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Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
v roce 2014
V roce 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota rozdělila více než 9 milionů korun
mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243.
Kromě rozdělování finančních prostředků se Nadace podílela také na realizaci
charitativního golfového turnaje a uspořádala Vánoční aukci, jejíž výtěžek byl darován na dobročinné projekty.

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, čtenáři výroční zprávy nadace a naši podporovatelé,
při psaní úvodního slova Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota si vždy uvědomím,
jak rychle čas běží. Je to můj třetí příspěvek v pozici předsedkyně její správní rady.
Z činnosti Nadace v r. 2014 mám velkou radost. Prožili jsme společně velmi aktivní rok.
Poskytli jsme celkem 99 darů v celkové výši přesahující 9 milionů Kč. Při rozdělení
prostředků jsme se opírali o naši dlouhodobou strategii. Ta spočívá v podpoře všech věkových skupin v oblastech osob zdravotně hendikepovaných i sociálně znevýhodněných.
Velkou energii a prostředky jsme věnovali dlouhodobým projektům. Ráda bych uvedla
hlavní z nich. Pokračujeme v naší spolupráci s hospicovým hnutím. V rámci tohoto projektu jsme rozšířili okruh podporovaných subjektů o 4 mobilní hospice. Vrátili jsme se
i k financování babyboxů. Tentokrát jde o obnovu starých babyboxů, které jsme financovali v minulosti. Podpořili jsme i významnými částkami SOS Dětské vesničky, organizaci
Atletika vozíčkářů, Občanské sdružení Kaleidoskop a Občanské sdružení Sluneční
domov.
V roce 2014 proběhl již druhý ročník programu pro zaměstnance skupiny KB „Srdeční
záležitost“, do kterého zaměstnanci mohou přihlásit své malé charitativní projekty
v hodnotě do 100 tis. Kč. Tentokrát nás oslovilo 15 žádostí (z celkového počtu 37) z celé
České republiky i Slovenska v celkové hodnotě více než 1,2 mil. Kč. K předání darů došlo
v průběhu letošního roku. Všem účastníkům programu ze srdce děkuji a věřím,
že se zapojí do dalšího ročníku, který již připravujeme.
Daří se nám rozvíjet i aktivity na poli finančního vzdělávání pro děti z dětských domovů
ve spolupráci se společností Accenture a zaměstnanci Komerční banky.
Ve svém úvodním slovu nemohu zapomenout na dárce. Bez nich by nebylo darů
potřebným. Děkuji především vedení Komerční banky, a.s. za štědrý příspěvek 7 mil. Kč.
Nemohu zapomenout zmínit i dceřiné a sesterské společnosti, které nám rovněž
významně přispěly. Jejich dary představují téměř 10% našeho ročního rozpočtu. Dlouhodobí a stabilní donátoři nám umožňují realizovat dlouhodobé projekty, což není v oblasti
neziskového sektoru běžné a určitě to posiluje renomé Nadace. Na financování se podílí
i zaměstnanci Komerční banky, kteří přispěli celkovou částkou téměř 800 tis. Kč.
Prostředky jsme shromáždili i díky golfovému turnaji organizovanému ve spolupráci
s bankou, jehož se účastní významní dodavatelé banky a její zaměstnanci. Velký úspěch
měla tradičně aukce fotografií z dovolených. Je vidět, že bankéři mají i umělecké vlohy.
Nově k nim přibyla možnost pořídit si krásný kalendář sestavený z nejlepších snímků
minulých let. Myslím si, že to byl krásný dárek pod vánoční stromeček.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům. Jsem pyšná na členy správní
a dozorčí rady, kteří věnují svůj čas a energii nezištně Nadaci a přicházejí se výbornými
nápady na rozvoj Nadace. Děkuji i Iloně Toufarové, historicky první manažerce Nadace,
Jiřímu Kocourkovi, jejímu nástupci (od září 2014) a Martině Žilkové, tajemnici Nadace
za skvěle odvedenou práci. Bez nich si hladký chod a rozvoj Nadace vůbec nedovedu
představit.
S úctou
Ing Sylva Floríková
předsedkyně správní rady

Ing Sylva Floríková,
předsedkyně správní rady

Členové správní rady
Ing. Sylva Floríková, předsedkyně
Ing. Jiří Mifek
Ing. Kateřina Šušáková
Ing. Tomáš Talaš
Ing. Jitka Haubová
Ing. Dalibor Knecht (do 30. 9. 2014)
Ing. Daniel Hořt (od 1. 10. 2014)
Stav k 31. prosinci 2014

Členové dozorčí rady
Ing. Josef Číhal, předseda
Ing. Jakub Černý
Ing. Hana Keita Rizmanová
Stav k 31. prosinci 2014

