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Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
v roce 2015
V roce 2015 Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota rozdělila více než 8 milionů korun
mezi 87 vybraných projektů. Smluvně se zavázala v nadcházejících dvou letech rozdělit další 4,3 miliony. Celkem Nadace v roce 2015 obdržela 211 žádostí o podporu.
Nadace se již více než dvě desítky let podílí na zlepšení kvality života lidí s různým
hendikepem v průběhu celého jejich života. Nadace přispívá na programy rané péče,
pomáhá lidem se zdravotním postižením a pomáhá také předcházet vzniku sociálního hendikepu. Nadace přispívá i na pomoc seniorům a na projekty hospicové a paliativní péče.
Kromě darů se v roce 2015 Nadace vydala také na cestu nefinanční pomoci neziskovým organizacím. Kromě tradičních benefičních akcí – golfového turnaje a Vánoční
aukce, Nadace realizovala také první semináře Finanční gramotnosti pro klienty
nízkoprahových klubů a uspořádala sbírku šatstva.

Kontakt
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1
telefon: +420 955 532 745
e-mail: nadace_jistota@kb.cz
www.facebook.com/nadacejistota
www.nadacejistota.cz

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
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Vážené dámy, vážení pánové, naši podporovatelé a čtenáři výroční zprávy nadace,
mám tu čest být autorem dalšího úvodního slova výroční zprávy Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, tentokrát za rok 2015. Nadace financovala celkem 87 projektů v celkové
výši přesahující 8 milionů Kč. Při rozdělení prostředků jsme se opírali o naši dlouhodobou
strategii, která je založena na motu: Nadace Jistota – partnerka pro celý život. Věnujeme
se především podpoře osob zdravotně hendikepovaných i sociálně znevýhodněných,
jakož i podpoře hospicové a paliativní péče.
Velkou váhu věnujeme dlouhodobým projektům. V roce 2015 jsme do nich směřovali
více než 3,7 mil. Kč. Do již běžících projektů poskytneme v nadcházejících letech dalších
4,3 mil. Kč. Ráda bych zmínila hlavní z nich. Pokračujeme v naší spolupráci s hospicovým
hnutím včetně mobilních hospiců. Podpořili jsme i vzdělávání odborné veřejnosti
v oblasti paliativní péče a medicíny. Věříme, že takto pomáháme lidem prožít důstojný
konec jejich života. Dále obnovujeme staré babyboxy, které jsme financovali v minulosti.
20 těchto babyboxů zachránilo prozatím 46 dětí. Pomáháme také rodinám v krizi
prostřednictvím spolupráce s Domem Tří přání v Praze. Poskytli jsme mu prostředky
na otevření a provoz jeho Centra Rodinné Terapie Horizont. Doprovázíme mladé lidi
z dětských domovů do života prostřednictvím tří vybraných organizací (Don Bosco, Letní
dům a Slezská diakonie). Centrum rané diagnostiky a terapie dětí s poruchou autistického spektra při Národním ústavu pro autismus – NAUTIS (dříve APLA) také vzniklo též
díky prostředkům naší Nadace.
V roce 2015 proběhl další ročník programu pro zaměstnance skupiny KB „Srdeční záležitost“, do kterého zaměstnanci mohou přihlásit své malé charitativní projekty v hodnotě
do 100 tis. Kč. Tentokrát jsme vybrali 10 projektů (z celkového počtu 19 žádostí) z celé
České republiky i Slovenska v celkové hodnotě více než 1,9 milionu korun. Všem účastníkům programu děkuji a věřím, že se zapojí do dalšího ročníku.
Daří se nám společně se zaměstnanci Komerční banky rozvíjet i aktivity na poli finančního vzdělávání. Již několik let běží program pro děti z dětských domovů, který realizujeme společně se společností Accenture. Nově nám přibyl i program pro děti navštěvující
nízkoprahové kluby, do něhož se zapojila Česká asociace streetwork.
Všechny projekty lze podporovat díky štědrým dárcům, u kterých máme zajištěno dlouhodobé financování. Děkuji především vedení Komerční banky, a.s. za pravidelný příspěvek 7 mil. Kč ročně. Nemohu zapomenout zmínit i dceřiné a sesterské společnosti, jejichž
dary představují téměř 10% našeho ročního rozpočtu. Na financování se podílí i zaměstnanci Komerční banky, kteří přispěli celkovou částkou téměř 300 tis. Kč.
Prostředky jsme shromáždili i díky již tradičnímu golfovému turnaji organizovanému
ve spolupráci s bankou, jehož se účastní zaměstnanci a významní dodavatelé banky.
Velký úspěch měla i aukce fotografií z prázdninových výprav a prodej kalendářů sestavený z nejlepších fotografií. Zaměstnanci banky jsou nejen výborní bankéři, ale i umělci
s otevřeným srdcem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům. Členové správní a dozorčí rady
věnují svůj čas a energii nezištně Nadaci a přicházejí s výbornými nápady na její rozvoj.
Děkuji i Jiřímu Kocourkovi, manažerovi Nadace a Martině Žilkové, tajemnici Nadace
za skvěle odvedenou práci. Oba se významným způsobem podíleli a podílejí na tvorbě
strategie Nadace, podpoře jejího dobrého jména a jejím bezvadném chodu.
S úctou
Ing. Sylva Floríková
předsedkyně správní rady

