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Nadace Komerční
banky, a.s. – Jistota
Výroční zpráva
2007

V roce 2007
bylo celkem
rozděleno více než

7 mil. Kč
www.kb.cz
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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

Přijaté

příspěvky k 31. 12. 2007 činily 11 060 925,27 Kč.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Úvodní slovo
předsedy správní rady

Vážení partneři, spolupracovníci, milí přátelé,

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
je etablovaná v nadačním prostředí
České republiky již deset let. Za dobu
své existence podpořila velké
množství charitativních projektů
zdravotně-sociálního charakteru
a projektů na pomoc vzdělávání
včetně aktivní podpory v oblasti
rozvoje občanské společnosti a díky
těmto nadačním aktivitám se stala
nedílnou součástí firemní kultury
Komerční banky. V loňském roce bylo
celkem rozděleno více než 7 mil. Kč.
Díky svým aktivitám a flexibilitě je
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
respektovaným členem ve finančním
sektoru a je vítaným partnerem všech
neziskových a humanitárních
organizací.
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Finanční prostředky a hmotné dary se
tak dostaly potřebným v rámci celé
České republiky. Významnými
částkami jsme podpořili například
Chráněnou krajinnou oblast Šumava,
postiženou orkánem Kyrill, Ústav pro
péči o matku a dítě, Národní knihovnu
ČR a projekt babyboxů realizovaný
občanským sdružením STATIM.
Finanční pomoc Šumavě se následně
rozrostla v několik akcí, kdy
zaměstnanci Komerční banky
ve svém volném čase sázeli stromky
v lokalitách poničených orkánem.

Nadace Jistota však nezapomíná ani
na zaměstnance Komerční banky,
kteří se řízením osudu dostali do
nesmírně těžkých životních situací.
Nadace jim stojí nablízku a aktivně
pomáhá mírnit dopady nelehkých
situací.
Jistě se mnou budete souhlasit, když
řeknu, že každá společnost sílí právě
díky práci pro druhé, pro ty, kteří se
pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální
stav těžko začleňují do společnosti
a nemohou se bez pomoci ostatních
sami o sebe postarat.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Nadace

Jistota

stojí nablízku
i zaměstnancům
Komerční banky, kteří
se dostali do těžkých
životních situací.

Závěrem mi dovolte vyslovit
poděkování všem, díky nimž byla
nadace v roce 2007 úspěšná.
Dík a uznání si zaslouží kolegové
a kolegyně ze správní a dozorčí rady
nadace, kteří se ve svém volném čase
věnují vyhledávání a realizaci projektů
a jsou garancí spravedlivého
a objektivního procesu rozdělování
finančních prostředků.

V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit
poděkování vedení Komerční banky
a všem zaměstnancům, kteří svými
finančními dary přispěli na účet
Nadace Jistota. Úspěšná pomoc
a uznání by se bez vás všech
nedostavily.

S úctou

Ing. Jaroslav Říšský
předseda správní rady
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Statut Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota
2. ledna 2006

Úplné znění

Preambule
Nadace Komerční banky, a.s. –
Jistota byla registrována
Obvodním úřadem pro Prahu 1
dne 9. 9. 1994 pod registračním
číslem P1 – 393/94. Nadační
výbor jako statutární orgán
nadace vydává tento statut,
kterým uvádí právní poměry
nadace do souladu se zákonem
č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech.
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Oblastní nemocnice
Náchod, a.s., díky
daru Nadace Jistota
ve výši 200 000
korun zakoupila
elektrokoagulační
přístroj.

I. Úvodní ustanovení

II. Účel nadace

III. Zdroje nadace

1. Název nadace zní: „Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota“
(dále jen „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.

1. Základním zdrojem nadace je
nadační vklad, který na ni převedl
zřizovatel. Zdrojem nadace
jsou nadační dary právnických
a fyzických osob z České republiky
a zahraničí. Zdrojem jsou
i dobrovolné příspěvky zaměstnanců
Komerční banky, a.s., které
budou ve stejné výši pravidelně
doplňovány příspěvky Komerční
banky, a.s.

