočtu:

Diakonie ČCE - středisko Západní
Čechy

146 710 Kč

projekt „Virtuální prevence“

Dětské krizové centrum, z.ú.

200 000 Kč

projekt „Když je lásky míň než málo - komplexní
interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně
zneužívané, zanedbávané - a jejich rodiny“

Centrum LOCIKA

199 300 Kč

projekt „Včas a spolu bez násilí“

Charitní sdružení Děčín

146 730 Kč

zajištění mzdových prostředků pro terénní pracovníky

Mezinárodní vězeňské
společenství, z.s.

107 030 Kč

projekt „Den s dítětem“

Hospic sv. Josefa v Rajhradě OCH
Rajhrad

198 484 Kč

příspěvek na vzdělávání

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

193 406 Kč

příspěvek na vzdělávání, mzdové náklady

Domácí hospic sv. Martina, OCH
Břeclav

190 000 Kč

příspěvek na vzdělávání, mzdové náklady

Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s.

199 000 Kč

příspěvek na provoz hospicové péče, vzdělávání, mzdy

Aditus Pro, z.ú.

175 000 Kč

projekt „Chtít - umět - moci“

ERGO Aktiv, o.p.s.

186 849 Kč

projekt „Do práce s hendikepem“

Pestrá, o.p.s

199 780 Kč

projekt „Bez bariér - pestrá podpora lidí s těžkým
tělesným postižením“

Okamžik, z. ú.

174 000 Kč

projekt „Kultura a hmateliér“

LECCOS, z. s.

200 000 Kč

projekt „LECCOS pro Annu“

Celé Česko čte dětem, o. p. s.

118 000 Kč

projekt „Babička a dědeček do školky s Nadací Jistota“

Oblastní charita Kutná Hora

190 974 Kč

projekt „Babičko, nauč mě“

Charita Nový Hrozenkov

191 100 Kč

projekt „Na čerstvý vzduch a na výlety v každém věku a
kondici“
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22

Výroční zpráva 2018

Anděl Strážný, z.ú.

200 000 Kč

projekt „Zřízení samostatné telefonní linky pro aktivizaci
seniorů žijících osaměle v domácím prostředí“

PAMATERRA z.ú.

100 000 Kč

projekt „Alice“

Domov Sue Ryder, z.ú.

82 500 Kč

podpora speciálních ergoterapeutických programů pro
seniory v Domově Sue Ryder

Spokojený senior - KLAS z.s.

94 500 Kč

projekt „Posilovna paměti“

Letní dům

200 000 Kč

projekt "Spolu o krok dále"

Salesiánský klub mládeže Don
Bosco

200 000 Kč

projekt: „Na cestě do života"

Cesta domů

200 000 Kč

projekt "Cesta domů vzdělává"

Dům tří přání

390 000 Kč

projekt "Nové centrum Domu tří přání"

Slezská diakonie

200 000 Kč

projekt "Zkus to sám už teď!"

yourchance, o.p.s.

200 000 Kč

projekt „Začni správně"

Babybox-Statim-Jihlava

250 000 Kč

výměna Babyboxu v Jihlavě

Česká lékařská společnost Jana
Evangelisty Purkyně, z.s.

380 000 Kč

projekt „Rozvoj dětské paliativní péče v ČR"

Babybox-Statim- Strakonice

250 000 Kč

výměna Babyboxu v Strakonicích

Borůvka Praha o.p.s.

360 000 Kč

projekt „Pracuji, tedy jsem II“

Národní ústav pro autismus, z.ú.

400 000 Kč

projekt „AutismPort - unikátní virtuální systém včasné
podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem“

Babybox - Statim - Písek

250 000 Kč

výměna Babyboxu v Písku

Dům tří přání z.ú.

200 000 Kč

projekt „Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní
onemocnění“

Dětské krizové centrum, z.ú.

241 800 Kč

projekt „Když je lásky míň než málo - komplexní
interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně
zneužívané, zanedbávané a jejich rodiny“

Salesiánský klub mládeže Don
Bosco

200 000 Kč

projekt „Na cestě do života"

yourchance, o.p.s.