Ing Sylva Floríková,
předsedkyně správní rady

Členové správní rady
Ing. Sylva Floríková, předsedkyně
Ing. Jitka Haubová
Ing. Daniel Hořt
Ing. Jiří Mifek
Ing. Kateřina Susak
Ing. Tomáš Talaš
Stav k 31. prosinci 2015

Členové dozorčí rady
Ing. Josef Číhal, předseda
Ing. Jakub Černý
Ing. Klára Loudová
Stav k 31. prosinci 2015

Kancelář nadace
Mgr. Jiří Kocourek, manažer nadace
Bc. Martina Žilková, tajemnice
nadace
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Největšími dárci
nadace jsou společnosti Skupiny KB
Nadace Jistota ve spolupráci
s dceřinými společnostmi
Komerční banky podpořila
9 projektů částkou přesahující
945 tisíc korun. Na spolupráci
se podílela Komerční pojišťovna, Modrá Pyramida,
SG Equipment Finance,
Factoring a ALD Automotive.
Nejvýznamnějším donátorem
nadace je díky daru ve výši
7 milionů Kč Komerční banka.

Ing. Josef Číhal, předseda dozorčí rady (první zleva) v Diecézní charitě Brno

Slovo předsedy dozorčí rady
Vážení dárci, partneři a kolegové,
tak jako v předcházejících letech, dozorčí rada Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
během roku 2015 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 2015 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
stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost vedení účetnictví nadace,
- a v neposlední řadě pak v přezkumu roční účetní závěrky nadace.
Po přezkoumání roční účetní závěrky nadace za období od 1. ledna do 31. prosince 2015,
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.
Závěrem mi dovolte, tak jako každý rok, poděkovat všem partnerům, institucím i lidem,
kteří se rozhodli jakýmkoliv způsobem podpořit činnost a fungování naší nadace.
A to jak dárcům, za jejich rozhodnutí finančně podpořit činnost nadace, tak i kolegyním
a kolegům, zaměstnancům skupiny Komerční banky, kteří se dobrovolně a nezištně
spolupodílejí na zdárném chodu nadace a úspěšné realizaci jejích projektů.
Jsem přesvědčen, že jejich nadšení a profesionalita je klíčovým prvkem, který umožňuje
realizovat činnost nadace v současném rozsahu a kvalitě.
Za dozorčí radu
Ing. Josef Číhal
předseda dozorčí rady
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Nadace Jistota je
partnerka pro celý
život

Otevření nového babyboxu v Kladně

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život

Nadace Jistota má vymezené oblasti
podpory: raná péče, pomoc sociálně
či zdravotně hendikepovaným a seniorům. Přispíváme na projekty,
jež pomáhají těmto lidem překonávat
jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Pomáháme neziskovým
organizacím realizovat projekty,
které jsou zaměřené na děti předškolního věku, mládež a dospívající,
zdravotně hendikepované dospělé
i na lidi na sklonku jejich života.

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. V roce 2015 jsme podpořili pražskou Mateřskou školku speciální – Sluníčko a slovenské sdružení Darujme deťom nádej.

Raná diagnostika autistických dětí
V roce 2015 zahájila Nadace víceletý projekt s organizací Národní ústav pro autismus NAUTIS (dříve APLA). Nadace poskytla finanční prostředky na otevření nového centra
pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. V rámci tohoto
projektu se Nadace zavázala poskytovat tříletou podporu v celkové částce přesahující
750 tisíc korun. V roce 2015 z toho již bylo vyčerpáno necelých 300 tisíc 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 novou, modernější technologií.
V roce 2015 přispěla Nadace na opravy a obnovy babyboxů částkou téměř 580 tisíc
korun. Spolku Babybox pro odložené děti – Statim se podařilo díky prostředkům nadace
zachránit od svého počátku do konce roku 2015 celkem 46 dětí.
Celkem bylo na projekty Rané péče v roce 2015 rozděleno 1 197 070 Kč.

Hlavní oblasti podpory nadace
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Finanční gramotnost pro dětské
domovy
Nadace Jistota ve spolupráci
se společností Accenture
již poněkolikáté zaštítila realizaci kurzů Finanční gramotnosti pro děti z dětských
domovů. Na pozici lektorů
kurzy přednáší dobrovolníci
z řad zaměstnanců KB a kurzy
jsou vždy zakončeny společnou soutěží z nově nabytých
vědomostí. Kromě získávání
znalostí z oblasti finanční
gramotnosti získávají mladí
z dětských domovů také příležitost setkávat se se svými
vrstevníky z jiných domovů
a také praktické seznámení
s fungováním bankovní instituce.

Pomáháme rodinám s dětmi i dětem vyrůstajícím mimo svou rodinu

Doprovázíme na cestě k samostatnosti
Nadace podporuje projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Téměř čtyřicet
tisíc jsme věnovaly organizaci Teen Challenge International, která na pražském Žižkově
organizuje volnočasové aktivity pro děti ze sociálně vyloučených rodin. Více než 68 tisíc
jsme poskytli Sdružení pěstounských rodin a dalších více než 110 tisíc Dětskému krizovému centru. Na projekty organizací pomáhající dětem z dětských domovů jsme přispěli
částkou přesahující 660 tisíc korun.