2. Sídlo nadace je Na Příkopě 33,
114 07, Praha 1.
3. Zřizovatelem 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.

K dosažení uvedeného účelu může
nadace spolupracovat s právnickými
a fyzickými osobami v České
republice i v zahraničí.

2. Nadační jmění tvoří peněžní
prostředky ve výši 500 000 Kč,
které jsou uloženy na zvláštním
účtu u Komerční banky, a.s.
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

IV. Poskytování nadačních
příspěvků
1. Nadace v souladu se svým účelem
poskytuje časově omezené,
popřípadě neomezené nadační
příspěvky fyzickým a právnickým
osobám.
2. Nadační příspěvky jsou
poskytovány na základě žádosti
uchazeče o nadační příspěvek.
3. Žádost je předkládána na formuláři
nadace, který je přílohou č. 1
tohoto statutu a který je
k dispozici v sídle nadace.
4. Žádosti o nadační příspěvky se
podávají zásadně u správní rady
nadace.
5. O udělení nadačního příspěvku
rozhoduje správní rada v rámci
svých pravidelných zasedání.
6. Správní rada informuje žadatele
o svém rozhodnutí. Nadační
příspěvky jsou poskytovány na
základě smlouvy mezi nadací
a příjemcem příspěvku.
7. Na poskytnutí nadačního
příspěvku není právní nárok.
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V. Náklady na správu
nadace
Celkové roční náklady nadace
související se správou nadace
nesmějí převýšit 5 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků.

Nemocnice
Jablonec nad Nisou
pořídila za finanční
dar 150 000 korun
rentgenovou
a endoskopickou
zdravotní techniku.
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

K vybudování
obývacího pokoje
s vestavěnou
kuchyňskou linkou
použil dar v částce
100 000 korun Dětský
domov a školní jídelna
v Přerově.

VI. Správní rada
1. Nadaci spravuje správní rada,
která je statutárním orgánem.
2. Členové správní rady jsou
s výjimkou první správní rady,
kterou jmenoval zřizovatel, voleni
správní radou na návrh zřizovatele.
3. Funkční období členů správní rady
je tříleté.
4. Správní rada má 6 členů, kteří
jsou voleni na návrh zřizovatele.
Členové správní rady jsou uvedeni
v příloze č. 2 tohoto statutu.
5. Správní rada volí ze svého středu
předsedu správní rady.

6. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen
splňovat podmínky pro členství,
porušil-li závažným způsobem
nebo opakovaně zákon o nadacích
a nadačních fondech či statut
nadace nebo přestane-li člen
být zaměstnancem nebo
členem orgánu zřizovatele,
d) odstoupením.
7. 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.

8. Správní rada je usnášeníschopná,
jestliže je na jednání přítomna
nadpoloviční většina jejích členů.
Rozhodnutí správní rady je
schváleno, jestliže pro něj
hlasovala více než polovina
přítomných členů správní rady.
9. Správní rada využívá a spravuje
finanční prostředky nadace
v souladu se stanoveným účelem
nadace.
10. Správní rada rozhoduje o:
změnách tohoto statutu,
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,
zvýšení nadačního jmění,
poskytnutí nadačních příspěvků,
vydání vnitřních předpisů nadace,
zřízení poradních orgánů nadace,
akcích realizovaných nadací.
11. 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.