200 000 Kč

projekt „Začni správně"

Sdružení na pomoc dětem s
handicapy, z.ú.

100 000 Kč

projekt „Pobyty na komunitní chalupě Lužanka“.

EDA cz, z.ú.

100 000 Kč

projekt „Podpora pohybového vývoje dětí s postižením
zraku“

Základní škola Bruntál, příspěvková
organizace

100 000 Kč

projekt „Melodie a rytmus - když hrají všechny buňky
v těle“

Hipocentrum Robin z.ú.

100 000 Kč

mzdové náklady vodiče koně

Salinger, z.s.
Prostor pro rodinu, z.ú.
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Středisko rané péče SPRP,
pobočka Olomouc

88 500 Kč

projekt „Jsme v tom společně!“

Centrum hiporehabilitace Mirákl,
o.p.s.

100 000 Kč

projekt „Hiporehabilitační pobyty“

Naděje pro děti úplňku, z.s.

100 000 Kč

projekt „Dokuseriál rodin dětí s autismem“

Klub rodičů,sponzorů a přátel školy
při mateřské škole speciální
Sluníčko, z.s.
Radek Eibl

94 480 Kč
200 000 Kč

projekt „MAGIC BOX - radost z učení a her pro všechny
děti bez rozdílu“
podpora v těžké životní situaci

Radek Čermák

15 000 Kč

nákup doplňků k invalidnímu vozíku

Stanislav Pařez

50 463 Kč

nákup zdravotních pomůcek

Brožová Soňa

99 370 Kč

neurorehabilitační program pro dítě s dětskou
mozkovou obrnou
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Přehled dárců za rok 2018
Příspěvky od právnických osob za rok 2018
Název subjektu
Komerční banka, a.s.

částka v Kč
8 175 956 Kč

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

120 000 Kč

Komerční pojišťovna, a.s.

150 000 Kč

Gastro Šubrt s.r.o.

100 000 Kč

Factoring KB, a.s.

75 000 Kč

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

50 000 Kč

Deloitte Audit s.r.o.

40 000 Kč

ADASTRA, s.r.o.

50 000 Kč

Cleverance Enterprise Solutions a.s.

25 000 Kč

Anywhere s.r.o.

25 000 Kč

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.

25 000 Kč

KPMG Česká republika, s.r.o.

25 000 Kč

NESS Czech, s.r.o.

25 000 Kč

UD4D s.r.o.

25 000 Kč

Trigama International s.r.o.

25 000 Kč

Unicorn Systems a.s.

25 000 Kč

CGI IT Czech Republic s.r.o.

25 000 Kč

Greyson Consulting s.r.o., organizační složka

12 500 Kč
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Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2018
Příjmení a jméno