Pomáháme rodinám v krizi
V roce 2015 Nadace zahájila dlouhodobý projekt s Domem Tří Přání, jemuž poskytla
finanční prostředky na otevření nového Centra rodinné terapie Horizont, jehož ambulantní služby jsou nabízeny rodinám, kde situace ještě není vyhrocená, a rodiny mají
motivaci krizi překonat. Nadace se zavázala organizaci podporovat po dobu tří let
celkovou částkou přesahující 2 miliony korun. V roce 2015 bylo z této částky vyčerpáno
300 000 Kč.

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů
V roce 2015 Nadace financovala výzkum organizace Mimo domov z.s., který odhalil
klíčové problémy, se kterými děti při svém odchodu z dětského domova potýkají.
Na základě zjištění výzkumu Nadace otevřel grantový program Doprovázení na podporu
organizací věnujících se systematickému doprovázení mladých lidí z dětských domovů
na jejich cestě za osamostatněním se. V tomto programu byly podpořeny organizace
Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském
a jihočeském kraji a Centrum Don Bosco působící na Pardubicku. Celkem bylo na tyto
projekty rozděleno 330 000 Kč a dalších 473 000 Kč bude rozděleno v roce 2016.

Sportem předcházíme patologickým jevům
Nadace jistota také dlouhodobě podporuje organizaci Sport bez předsudků, jejímž cílem
je sportovními aktivitami předcházet vzniku sociálně patologických jevů. Na aktivity
této organizace pomáhající dětem ze sociálně vyloučených lokalit Nadace přispěla částkou 135 000 Kč.
Celkem jsme v roce 2015 poskytly na oblast lidí se sociálním hendikepem částku
2 682 009 Kč.
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Charitativní
golfový turnaj
Čtvrtý ročník charitativního golfového turnaje Nadace přinesl výtěžek
222 107 Kč . Nadace Jistota výtěžek
navýšila na 400 000 Kč. Celá částka
pak byla rozdělena mezi organizace
Atletika vozíčkářů a Letní dům, z.ú.
Golfového turnaje v rezortu Loreta
Golf Club Pyšely, se zúčastnilo
celkem 26 zaměstnanců Skupiny KB
a 47 zástupců obchodních partnerů
Komerční banky.
Atletika vozíčkářů v akci

Vracíme hendikepovaným chuť do života
Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. V této oblasti přispíváme
na projekty kompenzace zdravotního hendikepu, z nadačních prostředků jsou pořizovány terapeutické či rehabilitační pomůcky a vybavení. Například Slezské diakonii jsme
v roce 2015 přispěli částkou 109 263 Kč na pořízení rehabilitační pomůcky Montren Duo.

Úspěch čtvrtého ročníku 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.

Podporujeme ale také především projekty na prevenci vzniku druhotného sociálního
hendikepu. Přispíváme organizacím sdružujícím hendikepované sportovce a na provoz
chráněných dílen a sociálního podnikání.
Společnosti Duha jsme přispěli částkou přesahující 115 tisíc Kč na vybavení kuchyně
pro chráněné bydlení, Společnosti E jsme věnovali téměř 60 tisíc korun na vybavení
aranžerské dílny, která představuje zdroj příjmu pro lidi s epilepsií.

Hendikepovaní sportovci
Dlouhodobě přispíváme organizacím hendikepovaných sportovců, konkrétně Atletice
vozíčkářů, které jsme v roce 2015 přispěli na účast atletů na mistrovství světa,
a Českému ragbyovému svazu vozíčkářů, který z nadačních prostředků pořídil speciální
sportovní vozík. Celkem jsme hendikepovaným sportovcům rozdělili 545 000 Kč.
Celkem jsme tak v roce 2015 do pilíře podpory lidí se zdravotním hendikepem
věnovali 2 396 220 Kč.

Golfový turnaj 2015
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Dražba fotografií
a prodej kalendářů
vynesly 110 tisíc Kč
Dražba třinácti fotografií
zaměstnanců Komerční banky
bylo jejich kolegy vydraženo
v tradiční vánoční aukci
za 62 033 Kč.
Dalších 48 550 Kč vynesl prodej kalendářů opět s motivy
fotografií zaměstnanců skupiny KB. Prostředky byly použity na podporu dlouhodobých
projektů Nadace tak, jak určili
sami dražitelé, resp. kupující.
Každý, kterému se podařilo
dražbu obrazu vyhrát, se mohl
rozhodnout, kterým směrem
bude vydražená částka použita. Stejně tak tomu bylo
v případě prodeje kalendářů.
Výsledkem této benefiční
akce byl výtěžek 110 583 Kč.

Hospicová péče (Hospic sv. Zdislavy)

Pomáháme lidem prožít důstojný závěr
života
Nadace již tradičně podporuje zařízení poskytující péči seniorům a osobám v terminální
fázi onemocnění. Nadace se podílí na obnově vybavení, nákupu kompenzačních pomůcek či dalších zdravotnických potřeb. Na pořízení pomůcek jsme přispěli Farní charitě
Litomyšl, Oblastní charitě Pelhřimov či Sdílení o.p.s. a na aktivizační činnosti pro seniory
Oblastní charitě v Kutné hoře. Podporujeme též domácí hospicovou péči a suplujeme
prozatím nenavázanou spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Přispěli jsme například
částkou 126 200 Kč Domácímu hospici Athelas na pořízení zdravotnického materiálu
na provoz domácí hospicové péče a na totéž částkou 80 000 Kč kladenskému Hospici
knížete Václava.