7
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

VII. Dozorčí rada
1. Kontrolním orgánem nadace je
dozorčí rada.
2. Dozorčí rada má tři členy. Členové
dozorčí rady jsou uvedeni v příloze
č. 2 tohoto statutu.
3. Funkční období členů dozorčí rady
je tříleté.
4. Členy dozorčí rady volí správní
rada na návrh zřizovatele
s výjimkou první dozorčí rady,
kterou jmenoval zřizovatel nadace.
Členové dozorčí rady jsou voleni
z osob, které nejsou členy správní
rady ani nemají k nadaci žádný
vztah.
5. 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 účetní
závěrku a výroční zprávu,
dohlíží na to, aby nadace
vyvíjela činnost v souladu
s právními předpisy a statutem
nadace,
upozorňuje správní radu
na zjištěné nedostatky.
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. Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen
splňovat podmínky pro členství,
porušil-li závažným způsobem
nebo opakovaně zákon
o nadacích a nadačních fondech
či statut nadace nebo přestane-li
člen být zaměstnancem nebo
členem orgánu zřizovatele,
d) odstoupením.
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Centrum pro zdravotně
postižené Daneta převzalo
šek na 100 000 korun.
Tyto peníze pomohly zrealizovat
speciální relaxační a stimulační
místnost zvanou snoezelen.
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

VIII. Výroční zpráva

IX. Závěrečná ustanovení

1. Nadace vypracovává výroční
zprávu každoročně do 30. 6.

1. Tento statut nabývá účinnosti
dnem rozhodnutí správní rady
o změnách tohoto statutu.

2. Výroční zpráva bude založena
u rejstříkového soudu. V úředních
hodinách Komerční banky, a.s.,
bude zpřístupněna též v sídle
nadace.

Finanční dar ve výši
200 000 korun pro
nemocnici Jindřichův
Hradec, a.s., byl určen
na nákup nostrilového
CPAP ventilátoru
a dvou kusů JIP
infuzních pump.

2. Tento statut může být měněn
a doplňován písemnými po sobě
jdoucími dodatky.
3. Tento statut se vyhotovuje ve
dvou stejnopisech, z nichž jeden
bude přiložen k návrhu na zápis
nadace do rejstříku nadací
a nadačních fondů a jeden bude
založen v dokumentaci nadace.

V Praze dne 2. 1. 2006

Ing. Jaroslav Říšský
předseda správní rady

Ing. Sylva Floríková
členka správní rady

9
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Příloha č. 1

Dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku

Název subjektu (jméno)
Zastoupený kým
Funkce
IČ (r. č.)
Adresa (PSČ, ulice, číslo)
Číslo účtu

Telefon

Fax

Nadřízený orgán
Účel použití příspěvku

Požadovaná částka v Kč
Byl již někdy Komerční bankou (Nadací Jistota) příspěvek poskytnut?
Částka

ano – ne
Rok

Žadatel se zavazuje neprodleně informovat Nadaci Jistota o využití přidělených prostředků a umožnit členům orgánů
nadace Jistota nebo jimi pověřeným zástupcům kontrolu využití přidělených prostředků.
Adresa

Telefon

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele

Razítko

Rodné číslo

Datum

Stanovisko správní rady nadace

10
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Příloha č. 2

Členové správní rady Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota
předseda:
člen:
členka:
člen:
členka:
členka:

Ing. Jaroslav Říšský
Ing. Rostislav Valenta
Helena Hořáková
Ing. Petr Slabý
Gabriela Hájková
Ing. Sylva Floríková

Členové dozorčí rady Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota
předseda:
členka:
členka:

Ing. Miroslav Hiršl
Ing. Simona Římanová
Ing. Jaroslava Sirotková

Nadace Jistota KB je hlavním
sponzorem Občanského sdružení
Babybox pro odložené děti –
Statim. Na výrobu a umístění
dalšího babyboxu přispěla v roce
2007 částkou 250 000 korun.
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Seznam obdarovaných a darů rok 2007

Seznam
obdarovaných
a darů rok 2007
12
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Seznam obdarovaných a darů rok 2007

Částkou 2 milionů Kč pomohla
Nadace Jistota Správě Národního
parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava s opravou škod
způsobených orkánem Kyrill.

Pořadové č. Subjekt

Předmět žádosti

1.

výroba a umístění jednoho babyboxu

250 000
135 000

Občanské sdružení Babybox

Částka (Kč)

pro odložené děti – Statim
2.

Krajský dětský domov pro děti

vybavení herny pro mladší batolata, výměna nábytku v pracovně

do 3 let, p.o.

pro batolata a pořízení přístroje na měření hladiny C reaktivního proteinu

3.