Kancelář nadace
PhDr. Ilona Toufarová, manažerka
nadace (do 30. 6. 2014)
Bc. Martina Žilková, tajemnice
nadace
Mgr. Jiří Kocourek, manažer nadace
(od 1. 10. 2014)
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Největšími dárci
nadace jsou společnosti Skupiny KB
Nadace istota ve spolupráci
s dceřinými společnostmi
Komerční banky podpořila
6 projektů částkou přesahující
714 tisíc Kč.
Dceřiné společnosti na začátku roku 2014 přispěly Nadaci
částkou celkem 600.000 Kč.
Na spolupráci se podílela
Komerční Pojišťovna, Penzijní
společnost, Modrá Pyramida,
SGEF. Factoring a ALD Automotive.
Nejvýznamnějším donátorem
nadace je díky daru ve výši
7 milionů Kč Komerční banka

Ing. Josef Číhal, předseda dozorčí rady v organizaci DEBRA ČR

Slovo předsedy dozorčí rady
Vážení dárci, partneři a kolegové,
dozorčí rada Nadace Komerční banky a.s. - Jistota během roku 2014 zajišťovala povinnosti a úkoly, které jí náleží podle zákona i jejího statutu.
Činnost jednotlivých členů dozorčí rady byla zaměřena na následující tři oblasti:
- sledování hlavních aktivit nadace v roce 2014 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,
- 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 2014,
výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadace a na základě zprávy externího auditora
k účetní závěrce dozorčí rada dospěla 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 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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Dražba fotografií
a prodej kalendářů
vynesli celkem
216 200 Kč

Otevření nového babyboxu v Ústí nad Orlicí

Hlavní projekty Nadace Jistota
Babyboxy
Tento projekt, u jehož počátku Nadace stála, se dokázal zařadit mezi nejvýznamnější
projekty v zemi. Nadace Jistota pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice.
Kromě pravidelných prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také
výměny zastaralých „bedýnek“ za babyboxy s novou, modernější technologií. Nadace
patří k nejvýznamnějším partnerům Babyboxů v České republice. Přispívá tak k ochraně
toho nejcennějšího, začínajícího lidského života.

Dražba třináct fotografií zaměstnanců Komerční banky bylo jejich kolegy
vydraženo v tradiční vánoční aukci
za 55 600 Kč. Dalších 52 500 Kč vynesl
prodej kalendářů opět s motivy fotografií zaměstnanců skupiny KB.
Prostředky byly rozděleny mezi Sdružení SOS dětských vesniček, APLA Asociace pomáhající lidem s autismem a Sdružení Linka bezpečí,
jak určili sami dražitelé, resp. kupující.
Každý, kterému se podařilo dražbu
obrazu vyhrát, se mohl rozhodnout,
komu bude vydražená částka věnována. Stejně tak tomu bylo v případě
prodeje kalendářů. Nadace Komerční
banky, a.s. - Jistota každou takovou
částku zdvojnásobila a výsledkem
této benefiční akce byl výtěžek
216 200 Kč.

V roce 2014 přispěla Nadace na opravy a obnovy babyboxů částkou přesahující půl milionu korun. Sdružení Babybox se podařilo díky prostředkům nadace zachránit od svého
počátku do konce roku 2014 celkem 41 dětí.

Dětské domovy a přechod dětí do samostatného
života
Dalším milníkem podpory je pomoc dětem a mladistvým s tzv. „sociálním hendikepem“,
kteří žijí v dětských domovech.
Nadace se podílela na projektu Finanční gramotnosti, který nabídl dětem z ústavní péče
základní znalosti z oboru finanční gramotnosti formou přednášek a her. Kurzy přednášeli
dobrovolníci z řad zaměstnanců KB, kteří ve svém volném čase navštěvovali dětské
domovy.

V roce 2014 Nadace také nastartovala program zaměřený na další integraci mladých lidí
z dětských domovů do samostatného života. Podpořila několik organizací a dětských
domovů, které provozují „startovací byty“ - byty, ve kterých mladí lidé již žijí s velkou
dávkou samostatnosti, avšak stále mají v případě potřeby přístup k odborným pracovníkům. Nadace také navázala spolupráci s organizací Mimo domov z.s. a společnosti
IPSOS, s nimiž se dohodla na přípravě výzkumu, který by měl přesně pojmenovat klíčové
problémy, se kterými se tato cílová skupina při svém odchodu z dětského domova
potýká.

Malování
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Nadace Jistota nadělovala hospicům
Nadace Komerční banky, a.s. Jistota rozdělila v pátek 5.12.,
symbolicky v den,
kdy chodí Mikuláš, půl milionu
korun mezi devět vybraných
hospiců.
V rámci dlouhodobého programu podpory hospicové
péče, na kterém Nadace spolupracuje s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní
péče, bylo předáno celkem
505 979 Kč. Obdarované hospice byly napříč z celé republiky a poskytnutý příspěvek
směřoval na nákup polohovacích lůžek, matrací a křesel.
Program běží již šestým rokem a Nadace Jistota se těší
ze vzájemné dlouhodobé spolupráce..

Mikulášské předávání nadačních příspěvků

Podpora hendikepovaných sportovců
Dalším z dlouhodobých projektů Nadace Jistota je podpora hendikepovaných atletů.
Nadace dlouhodobě podporuje organizace Atletika vozíčkářů, Český ragbyový svaz
vozíčkářů a Sport bez předsudků. Cílem aktivit posledně jmenované organizace je prevence kriminality a patologických jevů. Nadace KB Jistota poskytla organizacím v roce
2014 prostředky na zajištění závodů, projektu Sociálně-sportovní rehabilitace a nákup
sportovního vybavení. Celková částka byla téměř půl milionu korun.