Částka v Kč

Juchelka Jan

102 500 Kč

Palečka Peter

24 000 Kč

Beran Karel

24 000 Kč

Jirák Pavel

13 600 Kč

Nepraš Jan

12 100 Kč

Švejda David

12 000 Kč

Knecht Dalibor

11 410 Kč

Přibil Karel

10 000 Kč

Šperl Jiří

10 000 Kč

Hlinovská-Kučerová Jitka

10 000 Kč

Loulergue Jean Etienne

10 000 Kč

Vlažný Václav

10 000 Kč

Mihaĺo Marián

9 000 Kč

Vaněk Jiří

8 213 Kč

Trachta Radek

8 000 Kč

Švejda Pavel

7 000 Kč

Maricová Martina

6 500 Kč

Kofroňová Jasana

6 000 Kč

Koňák Lubomír

6 000 Kč

Brůčková Olga

6 000 Kč

Vejmělek Jan

6 000 Kč

Doboš Zdeněk

6 000 Kč

Hoﬀman Pavel

6 000 Kč

Kopejtková Marcela

5 700 Kč

Popelářová Jana

5 200 Kč

Brynychová Kateřina

5 000 Kč

Vosátka Marek

5 000 Kč

Indrová Helena

5 000 Kč

Javorek Petr

5 000 Kč

Mašanský Aleš

5 000 Kč

Vosátka Marek

5 000 Kč
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Mihaĺo Marián

5 000 Kč

Švehla Stanislav

4 778 Kč

Čapek Radovan

4 600 Kč

Pazák Tomáš

4 600 Kč

Šarochová Andrea

4 500 Kč

Chambon Guillaume Jean

4 000 Kč

Hladíková Lenka

4 000 Kč

Loudová Klára

4 000 Kč

Králová Stanislava

3 800 Kč

Přibyl Mikuláš

3 600 Kč

Hassmanová Simona

3 600 Kč

Vomáčka Lukáš

3 600 Kč

Řepová Pavlína

3 600 Kč

Urban Tomáš

3 000 Kč

Sukdol Pavel

3 000 Kč

Gajzler Miroslav

3 000 Kč

Škop Jiří

3 000 Kč

Humhej Lukáš

3 000 Kč

Racocha Pavel

3 000 Kč

Drachovská Michaela

3 000 Kč

Zavadil Zdeněk

3 000 Kč

Eiselt Václav

3 000 Kč

Vytiska Michal

3 000 Kč

Komonski Slawomir

3 000 Kč

Suchý Pavel

3 000 Kč

Koutník Jiří

3 000 Kč

Kohout Petr

3 000 Kč

Rohovský Radek

2 700 Kč

Doležal Tomáš

2 500 Kč

Havlík Jiří

2 500 Kč

Dostálek Jakub

2 400 Kč

Sládková Denisa

2 400 Kč

Belada Radko

2 400 Kč

Dykastová Erika

2 400 Kč
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Ulrich Jiří

2 400 Kč

Březinová Eva

2 400 Kč

Kubala František

2 400 Kč

Zajíc Petr

2 400 Kč

Haramule Bohuslav

2 400 Kč

Stránský Matěj

2 400 Kč

Pařízek Miloš

2 400 Kč

Kolářová Ivana

2 200 Kč

Hejralová Hana

2 000 Kč

Načeradská Jana

2 000 Kč

Majemičková Aneta

2 000 Kč

Veselá Anděrová Jana

2 000 Kč

Čech Ondřej

2 000 Kč

Tichý Jaroslav

2 000 Kč

Šarochová Andrea

2 000 Kč

Fránek Tomáš

2 000 Kč

Formánek David

2 000 Kč

Chalupa Stanislav

2 000 Kč

Krotký Jiří

2 000 Kč

Osička Martin

2 000 Kč

Savko Alexandr

2 000 Kč

Hiršl Miroslav

2 000 Kč

Jeřábek Vladimír

2 000 Kč

Talaš Tomáš

1 900 Kč

Lissová Ilona

1 800 Kč

Kršek Ivan

1 500 Kč

Kinclová Michaela

1 320 Kč

Kazmířová Jana

1 200 Kč

Sacher Michal

1 200 Kč

Barák Martin

1 200 Kč

Černý Jakub

1 200 Kč

Pechlát Marek

1 200 Kč

Nouza Jan

1 200 Kč

Dočkalová Markéta

1 200 Kč
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Polanecká Šárka

1 200 Kč

Pavlík Zdeněk

1 111 Kč

Svatek Jiří

1 100 Kč

Teubner Michal

1 100 Kč

Poloniová Eva

1 100 Kč

Biedermannová Žaneta

1 100 Kč

Augustová Michaela

1 010 Kč

Palascak Boris

1 000 Kč

Hortík Pavel

1 000 Kč

Hovorková Marie

1 000 Kč

Kopic Stanislav

1 000 Kč

Hrnčířová Věra

1 000 Kč

Tomková Daniela

1 000 Kč

Kolářová Radmila

1 000 Kč

Šuková Jiřina

1 000 Kč

Hamplová Anna

1 000 Kč

Belada Radko

1 000 Kč

Paruch Martin

1 000 Kč

Maňásek Miroslav

1 000 Kč

Řezníček Milan

1 000 Kč

Štěpánek Martin

1 000 Kč

Ludvíková Renata

1 000 Kč

Matuszczyk Lukáš

1 000 Kč

Zíka Pavel

1 000 Kč

Rybárová Jana

1 000 Kč

Vondráček Tomáš

1 000 Kč

Dejl Jaroslav

1 000 Kč

Hiltavská Michaela

1 000 Kč

Urban Tomáš

1 000 Kč

Knecht Dalibor

1 000 Kč

Pulchart Michal

1 000 Kč

Kadulová Andrea

1 000 Kč

Větrovec Iveta

1 000 Kč

Havránková Monika

1 000 Kč
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Blahová Kateřina

1 000 Kč

Zalužanská Iva

1 000 Kč

Houšková Martina

1 000 Kč

Kofroňová Jasana

1 000 Kč

Smolík Milan

1 000 Kč

Valenta Petr

1 000 Kč

Lanková Šárka

1 000 Kč

Dvořáková Lenka

1 000 Kč

Vršecká Hana

1 000 Kč

Skřipská Barbora

1 000 Kč

Novotná Blanka

1 000 Kč

Karafiát Daniel

1 000 Kč

Chmelíková Hana

1 000 Kč

Volfová Šárka