Podpora hospicové a paliativní péče
Vzhledem k dlouhodobým a prozatím neúspěšným snahám domácích hospiců navázat
spolupráci se zdravotními pojišťovnami, aby se tak domácí hospicová péče stala součástí
nehrazené zdravotnické péče, se Nadace Jistota rozhodla domácím hospicům situaci
alespoň ulehčit. Zavázala se každoročně věnovat domácím hospicům sdruženým
v Asociaci hospicové a paliativní péče 500 tisíc Kč na zajištění osobních nákladů zdravotních sester, které v prostředí domovů péči poskytují.
Každoročně Nadace Jistota poskytuje v rámci podpory Asociace jejím členům finanční
dar určený na vybavení kamenných hospiců. V roce 2015 Nadace Jistota přispěla vybraným hospicovým zařízením na nákup potřebného vybavení částkou 273 320 Kč.

Podporujeme vzdělávání odborné veřejnosti
S Cestou domů jsme roce 2015 zahájili dvouletý projekt zaměřený na vzdělávání odborné
veřejnosti v oblasti paliativní medicíny a realizaci stáží pro studenty či začínající lékaře.
V roce 2015 jsme z celkové přislíbené částky 360 000 Kč vyčerpali 164 000 Kč. Podobný
projekt započal i s Centrem paliativní péče. Z přislíbené částky 250 000 Kč na dva roky,
ze které v roce 2015 bylo čerpáno prvních 150 000 Kč, se realizuje vzdělávání a kampaň
o paliativní péči pro studenty lékařských fakult.
V oblasti podpory seniorů a hospicové a paliativní péče bylo v roce 2015 rozděleno
celkem 1 874 815 Kč.
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Finanční gramotnost pro nízkoprahové kluby

Hlavní fondy podpory Nadace Jistota v roce 2015 (dle výše podpory)

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 neziskových organizací mohou požádat o finanční pomoc v rámci Otevřeného
fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá třikrát až čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech vždy informujeme prostřednictvím komunikačních kanálů. V rámci Otevřeného
fondu Nadace v roce 2015 rozdělila 1 493 683 Kč.

Fond Jistota
V tomto fondu je alokováno nejvíc peněz a zajišťuje díky tomu financování navázaných
víceletých projektů. Dáváme tak neziskovým organizacím jistotu rozvoje a dlouhodobější
podpory. Z Fondu jistota byly v roce 2015 podpořeny projekty ve výši 3 702 988 Kč.

Srdeční záležitost
Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům skupiny KB,
kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách. Ty může Správní rada
Nadace podpořit částkou do výše až 100 000 Kč. V roce 2015 byly podpořeny projekty
v celkové částce 1 916 018 Kč.

Projekt Finanční gramotnosti Multiplikace umožňuje prostřednictvím
proškolení pracovníků nízkoprahových klubů předávání know-how
mladým klientům těchto zařízení.
Školení, které je rozděleno do čtyř
samostatných bloků, zpracovává
témata hospodaření s penězi, finance
v pracovně-právním vztahu, bankovnictví a dluhovou problematiku.
Celý projekt realizujeme ve spolupráci s Českou asociací streetwork (ČAS),
která sdružuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb v ČR.
Školení realizují školitelky ČAS a dobrovolníci z řad zaměstnanců Komerční banky, kteří se rovněž podíleli
na přípravě učebních materiálů.
Kromě školení samotného jsou
v průběhu projektu v zapojených
NZDM zdarma distribuovány preventivní materiály v podobě komiksových příběhů. Na závěr celého programu je klientům klubů, kteří prošli
celým školením, umožněno podat si
žádost o příspěvek 20 000 Kč na libovolný veřejně prospěšný projekt,
při jehož koncipování si nově nabyté
vědomosti vyzkouší v praxi.

Fond pro zaměstnance Skupiny Komerční banky
Fond pro zaměstnance Skupiny KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Vybraným zaměstnancům bylo v roce 2015
uvolněno z tohoto fondu 327 425 Kč.

Fond Skupiny KB
V rámci toho fondu jsou vybírány projekty ke společné podpoře s dceřinými
a sesterskými společnostmi Komerční banky, které Nadaci každoročně přispívají.
Ve spolupráci s dceřinými společnostmi tak Nadace v roce 2015 rozdělila 710 000 korun.
Preventivní komiksové materiály
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Přílohy
Výroční zpráva za rok 2015 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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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.

4. Nadace může vzhledem ke svému účelu vykonávat například
tyto činnosti: organizace kulturních akcí, vzdělávacích seminářů,
prodej předmětů, poskytnutí reklamní služby.