Dětský domov a školní jídelna Přerov

vybudování obývacího pokoje s vestavěnou kuchyňskou linkou

100 000

4.

DANETA, svépomocné sdružení rodičů

podpora projektu snoezelen

100 000

a přátel zdravotně postižených dětí
5.

Domov Na Hrádku

pořízení bílého zboží pro byty v areálu Domova

50 000

6.

Dětské centrum Znojmo, p.o.

nákup parafínové lázně

10 000

7.

Fakultní nemocnice v Motole

pořízení diagnostického setu pro měření imunoglobulinů

54 000

v mozkomíšním moku a chemikálie pro imunoelektroforézu
8.

Helpless, o.p.s.

vybavení centra využití volného času v Praze 5 – Zbraslavi

9.

Hvězda SKP Pardubice

PC DELL OptiPlex GX260SF, monitor LCD FS TFT 15", klávesnice, myš

10.

Jezdecký klub Stáje „NANKA“ Orlová

spolufinancování přívěsného vozíku pro koně

11.

Klub rodičů a přátel dětského centra

pořízení stimulačních pomůcek pro rozvoj jemné motoriky rukou

v Kladně

a pomůcek pro rozvoj řeči

20 000
6 000
48 000
5 000

12.

Květná Zahrada, občanské sdružení

rekonstrukce prostor pro klienty občanského sdružení

100 000

13.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

pořízení přístrojů pro rehabilitaci

250 000

14.

Nemocnice Děčín

pořízení monitoru životních funkcí

100 000

15.

Nemocnice Jablonec nad Nisou

pořízení rentgenové a endoskopické zdravotní techniky

150 000

16.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

pořízení nostrilového CPAP ventilátoru a 2 ks JIP infuzních pump

200 000

17.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., pořízení inkubátoru pro dětské oddělení

200 000

nemocnice Středočeského kraje
18.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

pořízení elektrokoagulačního přístroje

200 000

19.

Nemocnice Sušice, o.p.s.

pořízení monitoru vitálních funkcí

136 500

20.

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

dofinancování ultrazvuku s vaginální sondou pro gynekologické oddělení

150 000

13
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Seznam obdarovaných a darů rok 2007

Pořadové č. Subjekt

Předmět žádosti

21.

Národní knihovna České republiky

zhotovení umělecké kopie rukopisu Kroniky kostnického koncilu

22.

Oblastní charita Vimperk

pořízení polohovacího lůžka

23.

Oblastní charita Červený Kostelec

pořízení rehabilitačních pomůcek

Částka (Kč)
350 000
22 000
100 000

středisko Domov sv. Josefa
24.

Miroslav Barabančík

pořízení invalidního vozíku

10 000

25.

Ing. Dalibor Knecht

dofinancování mechanického invalidního vozíku Shark

40 000

26.

Jan Kolář

pořízení sluchadel

20 000

27.

Tomáš Křivánek

překlenutí obtížné životní situace

10 000

28.

Luděk Nešpor

pořízení skútru Calypso Delux pro manželku Lenku Nešporovou

29.

Ústav pro péči o matku a dítě

pořízení systému pro řízenou plicní ventilaci jedinců

18 000

30.

Ludmila Buzrlová

pořízení sluchadla Widex Inteo

70 080

31.

Stanislava Eliášová

notebook Acer TravelMate TM 6292

59 980

32.

Jitka Fajtová

nákup vířivého bazénu Whirlpool

15 788

33.

Iveta Kuňáková

MOTOmed Viva 2 a příslušenství k vozíku pro syna Jana

60 000

34.

Monika Maňáková

pořízení sluchadla

35.

Ivana Pourová

počítač

1 000 000

všech věkových kategorií

10 000
hmotný dar

36.

Eva Sagulová

pořízení sluchadla pro syna Jana

10 000

37.

Jaroslava Salaďáková

pořízení sluchadel pro syna Richarda

21 000

38.

Lucie Vokrouhlecká

překlenutí obtížné životní situace

39.