Podpora paliativní a hospicové péče
Jedním z hlavních dlouhodobých projektů Nadace je podpora paliativní péče. V minulosti
se Nadace podílela na vybavování hospiců sdružených v Asociaci hospicové a paliativní
péče, v roce 2014 v rámci své podpory otevřela zcela nový projekt.
Podpora domácí hospicové péče
Vzhledem k dlouhodobým a prozatím neúspěšným snahám domácích hospiců navázat
spolupráci se zdravotními pojišťovny, aby se tak domácí hospicová péče stala součástí
nehrazené zdravotnické péče, se Nadace Jistota rozhodla domácím hospicům situaci
alespoň ulehčit. Zavázala se tak každoročně věnovat domácím hospicům sdruženým
v Asociaci půl milionu korun na zajištění osobních nákladů zdravotních sester,
které v prostředí domovů péči poskytují. V roce 2014 z tohoto příspěvku bylo vyčerpáno
již 250 tisíc Kč.
Podpora kamenných hospiců
Každoročně také Nadace Jistota poskytuje v rámci této podpory žadatelům finanční dar
ve výši 40 % z celkové ceny lůžka (požadovaného vybavení). Výsledkem jsou tak nejen
nižší ceny pro provozovatele hospicových zařízení či domovů pro seniory, ale především
výrazně vyšší kvalita péče a pohodlí pacientů i ošetřujícího personálu.
V roce 2014 Nadace Jistota rozdělila více než půl milionu Kč deseti vybraným hospicovým zařízením na nákup potřebného vybavení.
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Charitativní
golfový turnaj
Třetí ročník charitativního golfového
turnaje Nadace Komerční banky, a.s.
- Jistota přinesl 400 tisíc korun.
Výtěžek z turnaje byl rozdělen mezi
organizace Občanské sdružení
Sluneční domov a Vyšší hrádek, p.s.s.
Golfového turnaje, který uspořádala
Nadace 20. května v golfovém resortu Čertovo Břemeno, se zúčastnilo
celkem 25 zaměstnanců Skupiny KB
a 54 obchodních partnerů.
Zážitkový festival OUT of HOME 2014 pro děti z dětských domovů

Srdeční záležitosti
aneb Pomůžeme Vám pomáhat
Začátkem roku 2014 proběhla realizace projektů prvního ročníku programu Srdeční záležitosti: Pomůžeme Vám pomáhat. Nadace Jistota podpořila celkem 16 projektů částkou
přesahující 1 milion Kč. Z těchto projektů bylo vybráno 8 vítězných, které bychom
na tomto místě rádi představili.



Centrum DON BOSCO: Kurzy přípravy na život pro mladé lidi z ústavní výchovy



Mimo domov, o. s.: Zážitkový festival OUT of HOME 2014 zaměřený na integraci
dětí z dětských domovů do společnosti



Mateřská škola se speciálními třídami DUHA: „Učíme se žít spolu“ - relaxační pomůcky pro děti s autismem



HB Collegium, o. s.: „Výlet do historie“ pro mentálně hendikepované



CanisTherapy, o. s.: Služba canisterapie



Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba: „Robinsonům pro zdraví“ - nákup
čističek vzduchu



Domov Harcov Liberec: Výroba plstě z nepotřebné ovčí vlny mentálně postiženými



Prosaz, společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením: Sociální zařízení pro tělesně postižené

V září 2014 Nadace Jistota vyhlásila i druhý ročník Srdeční záležitost a znovu vyzvala
zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením
na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Ohlas byl velký a zaměstnanci předložili 37 projektů.
Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota
dohromady 15 projektů, které se rozhodla podpořit částkou téměř 1,2 milionu Kč.
Proplacení a realizace projektů se očekává začátkem roku 2015.

Úspěch třetího ročníku charitativního
turnaje dokázal, že golf a charita patří
k sobě. O turnaj je stále větší zájem a
řada účastníků 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.

Golfový turnaj 2014
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Nadace pomáhá
více než dvě dekády
Nadace Komerční banky, a.s. Jistota byla založena
už v roce 1994 a patřila u nás
v oblasti firemních nadací
k průkopníkům. Během dvaceti let její činnosti se podílela
na řadě projektů. Pomohla
stovkám osob a institucím od
domovů pro seniory, nemocnic a mateřských školek
po hendikepované sportovce
a lidi zasažené povodněmi.
Nadace Komerční banky, a.s. Jistota patří mezi desítku
největších firemních nadací
v České republice.
Za posledních 10 let rozdělila
mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun.

Canisterapie

Hlavní oblasti podpory
Jelikož si Nadace uvědomuje, že životní komplikace mohou nastat v každé životní etapě,
snaží se rozdělovat své prostředky na pomoc lidem všech věkových kategorií.