IV. Poskytování nadačních příspěvků

Nadace byla na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích

1. Nadace v souladu se svým účelem poskytuje časově omezené,
popřípadě neomezené nadační příspěvky fyzickým osobám,
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
právnickým osobám a zaměstnancům Komerční banky, a. s.,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Rozhodnutím zakladatele ze dne 13. října 2015 v souladu s § 3049
Nadace poskytuje nadační příspěvky v rámci jednotlivých grantů,
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku byl statut
o kterých rozhoduje správní rada, která zároveň stanoví, k jakým
nadace přizpůsoben úpravě občanského zákoníku.
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 uchaze1. Název nadace zní: „Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota“
če o nadační příspěvek. Žádost je předkládána na formuláři nada2. Sídlo nadace je Na Příkopě 33, 114 07, Praha 1
ce, který je k dispozici na internetové adrese nadace a v sídle na3. Zakladatelem nadace je Komerční banka, a. s., se sídlem
dace. Správní rada je oprávněna vyžádat si od žadatele dle svého
Na Příkopě 33,114 07 Praha 1, IČ: 45 31 70 54
uvážení další doplňující podklady potřebné pro rozhodnutí o žá4. Nadace je právnickou osobou s působností na území celé České dosti o nadační příspěvek a stanovit mu k jejich předložení lhůtu.
republiky. Právní poměry nadace neupravené tímto statutem
3. Žádosti o nadační příspěvky se podávají zásadně u správní rady
nadace.
se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České
4. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada v rámci
republiky.
svých pravidelných zasedání.
5. Nadace je zřízena na dobu neurčitou.
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
Účelem nadace je:
mezi nadací a příjemcem příspěvku.
- aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
společnosti
7. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej
- podpora vzdělávání
použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací. Jinak je
- aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakte- povinna tyto prostředky vrátit nebo vrátit náhradu v penězích
ru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti
ve lhůtě stanovené nadací.
K dosažení uvedeného účelu může nadace spolupracovat
a nadačních fondech zapsána dne 2. října 1998 do nadačního

I. Úvodní ustanovení

II. Účel nadace

s právnickými a fyzickými osobami v České republice i zahraničí.

V. Náklady na správu nadace

III. Zdroje 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

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.

11

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Výroční zpráva 2015

ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

VI. Správní rada
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 Plzeňměsto
- 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.
Členství ve správní 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,
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.
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.
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VIII. Dozorčí rada

rady. Dozorčí rada se svolává dle potřeby, nejméně však

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
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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
d) odstoupením.

2. Předseda dozorčí rady svolává její jednání pozvánkou,

dvakrát ročně.
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.

IX. Jednání dozorčí rady

5. Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce

1. Dozorčí radu svolává a její jednání řídí předseda dozorčí

obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace

po uplynutí předcházejícího účetního období. Výroční zpráva
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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:
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 2015
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

1

Atletika vozíčkářů

Projekt "Život na vozíku nekončí"

345 000

2

Dům Tří Přání, z.ú.

projekt na otevření nového Centra Horizont

300 000

3

Národní ústav pro autismus - NAUTIS, z.ú.

Projekt na otevření Střediska rané intervenční terapie

291 726

4

Babybox pro odložené děti - Statim, z.s.

Obnova Babyboxů v Kladně

250 000

5

Babybox pro odložené děti - Statim, z.s.

Obnova Babyboxů v Sokolově

250 000

6

Mimo domov z.s.

Náklady na výzkum Integrace dětí z dětských domovů

217 500

7

Český rugbyový svaz vozíčkářů, z.s.

Nákup sportovních vozíků

200 000

8

Modrý klíč o.p.s.

Nákup zvedací plošiny pro automobil

200 000

9

Letní dům, z.ú.

Projekt "Spolu do zaměstnání"

200 000

10 Česká Asociace Streetwork, z.s.

Realizace programu Finanční gramotnosti

169 470

11 Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

164 000

12 Cesta domů, z.ú.

projekt Cesta domů vzdělává

164 000

13 Centrum paliativní péče, z.ú.

Projekt Víc než jen léčit

150 000

14 Slezská diakonie

Projekt "Zkus to sám už teď"

150 000

15 Sdílení o.p.s.

Kompenzační pomůcky pro seniory

137 790

16 Sport bez předsudků, z.s.

Program prevence kriminality

135 000

17 Oblastní charita Kutná hora

Vybavení pro arteterapie

133 600

18 Domácí hospic Athelas

Zdravotnické potřeby

126 200

19 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

121 000

20 Společnost Duha, z.ú.

Kuchyně pro chráněné bydlení

115 575

21 Dětské krizové centrum, z.ú.

Náklady na psychology a sociální pracovníky

111 800

22 Slezská diakonie

Kompenzační pomůcky pro hendikepované

109 263

23 SOS dětské vesničky, z.s.

Výtěžek charitativní aukce

101 200

24 Hana Milerová

Pomoc zaměstnanci KB v tíživé situaci

100 000

25 Mimo domov z.s.

festival Out of Home

100 000

26 Letní dům z.ú.

Projekt "Spolu o krok dále"

100 000

27 Zvoneček Bylany, p.s.s.

Vybavení pro arteterapie

100 000

28 Renata Havránková

Pomoc zaměstnanci KB v tíživé situaci

100 000

29 Martin Štěrba

Pomoc zaměstnanci KB v tíživé situaci

100 000

30 Villa Vallila, z.ú.

Vybavení pro provoz hipoterapie

100 000

31 Dílna Gawain, z.s.

Rekonstrukce bezbariérových prostorů

100 000

32 Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice

Doučování dětí z dětských domovů

100 000

33 Hospic sv. Štěpána, z.s.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

100 000

34 Občianské združenie Darujme deťom nádej

Vybavení terapeutické místnosti

99 502

35 ParaCENTRUM Fénix, z.s.

Posilovací stroje pro vozíčkáře

99 500

36 Dětský domov a školní jídelna Tuchlov 47, p.o.

Vybavení startovacího bytu

96 700
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Přehled obdarovaných za rok 2015
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