Dagmar Vébrová

překlenutí obtížné životní situace v souvislosti

100 000
50 000

s těžkou nemocí pana Luboše Vébra
40.

Anna Zitová

překlenutí obtížné životní situace

50 000

41.

Rodina svaté Zdislavy

vybavení dvou domovů pro pěstounské rodiny nábytkem

38 219

42.

Rokycanská nemocnice, a.s.

pořízení EKG zapisovače Cardioline AR 2100 view

69 930

Fakultní Thomayerově nemocnici
s poliklinikou pomohl finanční dar ve
výši 500 000 korun k pořízení
ultrazvukového přístroje
s dopplerovským mapováním
ALOKA ProSound SSD 3500 SV.
14
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Pořadové č. Subjekt

Předmět žádosti

43.

SKP Centrum

pořízení pračky a sušičky pro Domov Simeon

Částka (Kč)
50 000

44.

Společnost dialyzovaných

osvětová, rekondiční a rehabilitační činnost

20 000

a transplantovaných nemocných
45.
46.

Fakultní Thomayerova nemocnice

pořízení ultrazvukového přístroje s dopplerovským

s poliklinikou

mapováním ALOKA ProSound SSD 3500 SV

Vyšší odborná škola a Střední

počítač

500 000
6 500

průmyslová škola Jičín
47.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

knihy z rušené knihovny Komerční banky

48.

Zdravotnická záchranná služba

pořízení přístroje pro monitorování ventilačních parametrů pacienta

hmotný dar
100 000

Jihočeského kraje
49.

Základní škola Mladá Boleslav

počítač

50.

Základní škola Votice

vybudování počítačové sítě

51.

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, p.o. pět počítačů

52.

Správa Národního parku a chráněné

oprava škod způsobených orkánem Kyrill

6 500
25 000
32 500
2 000 000

krajinné oblasti Šumava
53.

Správa Národního parku a chráněné

výstavba oplocenek

10 000

krajinné oblasti Šumava
54.

Střední odborná škola oděvní a Střední

počítač

6 500

počítač

6 500

odborné učiliště krejčovské Červený Kostelec
55.

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Pardubice – Polabiny

56.

Oblastní charita Červený Kostelec,

pořízení 5 ks antidekubitních matrací, pohovek a křesel pro klienty,

středisko Hospic Anežky České

oxygenerátoru a germicidní lampy

57.

Diplomatic Ladies Association

charitativní účely

58.

Jana Sobotková

počítač

Celkem

72 000
30 000
hmotný dar
7 254 997

Zdravotnická záchranná
služba Jihočeského
kraje využila dar
100 000 korun
na pořízení přístroje
pro monitorování
ventilačních parametrů
pacienta.

15
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Seznam dárců
rok 2007
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Příspěvky byly
zasílány na číslo účtu
2970297/0100.

2. Fyzické osoby

Nadace Jistota KB
děkuje všem dárcům
za finanční podporu.

1. Právnické osoby
Komerční banka, a.s.
DEVL COM FRS

11 000 000 Kč
27 494 Kč

Radek Basár
Alena Bašová
Jakub Dostálek
Ing. Dalibor Knecht
Josef Lechner
Dagmar Lomecká
Jaroslav Nedbal
Jan Nouza
Eleonora Nováková
Ing. Radomír Sikora
Pavel Suldovský
Ing. Josef Veselka
Alena Viktůrková
Lenka Volková
Jana Walderová

1 200 Kč
600 Kč
1 000 Kč
600 Kč
1 200 Kč
3 200 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
600 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč
6 000 Kč

17
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Zpráva nezávislého auditora
Deloitte Audit s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

zapsaná Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592

Zpráva nezávislého
auditora
Pro správní radu Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Se sídlem: Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Identifikační číslo: 60458933
Hlavní předmět podnikání: 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

Zpráva o účetní závěrce
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku
Nadace Komerční banky, a.s. –
Jistota, tj. rozvahu k 31. prosinci 2007
a výkaz zisku a ztráty za rok končící
k tomuto datu a přílohu této účetní
závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod.