Raná péče a pomoc dětem
Jedním z hlavních pilířů jsou projekty rané péče a projekty na pomoc dětem se zdravotním hendikepem. Hlavním milníkem této podpory jsou již tradiční Babyboxy, na jejichž
obnovu Nadace v roce 2014 věnovala půl milionu korun. Celkem však bylo na projekty
rané péče rozděleno více než 730 tisíc Kč. Na podporu dětem se zdravotním hendikepem
Nadace v roce 2014 věnovala více než 1 milion korun. Celková rozdělená částka v této
kapitole činila 1 805 258 Kč.

Sociálně hendikepovaní
Kromě zdravotního hendikepu se mnoho lidí v průběhu svého života ocitá také v problémech sociálního charakteru. Proto se Nadace rozhodla dlouhodobě přispívat i na tuto
oblast, v rámci které podporuje projekty zaměřené na děti i dospělé.
Mezi podpořené projekty patřilo několik organizací zaměřující se na pomoc dětem a
mladým lidem z dětských domovů při integraci do samostatného života. Celkem bylo
v této kategorii rozděleno 1 137 644 Kč.
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Nejvyšší nadační
dar pro Hospicové
hnutí svaté
Zdislavy

Hlavní oblasti podpory Nadace Jistota v roce 2014 (dle výše podpory)

Hlavní oblasti podpory
Zdravotně postižení
Svou pomoc orientuje Nadace také na pomoc hendikepovaným dospělým. Z nadačních
prostředků jsou pořizovány terapeutické či rehabilitační pomůcky a vybavení. Významnou částkou 350 000 Kč byl podpořen projekt Atletiky vozíčkářů, částky ve výši 200 000
Kč byly také věnovány občanskému sdružení Kaleidoskop na pomoc lidem s poruchami
osobnosti, občanskému sdružení Sluneční domov a poskytovateli sociálních služeb
Vyššímu Hrádku na projekty péče o dospělé s kombinovaným postižením. V této kategorii bylo rozděleno celkem 2 125 191 Kč

Nejvyšší nadační příspěvek na jeden
projekt obdrželo od Nadace Komerční banky Jistota v roce 2014 Hospicové hnutí svaté Zdislavy. Dar ve výši
689 908 korun bude využit na vybudování nového stacionárního zařízení
v Liberci, které doplní již fungující
terénní hospicovou službu. Nový
hospic nabídne 28 lůžek, které budou
zakoupeny právě díky daru Nadace
KB Jistota.
Lůžkový hospic je řešením pro ty
pacienty v terminálním stádiu,
kteří z rodinných či zdravotních
důvodů nemohou využívat domácí
hospicovou péči.

Péče o seniory a hospicová péče
Nadace také již tradičně podporuje zařízení poskytující péči seniorům a osobám v terminální fázi onemocnění. V těchto zařízeních se Nadace podílí na obnově vybavení, nákupu
kompenzačních pomůcek či dalších zdravotnických potřeb, nově také podporuje domácí
hospicovou péči a supluje tak prozatím nenavázanou spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Kromě spolupráce s Asociací hospiců podpořila Nadace významnými částkami
mimo jiné také Mobilní hospic Ondrášek či Domácí hospic Cesta domů. Na oblast seniorů
bylo v roce 2014 rozděleno celkem 3 592 505 Kč

Hlavní směry podpory (dle výše)
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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.

I. Úvodní ustanovení
1.

Název nadace zní:

„Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota“ (dále jen „nadace“)
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: 45 31 70 54

nickým 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 zasedáních.
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.

V. Náklady na správu nadace

České republiky

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí
převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

II. Účel nadace

VI. Správní rada

4.

Nadace je právnickou osobou s působností na území celé

1.
Nadaci spravuje správní rada, která je statutárním orgánem.
aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občan- 2.
Členové správní rady jsou s výjimkou první správní rady,
ské společnosti
kterou jmenoval zřizovatel, voleni správní radou na návrh zřizovapodpora vzdělávání
tele.
aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního
3.
Funkční období členů správní rady bude tříleté.
charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti 4.
Správní rada má 6 členů, kteří jsou voleni na návrh zřizovaK dosažení uvedeného účelu může nadace spolupracovat s právtele. Členové správní rady jsou uvedení v příloze č. 2 tohoto statunickými a fyzickými osobami v České republice i zahraničí.
tu.
5.
Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
6.
Členství ve správní radě zaniká:
a)
uplynutím funkčního období,
b)
úmrtím,
1.
Základním zdrojem nadace je nadační vklad, který na ní
c)
odvoláním, a to přestane-li člen splňovat podmínky pro
převedl zřizovatel. Zdrojem nadace jsou nadační dary právnických
členství nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zákon
a fyzických osob z české republiky a zahraničí. Zdrojem jsou i dobo nadacích a nadačních fondech nebo statut nadace anebo přestarovolné příspěvky zaměstnanců Komerční banky, a. s.,
ne-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zřizovatele,
které budou ve stejné výši pravidelně doplňovány příspěvky Kod)
odstoupením.
merční banky, a. s. Zdroji majetku jsou také výnosy nadačního
7.
Správní rada se schází podle potřeby minimálně však jejmění a ostatního majetku nadace.
denkrát za dva měsíce. Schůze správní rady svolává a řídí předse2.
Nadační jmění tvoří peněžní prostředky ve výši 500 000 Kč, da, popřípadě z jeho pověření jiný člen správní rady.
které jsou uloženy na zvláštním účtu u Komerční banky, a. s.
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.
1.
Nadace v souladu se svým účelem poskytuje časově ome- 9.
Správní rada využívá a spravuje finanční prostředky nadazené, popřípadě neomezené nadační příspěvky fyzickým a právce v souladu se stanoveným účelem nadace.
Účelem nadace je:

III. Zdroje nadace

IV. Poskytování nadačních příspěvků
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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.

VIII. Výroční zpráva

VII. Dozorčí rada

v dokumentaci nadace.

1.
Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně
do 30. 6.
2.
Výroční zpráva bude založena u rejstříkového soudu.
V úředních hodinách Komerční banky, a.s., bude zpřístupněna též v sídle nadace.

IX. Závěrečná ustanovení
1.

Tento statut nabývá účinnosti dnem rozhodnutí

správní rady o změnách tohoto statutu.
2.

Tento statut může být měněn a doplňován písemný-

mi 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 Praze dne 18. 4. 2013
1.
Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada.
2.
Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou
uvedení 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 nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech nebo statut
nadace anebo přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zřizovatele,
d)
odstoupením.
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Přehled obdarovaných za rok 2014
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

1

Koniklec Suchomasty

keramická pec

65 000

2

Hospic sv. Neumanna Prachatice

2 lůžka Altrura, 2 matrace Clinicarte, 3 křesla Softline

72 585

3

Domácí hospic Vysočina o.p.s.

3 matrace Proderm Linet

31 740

4

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o. 5 polohovatelných postelí

85 000

5

Hospic sv. Lazara

lůžko Latera a 4x matrace Prema Linet

50 222

6

TŘI o.p.s.

2 lůžka Latera Linet

85 725

7

Klub přátel dětí dětského domova Nechanice

vybavení startovacího bytu

40 000

8

Dětské centrum Veská

modernizace oddělení pro zdravotně handicapované děti

190 000

9

ZŠ, MŠ Prointepo s.r.o.

rehabilitační přístroj Montren Duo

100 000

10 Dům seniorů FRANTIŠEK, Náměšť na Hané, p.o.

lůžka Movita (Linet)

60 000

11 MŠ, ZŠ, SŠ Daneta, s.r.o.

vybudování Centra vzdělávání - rekonstrukce budovy

12 Debra ČR

příspěvek na zařízení k expanzi kmenových buněk

13 Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

pomůcky pro seniory

14 CanisTherapy, o. s.

canisterapeutické potřeby

15 Mimo domov, z.s.

festival OUT of Home pro děti z dětských domovů

100 000

16 Hospicová péče svaté Zdislavy

lůžka a matrace od Linetu pro nově budovaný hospic

689 908

17 ANR ČR Místní klub Freštátsko

volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči

50 000

18 Denní stacionář Jitřenka

vybavení stacionáře

40 000

19 Spolek rodičů Fialka

vybavení terapeutické místnosti Bílý pokoj

96 000

20 Bílý kruh bezpečí

vybavení centrální telefonní nonstop linky

127 000

21 HB Collegium, o. s.

historická návštěva hradu pro mentálně postižené dospělé

40 831

22 Společnost DUHA

kuchyňská linka a vybavení chráněného bydlení

93 000

23 OKAMŽIK, sdružení na pomoc nejen nevidomým

projekt Srdečních záležitostí - Hmateliér

30 000

24 Prosaz

rekonstrukce sociálního zařízení

25 DH Liberec, o.p.s.

přístroj na zpracování ovčí vlny pro chráněnou dílnu

38 000

26 Mateřská škola se speciálními třídami Duha

relaxační pomůcky pro děti s autismem

64 865

27 Nadační fond Klíček

dovybavení budovy dětského hospice

28 Centrum Don Bosco SKM

kurzy přípravy na život pro děti z ústavních zařízení

55 000

29 Děti patří domů, o. s.

vybavení komunitní místnosti pro děti pěstounů

50 000

30 Letohrádek Vendula

nákup profesionální pračky

99 200

31 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba

nákup čističek vzduchu

32 Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - Statim

servis Babyboxy

41 913

33 Silvie Zavázalová

KB zaměstnanec v tíživé situaci

25 845

34 Občanské sdružení Smíšek

rekonstrukce nových prostor školičky

75 000

35 Atletika vozíčkářů

atletické soustředění a závody vozíčkářů, MS Juniorů

350 000

36 Domov svaté Rodiny

SZ L. Panáčkové - projekt Živé zahrady pro postižené

50 000

100 000
80 000
100 000
82 000

100 000

100 000

100 000
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Přehled obdarovaných za rok 2014
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