37 Klub rodičů a přátel specielní MŠ Praha 5, Deylova

Didaktické pomůcky pro hendikepované děti

96 270

38 Spolkový dům Mariany Berlové

Vybavení terapeutické místnosti

95 000

39 Domov svaté Rodiny

Vzdělávání zdravotně postižených

94 500

40 Farní charita Litomyšl

Matrace pro respitní péči

92 810

41 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Vybavení dětského domova

92 552

42 Chov koní Tasov, z.s.

Projekt "Jak se budí jezevci"

90 700

43 Asociace pro pomoc handikapovaným dětem

Terapeutické pomůcky pro hendikepované

90 000

44 Villa Vallila, z.ú.

Rekonstrukce bezbariérového sociálního zařízení

90 000

45 Canistherapy, z.s.

Provoz canisterapie

85 000

46 Canistherapy, z.s.

Provoz canisterapie

83 000

47 Chov koní Tasov, z.s.

Pomůcky pro hipoterapii

82 400

48 Borůvka Praha, o.p.s.

Projekt "Pracuji, tedy jsem"

81 600

49 Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco

Projekt "Na cestě do života"

80 000

50 Cesta domů, z.ú.

Podpora vyjednávacího týmu při jednání s pojišťovnami

80 000

51 Hospic knížete Václava, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

80 000

52 Sdružení D, z.ú.

Projekt "Násilí na internet nepatří"

80 000

53 Oblastní charita Pelhřimov

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

79 095

54 Babybox pro odložené děti - Statim, z.s.

Kontroly a opravy Babyboxů

76 972

55 Národní ústav pro autismus - NAUTIS, z.ú.

Výtěžek charitativní aukce

72 600

56 Ve spojení z.s.

Vybavení pobytové místnosti dětského domova Meclov

71 170

57 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta Vybavení pro arteterapie

69 000

58 Sdružení pěstounských rodin

Kuchyně pro dům na půli cesty

68 894

59 Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

64 000

60 Tři, o.p.s.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

62 673

61 Domov pro seniory Kamenec, p.o.

Kompenzační pomůcky pro seniory

60 000

62 Klub rodičů a přátel specielní MŠ Praha 5, Deylova

Terapeutické aktivity

60 000

63 Společnost E / Czech Episelsy Association, z.s.

Vybavení pro provoz sociálního podnikání

57 384

64 Hospic sv. Jana N. Neumanna

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

53 197

65 Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Inhalátor

50 000

66 Domácí hospic Duha, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

43 000

67 Linka bezpečí, z.s.

Výtěžek charitativní aukce

42 400

68 Teen Challenge International ČR

Vybavení místnosti pro děti

39 623

69 Hospic Frýdek - Místek, p.o.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

37 691

70 Spolek přátel Bezdružic

Tábor pro sociálně hendikepované

35 000

71 Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

33 000

72 Silvie Zavázalová

Pomoc zaměstnanci KB v tíživé situaci

27 425
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Přehled obdarovaných za rok 2015
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

73 Sdílení o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

27 000

74 Jakub Pendl

Stipendium pro hendikepované studenty

24 000

75 Jitka Petřkovská

Stipendium pro hendikepované studenty

24 000

76 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Kompenzační pomůcky pro hendikepované

21 824

77 Domácí hospic Duha, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

21 000

78 Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

18 000

79 Dotyk II, o.p.s.

Didaktické pomůcky pro autisty

17 213

80 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Vybavení cvičné kuchyně

13 536

81 Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú.

Nákup zdravotnických pomůcek

10 000

82 Hospic v Mostě, o.p.s.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

8 508

83 Domov svaté Rodiny

Nákup trampolíny

7 000

84 Sdílení o.p.s.

Provoz domácí hospicové péče

7 000

85 Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

6 165

86 Hospic sv. Alžběty, o.p.s.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky

5 086

87 Michal Vondráček

Stipendium pro hendikepované studenty

4 000

celkem

8 150 114
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Přehled dárců za rok 2015
Příspěvky od právnických osob za rok 2015
Název subjektu
Komerční banka, a.s.

Částka (Kč)
7 000 000

Modrá Pyramida stavební spořitelna, a.s.

150 000

Komerční pojišťovna, a.s.

150 000

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

110 000

Factoring KB, a.s.

50 000

ALD Automotive s.r.o.

50 000

Accenture Central Europe B.V.

25 000

Cleverance Enterprise Solutions a.s.

25 000

BASE Diming s.r.o.

25 000

Anywhere s.r.o.

25 000

Deloitte Advisory s.r.o.

25 000

KPMG Česká republika s.r.o.

25 000

NESS Czech s.r.o.

25 000

Profinit, s.r.o.

25 000

Teradata Česká republika, spol. s r.o.

25 000

Unicorn systems a.s.

25 000

Adastra, s.r.o.

12 500

UD4D s.r.o.