18

Odpovědnost statutárního
orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá správní rada
nadace. Součástí této odpovědnosti je
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní
kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní

metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě
provedeného auditu výrok k této
konsolidované účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu
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Zpráva nezávislého auditora

s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských
postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně posouzení rizik, že
konsolidovaná účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování

těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky. Cílem posouzení vnitřních
kontrol je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz finanční
pozice Nadace Komerční banky, a.s. –
Jistota k 31. prosinci 2007 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící k tomuto datu v souladu
s českými účetními předpisy.

V Praze, dne 12. května 2008

Domníváme se, že získané důkazní
informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Auditorská společnost:
Deloitte Audit s.r.o.
Osvědčení č. 79
Zastoupená:

Odpovědný auditor:

Marie Kučerová,
pověřený zaměstnanec

Marie Kučerová,
osvědčení č. 1207

19
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Rozvaha

Rozvaha
k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)
AKTIVA

Období do 31. 12. 2006

Období do 31. 12. 2007

A.

Dlouhodobý majetek celkem

–

–

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

–

–

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

–

–

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

–

–

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.
II.
III.
IV.

–

–

10 207

14 065

Zásoby celkem

–

–

Pohledávky celkem

–

–

Krátkodobý finanční majetek celkem

10 205

14 065

Účty v bankách

10 205

14 065

Jiná aktiva celkem

2

–

Náklady příštích období

2

–

10 207

14 065

Aktiva celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

10 179

14 065

I.

Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

9 679

13 565

II.

Výsledek hospodaření
Účet výsledku hospodaření

5 033

3 886

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

4 646

9 679

B.

Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé

18

–

Dohadné účty pasivní

10

–

–

–

10 207

14 065

IV.

Jiná pasiva
Pasiva celkem

20

28

–

–

–

–

–

28

–
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Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

–

–

–

II.

Služby celkem

119

–

119

Ostatní služby

119

119

–

III.

Osobní náklady celkem

–

–

–

IV.

Daně a poplatky celkem

–

–

–

Ostatní náklady celkem

7 310

–

7 310

Dary

7 310

–

7 310

V.
VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7 429

–

7 429

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výrobky a zboží celkem

–

–

–

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

–

–

–

III.

Aktivace celkem

–

–

–

IV.

Ostatní výnosy celkem

254

–

254

Úroky

254

–

254

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

–

–

–

VI.

Přijaté příspěvky celkem

11 061

–

11 061

Přijaté příspěvky (dary)

11 061

–

11 061

–

–

–

11 315

–

11 315

3 886

–

3 886

–

–

–

3 886

–

3 886

VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21
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Příloha k účetní závěrce
za rok 2007
1. Obecné údaje
1.1. Založení a charakteristika nadace
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota byla založena jako
nadace dne 9. 9. 1994 a byla registrována u Obvodního
úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1 – 393/94.
Ode dne 2. 10. 1998 byla zapsána do nadačního rejstříku
u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl N, vložka 39.

1.3. Správní rada a dozorčí rada
Správní rada k 31. 12. 2007
Předseda správní rady:
Ing. Jaroslav Říšský
Členové správní rady:
Ing. Sylva Floríková
Gabriela Hájková
Ing. Petr Slabý
Ing. Rostislav Valenta
Helena Hořáková

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.

Dozorčí rada k 31. 12. 2007
Předseda dozorčí rady:
Miroslav Hiršl
Členové dozorčí rady:
Ing. Simona Římanová
Mgr. Ladislav Šilha

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.

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.

Pro 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.

22

1.4. Změny ve složení správní a dozorčí rady, změny
v nadačním rejstříku
V průběhu roku 2007 byla v dozorčí radě nahrazena
Ing. Jaroslava Sirotková panem Mgr. Ladislavem Šilhou.
Ve správní radě nadace nedošlo v průběhu roku 2007 ke
změně ve složení.
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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 a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, opatřením MF ČR, kterým se stanoví
účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek
účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro
nevýdělečné organizace, a Českými účetními standardy
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.