1 000 Kč
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Účetní závěrka za rok 2018
Rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Aktiva
A.

B.

Dlouhodobý majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období
0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
Daň z příjmů
Ostatní pohledávky

Stav k poslednímu dni
účetního období

11 915

11 243

0
40

40

0
40

40

11 875

11 203

11 875

11 203

0

0

11 915

11 243

11 774

11 145

I. Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

II. Výsledek hospodaření celkem

11 274

10 645

Účet výsledku hospodaření

4 639

-629

0

0

6 635

11 274

141

98

0

0

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

141

98

0

0

141

98

Ostatní závazky

0

0

IV. Jiná pasiva celkem

0

0

11 915

11 243

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
B.

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
Rezervy

Dodavatelé
Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
za účetní období celkem

2018

hlavní činnost

hospodářská činnost

Celkem

0

0

0

0

0

0

1 030

0

1 030

4

0

4

1 026

0

1 026

0

0

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

Ostatní daně a poplatky

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

9 747

0

9 747

9 746

0

9 746

Jiné ostatní náklady

1

0

1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

0

0

0

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VlIl. Daň z příjmů celkem

0

0

0

10 777

0

10 777

A.

Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady

Dary

VI.

Náklady celkem

2018

za účetní období celkem
hlavní činnost

hospodářská činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

0

0

Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

9

0

9

Úroky

9

0

9

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

0

0

0

10 140

0

10 140

10 140

0

10 140

0

0

0

10 149

0

10 149

B.

Výnosy

II.

V.

VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-629

0

-629

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-629

0

-629
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Zpráva nezávislého auditora
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Příloha účetní závěrky za rok 2018
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
V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným změnám.
Správní rada (údaje k 31. 12. 2018):
Předseda správní rady:

Sylva Floríková

Člen správní rady:

Daniel Hořt
Jiří Mifek
Tomáš Doležal
Kateřina Susak
Tomáš Talaš

Dozorčí rada (údaje k 31. 12. 2018):
Předseda dozorčí rady:

Vladimír Pojer

Člen dozorčí rady:

Klára Loudová
Radek Trachta
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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.

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. 2018

31. 12. 2017

500

500

Běžný účet

8 687

7 659

Spořicí účet Bonus

2 015

3 715

11 203

11 874

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

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

(údaje v tis. Kč)
Registrované
nadační jmění

HV běžného
roku

Nerozdělený
zisk

Celkem

500

791

5 844

7 135

Rozdělení hospodářského
výsledku

0

0

791

0

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení

0

-791

0

0

Nerozdělený zisk

0

0

0

0

HV běžného účetního
cobdobí

0

4 639

0

0

500

4 639

6 635

11 774

Zůstatek k 1. 1. 2017

Zůstatek k 31. 12. 2017

Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní ve výši 98 tis. Kč (v roce 2017: 141 tis. Kč) zahrnují především závazky za audit,
služby manažera a tajemnice Nadace, které byly vyfakturovány až po konci běžného roku 2018.
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Výnosy podle hlavních činností
(v tis. Kč)

Přijaté příspěvky - dary

31. 12. 2018

31. 12. 2017

10 140

16 566

9

9

10 149

16 575

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

V roce 2018 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. v celkové výši 8 161 tis. Kč (v
roce 2017: 14 078 tis. Kč; částka zahrnuje dar za 2018).