12 500

Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2015
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Jirák Pavel

18 525

Přibil Karel

15 000

Knecht Dalibor

11 200

Lust Zdeněk

10 000

Šperl Jiří

10 000

Vaněk Jiří

8 000

Le Dirac´h Albert

6 200

Mihaĺo Marián

6 000

Humhej Lukáš

5 641

Omasta David

5 500

Beran Karel

5 000

Trachta Radek

5 000

Floríková Sylva

5 000

Henzl Pavel

5 000
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Přehled dárců za rok 2015
Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2015
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Železná Kateřina

5 000

Kukrechtová Michaela

5 000

Heřtová Kateřina

4 400

Loulergue Jean Etienne

4 000

Švejda Pavel

4 000

Hassmanová Simona

3 600

Koldinský Karol

3 500

Racocha Pavel

3 500

Urbanidesová Jitka

3 300

Sukdol Pavel

3 200

Kubala František

3 200

Götthans Tomáš

3 000

Haubová Jitka

3 000

Basár Radek

3 000

Bílek David

3 000

Gajzler Miroslav

3 000

Hanuš Lubor

3 000

Hercog Ondřej

3 000

Hoffman Pavel

3 000

Holubec Petr

3 000

Kohout Petr

3 000

Komonski Slawomir

3 000

Koutník Jiří

3 000

Němcová Marie

3 000

Novák Marek

3 000

Polívka Čeněk

3 000

Popelka Pavel

3 000

Rezek Tomáš

3 000

Škop Jiří

3 000

Soukup Tomáš

3 000

Švihálek Pavel

3 000

Větrovský Roman

3 000

Žák Jakub

3 000

Znojil Karel

3 000

Vejvoda Aleš

3 000

Mačat Petr

2 500
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Přehled dárců za rok 2015
Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2015
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Belada Radko

2 400

Kopejtková Marcela

2 400

Mastná Věra

2 000

Havlík Jiří

2 000

Dvořáková Lenka

2 000

Šuková Jiřina

2 000

Talaš Tomáš

1 800

Němec Pavel

1 800

Hrubantová Eliška

1 700

Vejmělek Jan

1 500

Brynychová Kateřina

1 500

Doboš Zdeněk

1 500

Načeradská Jana

1 500

Šarochová Andrea

1 500

Lidický Václav

1 500

Dostálek Jakub

1 400

Kazmířová Jana

1 200

Černý Jakub

1 200

Nouza Jan

1 200

Pavelec Luděk

1 200

Barák Martin

1 100

Sacher Michal

1 100

Koňák Lubomír

1 000

Ocásková Iveta

1 000

Brůčková Olga

1 000

Řepová Pavlína

1 000

Fořtová Renata

1 000

Švejda David

1 000

Löfler Libor

1 000

Solanová Dana

1 000

Omacht Jiří

1 000

Begue Patrice

1 000

Čapek Radovan

1 000
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Účetní závěrka za rok 2015
Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

AKTIVA
A.
II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

B.

7 211

6 514

I.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

2

43

III.
IV.

Daň z příjmů

2

3

Ostatní pohledávky

0

40

Krátkodobý finanční majetek celkem

7 209

6 471

Účty v bankách

7 209

6 471

0

0

7 211

6 514

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

PASIVA
A.

7 084

6 344

I. Jmění celkem

Vlastní zdroje celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

6 584

5 844

0

-740

-1 082

0

7 666

6 584

127

170

0

0

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

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

Rezervy

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

118

170

Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Ostatní závazky
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Pasiva celkem

13

0

105

79

0

91

9

0

9

0

7 211

6 514
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Účetní závěrka za rok 2015
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
za účetní období celkem
A.

Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

2014

hlavní činnost hospodářská činnost

Celkem

5

0

0

5

0

0

836

0

806

17

0

19

819

0

787

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky

0

0

2

0

0

2

V. Ostatní náklady celkem
Dary

8 151

0

9 205

8 150

0

9 204

1

0

1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
VI. položek celkem

0

0

0

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

0
8 992

0
0

0
10 013

Jiné ostatní náklady

VlIl. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

za účetní období celkem
B.

Výnosy

2014

hlavní činnost hospodářská činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

0

0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

16

0

9

16

0

9

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

8 236

0

8 922

8 236

0

8 922

VII. Provozní dotace celkem

0
8 252

0
0

0
8 931

-740

0

-1 082

-740

0

-1 082

IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
V. položek celkem

C.

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015
1..

OBECNÉ ÚDAJE

1.1.

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 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.
1.2.

Organizační struktura nadace

Činnost Nadace je řízena správní a dozorčí radou.
1.3.

Správní rada a dozorčí rada

V průběhu roku 2015 došlo k obměně 1 člena dozorčí rady. Radu opustila po uplynutí svého mandátu Hana Keita Rizmanová a na její
místo byla zvolena Klára Loudová. Předsedkyní správní rady zůstává od zvolení v březnu 2013 Sylva Floríková.
Správní rada údaje k 31. 12. 2015) :
Předseda správní rady:

Sylva Floríková

Člen správní rady:

Jitka Haubová
Daniel Hořt
Jiří Mifek
Kateřina Susak
Tomáš Talaš

Dozorčí rada (údaje k 31. 12. 2015) :
Člen dozorčí rady:

Josef Číhal
Jakub Černý
Klára Loudová

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.
2.

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, a 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
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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).
3.

Přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1.

Výnosy a náklady

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje Nadace prostřednictvím výkazu zisku a ztráty pomocí účtů 546 - dary a 682 přijaté příspěvky.
4.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1.