37 Martin Zíma

KB zaměstnanec v tíživé životní situaci

100 000

38 Občanské sdružení Květina

vybavení nízkoprahového klubu nábytkem

28 000

39 Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno

realizace turnaje Bučovice Blind Football

85 000

40 Domov sv. Ludmily - Charita Ústí nad Labem

hydraulický zvedák

93 000

41 Domov sv. Alžběty - domov pro seniory

Motomed letto rehabilitační pomůcka

100 000

42 Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o.

nábytek od Linetu

100 000

43 Občanské sdružení Sluneční domov

dostavba chráněného bydlení

200 000

44 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

poskytování osobní asistence

200 000

45 Náhradním rodinám o.p.s.

Vybavení poradny

46 Denní centrum pro seniory JIZERA

nábytek pro seniory

47 Dům Tří Přání

modernizace pracovních koutů

49 733

48 Květa Sládková (KB)

léky na roztroušenou sklerózu

50 000

49 Spokojený domov

kompenzační pomůcky

90 031

50 Sport bez předsudků

zajištění programu pro rok 2014

51 ZŠ MŠ Stará Ves

Ipad pro autistické děti

19 600

52 Fakultní nemocnice Motol

dekorace pro oddělení dětské anesteziologie

65 000

53 Zdravotní klaun

8x klauniáda

48 000

54 Centrum 83

venkovní rehabilitační a cvičící stroje

140 000

55 Občanské sdružení Kaleidoskop

vybavení pokojů terapeutické komunity

200 000

56 Nadační fond Kociánka

pomůcky na muzikoterapii

95 700

57 Sociální služby města Opočna

4ks lůžko Casa

88 000

58 Domov pro seniory FRANTIŠEK Náměšť na Hané

polohovací elektrická lůžka

60 000

59 OPORA DĚTEM, o.p.s.

audiovizuální pomůcky

19 980

60 Domov Paprsek Olšany

stropní zvedák

154 703

61 Diakonie ČCE - Myslibořice

4ks polohovacích lůžek

114 000

62 FC ROMSTAR

sportovní pomůcky

63 Ing. Libor Legner

pomoc v tíživé životní situaci

100 000

64 Robert Kluk

pomoc v tíživé životní situaci

100 000

65 Občanské sdružení Na Dlani

vzdělávací kurzy, didaktické hry

24 000

66 Občanské sdružení Svítání

bezpečnostní pomůcky na hippoterapii

11 000

67 NADĚJE, pobočka Brno

elektrická polohovací lůžka

60 000

68 BABYBOX, Statim

obnova Babyboxu v nemocnici Pelhřimov

250 000

69 BABYBOX, Statim

obnova Babyboxu v nemocnici Ústí nad Orlicí

250 000

70 Život 90

pomůcky Romedic

22 540

71 Mobilní hospic Ondrášek

kyslíkový koncentrátor SimplyGo

83 265

72 Zdravotně sociální služby města Turnov

2 ks laterární lůžko Linet

50 000
104 000

135 000

15 000

173 342
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Přehled obdarovaných za rok 2014
Subjekt

Předmět žádosti

částka Kč

73 Domácí hospic Jordán

provoz domácí hospicové péče

54 000

74 Za sklem o. s.

pomůcky na muzikoterapii

60 000

75 Domácí hospic Vysočina o.p.s.

provoz domácí hospicové péče

112 000

76 Sdílení o.p.s.

provoz domácí hospicové péče

12 000

77 Domácí hospic Duha o.p.s.

provoz domácí hospicové péče

23 000

78 Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o. s.

pomůcky na hippoterapii, muzikoterapii a snoezelen

72 900

79 Charita Český Těšín

nákup lůžek a koupelnového vybavení

80 Domov u lesa Tavíkovice

zdravotní kočárek

40 000

81 DCHB - Oblastní charita Rajhrad

vybavení jídelny a pokojů klientů hospice

110 125

82 DCHB- Oblastní charita Znojmo

5 ks polohovacích lůžek, 10 ks mechanických vozíků

150 000

83 Hospicové občanské sdružení Cesta domů

mobilní kyslíkový koncentrátor Simply Go

107 338

84 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

34 493

85 Hospicová péče sv. Zdislavy

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

16 000

86 TŘI o.p.s.

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

80 557

87 Hospic sv. Alžběty o.p.s.

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

57 122

88 Hospic Frýdek Místek p.o.

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

18 411

89 Hospic Anežky České

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

150 880

90 Hospic sv. Lazara

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

78 261

91 Hospic v Mostě

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

15 488

92 Hospic Prachatice

příspěvek na polohovací pomůcky (APHP)

54 769

93 Jitka Petřkovská

stipendium 2014-15

16 000

94 Jakub Pendl

stipendium 2014-15

16 000

95 Vondráček

stipendium 2014-15

16 000

96 Vila Vančurova

relaxační křeslo, polohovací pomůcky

40 500

97 DRC Lentilka Pardubice

vybavení arteterapeutické dílny

70 000

98 Sdružení SOS dětských vesniček

oprava střechy domu SOS vesniček

362 911

99 Domov Korýtko, p.o.

nákup matrací a postranic

177 960

100 000

Tomáš Kratochvíl

stipendium KB (únor-červen)

20 000

Michal Vondráček

stipendium KB (únor-červen)

20 000

Jakub Pendl

stipendium KB (leden-červen)

40 000

Jitka Petřkovská

stipendium KB (únor-červen)

40 000

celkem

9 204 443
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Přehled obdarovaných za rok 2014
Příspěvky od právnických osob za rok 2014
Název subjektu
Komerční banka, a.s.