3.2. Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích (v tis. Kč):
Registrované

HV

Neroz-

nadační běžného

dělený

Celkem

jmění

roku

zisk

500

5 033

4 646

10 179

výsledku

–

-5 033

–

-5 033

Nerozdělený zisk

–

–

5 033

5 033

HV běžného účetního období

–

3 886

–

3 886

500

3 886

9 679

14 065

Zůstatek k 1. 1. 2007
Rozdělení hospodářského

Zůstatek k 31. 12. 2007

3.3. Výnosy podle hlavních činností (v tis. Kč)
O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje
nadace ve výkazu zisku a ztráty prostřednictvím účtů 546
– dary a 682 – přijaté příspěvky.

Přijaté příspěvky – dary

31. 12. 2007

31. 12. 2006

11 061

11 033

254

121

Výnosy z krátkodobého

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících
korun českých (Kč).

finančního majetku
Ostatní výnosy
Celkem

3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu
zisku a ztráty

0

1

11 315

11 155

V roce 2007 i 2006 obdržela nadace od Komerční banky
dar ve výši 11 000 tis. Kč.

3.1. Finanční majetek
Zůstatky finančního majetku (v tis. Kč):
31. 12. 2007
Bankovní účet nadačního jmění

31. 12. 2006

500

500

Běžný účet

13 565

9 705

Celkem

14 065

10 205

Nadační jmění ve výši 500 tis. Kč bylo uloženo na účtu
u Komerční banky, a.s.

23
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3.4. Poskytnuté dary
Poskytnuté příspěvky k 31. 12. 2007 činily 7 310 tis. Kč
(v roce 2006 činily 6 000 tis. Kč).
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2007 (v tis. Kč):
31. 12. 2007
Správa Národního parku Šumava

2 000

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 – Podolí

1 000

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

500

Národní knihovna ČR

350

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

250

Nadační fond pro odložené děti Statim

250

Ostatní příspěvky

2 960

Celkem

7 310

4. Zaměstnanci, vedení společnosti
a statutární orgány
Nadace nemá žádné zaměstnance.
V roce 2007 a 2006 neobdrželi členové správní a dozorčí
rady 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.

5. Závazky neuvedené v účetnictví
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2006 (v tis. Kč):
31. 12. 2006
Ústav pro péči o matku a dítě

1 000

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

1 500

Česká federace potravinových bank

400

Národní knihovna ČR

400

Masarykova univerzita

360

Hnutí humanitární pomoci

230

Ostatní příspěvky

2 110

Celkem

6 000

3.5. Výnosové úroky
Výnosové úroky k 31. 12. 2007 činily 254 tis. Kč (v roce
2006 činily 121 tis. Kč).

Nadace neměla k 31. 12. 2007 žádné závazky neuvedené
v účetnictví.
Nadace se k 31. 12. 2007 neúčastnila žádných aktivních
ani pasivních soudních sporů.

6. Události, které nastaly po datu účetní
závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku.

7. Dodatečné informace
3.6. Ostatní služby
Ostatní služby ve výši 119 tis. Kč zahrnují zejména
poplatky za vedení účetnictví, přípravu podkladů pro audit
apod. (v roce 2006 činily 121 tis. Kč).
3.7. Transakce se zřizovatelem
V roce 2007 i 2006 obdržela nadace příspěvek od svého
zřizovatele, Komerční banky, a.s., ve výši 11 000 tis. Kč.
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Článek V. statutu nadace stanoví, že celkové roční náklady
související se správou nadace nesmějí převýšit 5 %
hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
V roce 2007 ani 2006 nebyl tento limit překročen.

KBjistota_vz_07ok:Sestava 1

12/5/08

10:17 AM

Stránka 25

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
tel.: +420 222 431 111
č. ú. : 2970297/0100
e-mail: nadace_jistota@kb.cz
internet: www.kb.cz

Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: © B.I.G. Prague, 2008

KBjistota_vz_07ok:Sestava 1

12/5/08

10:17 AM

Stránka 26