Finanční majetek
(v tis. Kč)
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Bankovní účet nadačního kapitálu

500

500

Běžný účet

262

708

Spořicí účet Bonus

5 709

6 001

Celkem

6 471

7 209

Všechny účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s., kde je také uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč.
42.

Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
(údaje v tis. Kč)
Registrované nadační jmění

HV běžného roku

Nerozdělený zisk

Celkem

500

- 1 082

7 666

7 084

Rozdělení hospodářského výsledku

0

1 082

-1 082

Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

0

0

0

Nerozdělený zisk

0

0

0

HV běžného účetního období

0

-740

0

-740

500

-740

6 584

6 344

Zůstatek k 1. 1. 2015

Zůstatek k 31. 12. 2015

(údaje v tis. Kč)
Registrované nadační jmění

HV běžného roku

Nerozdělený zisk

Celkem

500

2 267

5 399

8 166

Rozdělení hospodářského výsledku

0

-2 267

2 267

Nerozdělený zisk

0

0

0

HV běžného účetního období

0

-1 082

0

-1 082

500

-1 082

7 666

7 084

Zůstatek k 1. 1. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2014
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4.3.

Krátkodobé závazky

Dohadné účty pasivní ve výši 79 tis. Kč (v roce 2014: 105 Kč) zahrnují především závazky za služby manažera a tajemnice Nadace,
které byly vyfakturovány až po konci běžného roku 2015.
4.4.

Výnosy podle hlavních činností
(v tis. Kč)

Přijaté příspěvky - dary
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

31. 12. 2015

31. 12. 2014

8 236

8 922

16

9

8 252

8 931

V roce 2015 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. ve výši 7 000 tis. Kč (v roce 2014: 7 000 tis. Kč) - viz bod 4.8.
4.5.

Poskytnuté dary

Poskytnuté dary k 31. 12. 2015 činily 8 150 tis. Kč (v roce 2014: 9 204 tis. Kč).
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2015:
(v tis. Kč)
31. 12. 2015
Atletika vozíčkářů

345

Dům Tří Přání

300

Národní ústav pro autismus, z.ú.

292

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

250

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

250

Mimo domov, z.s.

218

Modry klíč, o.p.s.

200

Letní dům, z.ú.

200

Český ragby svaz vozíčkářů, z.s.

200

Česká Asociace Streetwork, o.p.s.

169

Domácí hospic Vysočina, o.,p.s.

164

Cesta domů, z.ú.

164

Centrum paliativní péče, z.ú.

150

Slezska diakonie

150

Ostatní příspěvky

5 101

Celkem

8 150
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Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2014:
(v tis. Kč)
31. 12. 2014
Hospicová péče svaté Zdislavy

690

Sdružení SOS dětských vesniček

363

Atletika vozíčkářů

350

B Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

250

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

250

Občanské sdružení Sluneční domov

200

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

200

Občanské sdružení Kaleidoskop

200

Dětské centrum Veská

190

Domov Korýtko, p.o.

178

Zdravotně sociální služby města Turnov

173

Domov Paprsek Olšany

155

Hospic Anežky České

151

Diecézní charita Brno- Oblastní charita Znojmo

150

Ostatní příspěvky

5 704

Celkem

9 204

4.6.

Výnosové úroky

Výnosové úroky k 31. 12. 2015 činily 16 tis. Kč (2014: 9 tis. Kč).
4.7.

Ostatní služby

Náklady na ostatní služby v roce 2015 činily 819 tis. Kč (2014: 787 tis. Kč). Tato částka obsahuje zejména administrativní náklady
za služby manažera, tajemnice Nadace a za náklady spojené s charitativní akcí Golf.
4.8.

Transakce se zřizovatelem

V roce 2015 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. ve výši 7 000 tis. Kč (v roce 2014: 7 000 tis. Kč).
5.

Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Nadace nemá žádné stálé zaměstnance.
Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v roce 2014 ani 2015 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.
6.

Závazky neuvedené v účetnictví

Nadace neměla k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 žádné závazky neuvedené v účetnictví.
Nadace se k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 neúčastnila žádných aktivních ani pasivních soudních sporů.
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7.

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. 2015.
8.

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 2015 celkové roční účetní náklady související se správou Nadace dosáhly 10,25 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků a stanovený limit byl splněn (2014: 8,76%, limit byl splněn).
Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 Občanského zákoníku.

Sestaveno dne:

6. 6. 2016
Ing. Sylva Floríková, statutární orgán účetní jednotky:
Ing. Bohumil Čučela, odpovědný za účetnictví
Ing. Bohumil Čučela, odpovědný za účetní závěrku
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Poznámky
Výroční zpráva za rok 2015 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

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 2015 děkujeme!

Kontakt
Nadace Komerční banky, a.s.
- Jistota
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
T: +420 955 532 745
E: nadace_jistota@kb.cz

Výzva dárcům

www.facebook.com/
nadacejistota
www.nadacejistota.cz

Pokud se domníváte, že pomáháme na správných místech a chtěli byste také pomoci,
není nic snazšího než nám poslat peníze na účet. Ceníme si všech darů, které se nám
rozhodnete věnovat.

Manažer
Jiří Kocourek
E: jiri_kocourek@kb.cz

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.

Tajemnice
Martina Žilková
E: martina_zilkova@kb.cz

Nadace Jistota—partnerka pro celý život

Číslo účtu Nadace Jistota

2970297/0100