Částka (Kč)
7 000 000

KB Penzijní společnost a.s.

450 000

Komerční pojišťovna, a.s.

150 000

Sociéte Genérale Equipment Finance

100 000

Modrá pyramida a.s.

100 000

ALD Automotive

50 000

Factoring KB

50 000

AB Facility a.s.

20 000

Accenture Central Europe B.V., organizační složka

20 000

Anywhere s.r.o.

20 000

Comparex CZ s.r.o.

20 000

Deloitte Advisory s.r.o.

20 000

KPMG Česká republika, s.r.o.

20 000

NESS Czech, s.r.o.

20 000

OKIN GROUP, a.s.

20 000

PROFINIT, s.r.o.

20 000

PYROSERVIS a.s.

20 000

Teradata Česká republika, spol. s.r.o.

20 000

Unicorn Systems a.s.

20 000

YOUR SYSTÉM, spol. s.r.o.

20 000

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

20 000

Auto Palace Spořilov s.r.o.

10 000

Collite Consulting, s.r.o.

10 000

UD4D s.r.o.

10 000

Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2014
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Švábenská Jana

52 775

Rauch Vladimír

46 417

Javorek Petr

36 732

Haubová Jitka

30 879

Komonski Slawomir

30 730

Kalina Petr

26 725

Floríková Sylva

26 561

Formánek Martin

16 439

Přibil Karel

14 000
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Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2014
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Šperl Jiří

10 246

Bártová Barbora

10 000

Jelínková Jindřiška

8 500

Vašák Karel

8 240

Truchlíková Monika

6 000

Henzl Pavel

5 000

Resl Milan

4 500

Pánek Michal

4 200

Čapek Radovan

4 000

Humhej Lukáš

4 000

Kubala František

4 000

Mačat Petr

4 000

Polívka Čeněk

4 000

Švejda Pavel

4 000

Vytiska Michal

4 000

Havel Petr

3 500

Hassmannová Simona

3 300

Kadleček Ladislav

3 200

Basár Radek

3 000

Bílek David

3 000

Čejka Pavel

3 000

Gajzler Miroslav

3 000

Goothans Tomáš

3 000

Holubec Petr

3 000

Kasák Marek

3 000

Kohout Petr

3 000

Kohout Petr

3 000

Koldinský Karol

3 000

Němcová Marie

3 000

Novák Marek Ing.

3 000

Racocha Pavel

3 000

Škop Jiri

3 000

Slesinger Jan

3 000

Soukup Tomas

3 000

Sukdol Pavel

3 000

Wagnerová Maria

3 000
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Příspěvky od fyzických osob nad 1 tisíc Kč za rok 2014
Příjmení jméno

Částka (Kč)

Žák Jakub

3 000

Zavadil Zdenek

3 000

Zikmund Michal

3 000

Belada Radko

2 700

Urbanidesová Jitka

2 700

Bezděk Zdeněk

2 500

Kopejtková Marcela

2 400

Havlík Jiří

2 000

Mastná Věra

2 000

Talaš Tomáš

2 000

Volný Martin

1 700

Kalmanová Eva

1 500

Fabián Petr

1 400

Šmejcký Václav

1 400

Barák Martin

1 200

Dostálek Jakub

1 200

Drozdová Milena

1 200

Kazmířová Jana

1 200

Knecht Dalibor

1 200

Nouza Jan

1 200

Černý Jakub

1 100

Beran Karel

1 000

Doboš Zdeněk

1 000

Filipi Pavel

1 000

Fořtová Renata

1 000

Hiršl Miroslav

1 000

Kopřiva Petr

1 000

Koutník Jiří

1 000

Lidický Václav

1 000

Mašanský Aleš

1 000

Nepraš Jan

1 000

Paboučková Hana

1 000

Peška David

1 000

Pokorný Jan

1 000

Řepová Pavlína

1 000

Vajsejtl Jan

1 000

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
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Účetní závěrka za rok 2014
Rozvaha k 31. 12. 2014 (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.

8 214

7 211

I.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

0

2

Krátkodobý finanční majetek celkem

8 214

7 209

Účty v bankách

8 214

7 209

Daň z příjmů
III.
IV.

Jiná aktiva celkem

0

0

8 214

7 211

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

8 166

7 084

I. Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

7 666

6 584

0

-1 082

Aktiva celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření

B.

2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

2 267

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

5 399

7 666

48

127

0

0

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

0

118

0

13

Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem

Výdaje příštích období
Pasiva celkem

105
48

9

48

9

8 214

7 211
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
za účetní období celkem
A.

Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

2013

hlavní činnost hospodářská činnost
0

0

Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

7
7

806

0

19

0

IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky

2

V. Ostatní náklady celkem
Dary

9 205

528
0

787

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

528

0

0

30
30

0

0

0

5 019

2

0

9 204

5 018

1

1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných poloVI. žek celkem

0

0

0

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

0
10 013

0
0

0
5 584

VlIl. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

za účetní období celkem
B.

Výnosy

2013

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

IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky

9

0

9

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných poloV. žek celkem

9

9

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

8 922

0

7 842

VII. Provozní dotace celkem

0
8 931

0
0

0
7 851

8 922

7 842

C.

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

-1 082

0

2 267

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-1 082

0

2 267

20

Zpráva nezávislého auditora

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Výroční zpráva 2014

21

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Výroční zpráva 2014

Zpráva nezávislého auditora

22

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Výroční zpráva 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014
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 2014 došlo k obměně 1 člena správní rady. Radu opustil po uplynutí svého mandátu Dalibor Knecht a na jeho místo byl
zvolen Daniel Hořt. Předsedkyní správní rady zůstává od zvolení v březnu 2013 Sylva Floríková.
Správní rada:

Předseda správní rady:

Sylva Floríková

Člen správní rady:

Daniel Hořt
Jiří Mifek
Jitka Haubová
Kateřina Šušáková
Tomáš Talaš

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:

Josef Číhal
Jakub Černý
Hana Keita Rizmanová

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. 2014

31. 12. 2013

Bankovní účet nadačního kapitálu

500

501

Běžný účet

708

7 713

Spořicí účet Bonus

6 001

0

Celkem

7 209

8 214

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

2 267

5 399

8 166

Rozdělení hospodářského výsledku

0

-2 267

2 267

Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

0

0

0

Nerozdělený zisk

0

0

0

HV běžného účetního období

0

-1 082

0

500

-1 082

7 666

Zůstatek k 1. 1. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2014

7 084

*Včetně výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení.

(údaje v tis. Kč)
Registrované nadační jmění

HV běžného roku

Nerozdělený zisk

Celkem

500

-734

6 133

5 899

Rozdělení hospodářského výsledku

0

734

-734

Nerozdělený zisk

0

0

0

HV běžného účetního období

0

2 267

0

500

2 267

5 399

Zůstatek k 1. 1. 2013

Zůstatek k 31. 12. 2013

8 166
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4.3.

Krátkodobé závazky

Dohadné účty pasivní ve výši 105 tis. Kč (v roce 2013: 0 Kč) zahrnují především závazky za vedení účetnictví a služby manažera,
které byly vyfakturovány až po konci běžného roku 2014.
4.4.

Výnosy podle hlavních činností
(v tis. Kč)

Přijaté příspěvky - dary

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

31. 12. 2014

31. 12. 2013

8 922

7 842

9

9

8 931

7 851

V roce 2014 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. ve výši 7 000 tis. Kč (v roce 2013: 7 000 tis. Kč) - viz bod 4.8.
4.5.

Poskytnuté dary

Poskytnuté dary k 31. 12. 2014 činily 9 204 tis. Kč (v roce 2013: 5 018 tis. Kč).
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

BABYBOX, Statim,Pelhřimov

250

BABYBOX, Statim, Ústí nad Orlicí

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

DCHB- Oblastní charita Znojmo

Ostatní příspěvky

Celkem

150

5 704

9 204
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Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2013:
(v tis. Kč)
31. 12. 2013
Statutární město Brno - Projekt defibrilátory

409

SOS Dětské vesničky

300

Občanské sdružení Atletika vozíčkářů

215

Středočeský kraj, Červený Mlýn Všestudy

200

Český ragbyový svaz vozíčkářů

175

Domov pro seniory Soběsuky

154

Domov Důchodců Bystřany

150

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

150

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

150

Slezská diakonie

136

Sport bez předsudků

135

Moravskoslezský kraj; Fontána p.o.

100

Oblastní charita Ostrov

100

Ostatní příspěvky

2 645

Celkem

5 018

4.6.

Výnosové úroky

Výnosové úroky k 31. 12. 2014 činily 9 tis. Kč (2013: 9 tis. Kč).
4.7.

Ostatní služby

Náklady na ostatní služby činily v roce 2014 787 tis. Kč (2013: 528 tis. Kč). Tato částka obsahuje zejména administrativní náklady
za vedení účetnictví a služby manažera a tajemnice Nadace.
4.8.

Transakce se zřizovatelem

V roce 2014 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. ve výši 7 000 tis. Kč (v roce 2013: 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 2013 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. 2014 a 31. 12. 2013 žádné závazky neuvedené v účetnictví.
Nadace se k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2013 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. 2014.
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 2014 celkové roční účetní náklady související se správou Nadace dosáhly 8,76 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků a stanovený limit byl splněn (2013: 9 %, limit byl splněn).

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 2014 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.

Tajemnice
Martina Žilková
E: martina_zilkova@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.

Manažer
Jiří Kocourek
E: jiri_kocourek@kb.cz

Nadace Jistota-partnerka pro celý život

Číslo účtu Nadace Jistota

2970297/0100