Poskytnuté dary
Poskytnuté dary k 31. 12. 2018 činily 9 746 tis. Kč (v roce 2017: 10 948 tis. Kč).
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
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Salesiánský klub mládeže Don Bosco

200

yourchance, o.p.s.

200

Radek Eibl

200

Ostatní příspěvky

4 624

Celkem

9 745

Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2016:
(v tis. Kč)
31. 12. 2017
Dům tří přání

780

Centrum paliativní péče, z.ú.

469

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. - Česká společnost
paliativní medicíny

440

Centrum paliativní péče, z.ú.

263

BABYBOX pro odložené děti - Statim, z.s.

250

BABYBOX pro odložené děti - Statim, z.s.

250

Národní ústav pro autismus, z.ú.

229

Letní dům, z.ú.

200

Salesiánský klub mládeže, Centrum DON BOSCO

200

Cesta domů, z.ú.

200

Atletika vozíčkářů

200

Slezská diakonie

200

yourchance, o.p.s.

200

Khamoro, o.p.s.

200
6 866

Ostatní příspěvky
Celkem

10 948

Výnosové úroky
Výnosové úroky k 31. 12. 2018 činily 9 tis. Kč (2017: 9 tis. Kč).

Ostatní služby
Náklady na ostatní služby činily v roce 2018 1 026 tis. Kč (2017: 982 tis. Kč). Tato částka obsahuje
zejména administrativní náklady za služby manažera, tajemnice Nadace a za náklady spojené s charitativní
akcí Golf. Částka také obsahuje celkovou odměnu přijatou auditorem za povinný audit roční účetní
závěrky ve výši 40 tis. Kč (2017: 40 tis. Kč).
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Transakce se zřizovatelem
V roce 2018 Nadace obdržela dva dary od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. v celkové výši 8 161 tis.
Kč (v roce 2017: 14 078 tis. Kč; zahrnuje dar za 2018).

V. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Nadace nemá žádné stálé zaměstnance.
Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v roce 2018 ani 2017 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. 2018 žádné závazky neuvedené v účetnictví. Nadace se k 31. 12. 2018
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. 2018.

VIII. Dodatečné informace
Článek V. statutu Nadace stanoví, že celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit
20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. V roce 2017 celkové roční účetní náklady
související se správou Nadace dosáhly 10,2 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků a stanovený limit
byl splněn (2017: 10,30 %, 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:

26. 6. 2019

Ing. Sylva Floríková

Ing. Bohumil Čučela

Ing. Bohumil Čučela
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Poděkování všem našim dárcům
Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují
podstatu poslání Nadace pomoci druhým - bez jejich štědrých darů by se Nadace KB Jistota neobešla.
Všem přispěvatelům dáváme prostřednictvím jejich příspěvků příležitost podílet se na dobročinnosti,
jež se opírá o dlouholeté zkušenosti v této oblasti a vychází z prověřené a jasné koncepce pomoci
potřebným.
Všem, kteří pomáhali s námi v roce 2018, děkujeme!

Výzva dárcům
Pokud se domníváte, že pomáháme na správných místech a chtěli byste také pomoci, není nic snazšího
než nám poslat peníze na účet číslo 2970297/0100. Ceníme si všech darů, které se nám rozhodnete
věnovat.
Svým darem Nadaci Jistota se každý stává součástí významné neziskové organizace, která skutečně
pomáhá. Nadace je otevřena všem, kteří se chtějí na jejích aktivitách prostřednictvím svého příspěvku
podílet. Jsme vděčni za každý dar, který nám umožňuje podporu dobré věci.

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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