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Úvodní slovo předsedy správní rady
Vážení přátelé,
rok 2021 byl nejen náročný, ale také plný úspěšných projektů
a ohromné štědrosti zaměstnanců celé Skupiny Komerční banky.
Nadace KB Jistota v tomto roce rozdělila prostředky ve výši 19 652
913 Kč, což je téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. Tento
významný nárůst nás však velmi netěší, jelikož byl zapříčiněn velkou
tragédií na jižní Moravě. Nicméně ohromná vlna solidarity v rámci
zaměstnanecké sbírky a pocit sounáležitosti, který byl zažehnut
v souvislosti s touto pohromou, mě hřeje u srdce.
Činnost Nadace Jistota se opírá o tři hlavní pilíře – Rodina a děti,
Hospicová a paliativní péče a Udržitelná budoucnost. Pomáhá
a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti,
zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců
do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na
životní prostředí a společnost. Na sociální projekty Nadace KB Jistota
věnovala v roce 2021 částku 8 319 473 Kč a na enviromentální
projekty směřovalo 4 333 440 Kč. Jsem hrdý, že díky částce 7 milionů
Kč, kterou prostřednictvím Nadace Jistota darovala Skupina KB, se
stala nejštědřejším dárcem v rámci pomoci prostřednictvím
organizace ADRA na jižní Moravě.
Velmi si vážím solidarity zaměstnanců Skupiny Komerční banky, kteří
se nejen finančně, ale i aktivně zapojují do aktivit Nadace a v roce
2021 darovali více než 2,2 milionu Kč prostřednictvím benefičních
akcí a zaměstnaneckých sbírek.

Tomáš Doležal

Děkuji členům správní a dozorčí rady a pracovníkům Nadace za jejich práci a dárcům za jejich štědrost. Činnost Nadace
by bez nich nebyla možná. Dovolte mi poděkovat našemu hlavnímu dárci Komerční bance a také dceřiným či sesterským
společnostem a v neposlední řadě zaměstnancům, jejichž štědrost v roce 2021 více než dvojnásobně překonala rok
předchozí.
S velkou ctí jsem po dvou a půl letech předal pomyslné žezlo předsedy správní rady Nadace KB Jistota. Od 14. ledna 2022
stojí v čele Nadace Jan Juchelka, generální ředitel KB. Já zůstávám i nadále součástí Nadace jako člen správní rady,
protože pomáhat tam, kde je potřeba, a podporovat změny napříč společností je něčím, co mě vnitřně naplňuje.

Tomáš Doležal,
předseda správní rady
(do 14. ledna 2022)
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Úvodní slovo předsedy správní rady
Vážení a milí,
v roce 2021 se díky podpoře společností Skupiny KB i jejich
zaměstnanců podařilo objem nadačních prostředků téměř
zdvojnásobit na hodnotu blížící se 20 milionům korun. Vedle
tradičního způsobu podpory charitativních projektů jsme si společně
ověřili, že dokážeme v případě náhlé potřeby rychle reagovat
a poskytnout účinnou pomoc potřebným.
Současně jsme si také vyzkoušeli podporu formou crowdfundingu.
Díky tomu mohla Nadace KB Jistota rozdělit 715 000 Kč mezi
současné i bývalé kolegy, které postihla živelní pohroma na jižní
Moravě, a 975 489 Kč mezi dvacet tři domácností rodičů samoživitelů
v tíživé životní situaci, jimž z převážné části pomohli zaměstnanci
interní sbírkou.
Těší mě, že Nadace KB Jistota v roce 2021 podpisem společné smlouvy
zahájila dlouhodobé partnerství s KB Penzijní společností a Nadací
Partnerství. Stane se tak součástí iniciativy Sázíme budoucnost
a připojí se k cíli vysázet 10 milionů stromů pro zvýšení odolnosti měst
a ozdravení krajiny. Další mimořádný a zásadní projekt roku 2021 se
týká podpory Centra Locika a pomoci dětem, které se musejí potýkat
s hrozbou domácího násilí. Tento projekt je unikátní rozsahem
zapojení zaměstnanců Komerční banky, kteří ve prospěch tohoto
projektu věnují svůj čas a především své IT dovednosti.

Jan Juchelka

„Svým zapojením ve správní radě chci posílit význam Nadace KB Jistota. Rád bych Nadaci nasměroval blíže
zaměstnancům Skupiny Komerční banky. Jsem přesvědčený, že Nadace Jistota je ideální platformou pro
tvorbu synergií v rámci Skupiny KB. O totéž se snažíme i v oblasti byznysu,“
řekl Jan Juchelka, nový předseda správní rady Nadace KB Jistota.

Začátek letošního roku bohužel přinesl další mimořádnou událost. Konflikt na Ukrajině vyvolal v české společnosti
ohromnou vlnu solidarity, což se projevilo i na příspěvcích Nadaci, jejíž rozpočet tak v roce 2022 téměř jistě překročí
hranici 30 milionů korun. Většina získaných prostředků bude směřovat právě na podporu Ukrajiny, buď formou přímé
humanitární pomoci prostřednictvím Českého červeného kříže na území Ukrajiny, nebo formou podpory integrace
válečných uprchlíků v České republice.
Jedním z mých cílů jako předsedy správní rady je zvýšení významu Nadace KB Jistota. Jsem přesvědčený, že Nadace
Jistota je ideální platformou pro tvorbu synergií v rámci Skupiny KB a měla by mít na poli neziskových organizací
podobně výsadní pozici, jako má Skupina KB na finančním trhu.
Během loňské pomoci Moravě nebo aktuální pomoci obětem konfliktu na Ukrajině jsme si všichni ověřili, že dokážeme
spojit síly a nezištně pomáhat, a za to všem velmi děkuji.

Jan Juchelka,
předseda správní rady
(od 14. ledna 2022)
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Slovo předsedkyně dozorčí rady
Vážení dárci, partneři a kolegové,
je mi ctí a potěšením, že jsem mohla od Vladimíra Pojera převzít
funkci předsedy dozorčí rady Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.
Do funkce jsem byla zvolena na zasedání dozorčí rady dne 9. dubna
2021. Vladimír Pojer zastával funkci od března 2018 a tímto mu
jménem Nadace děkuji.
Již více než dvacet let se Nadace Jistota podílí na zlepšování kvality
života lidí s různým hendikepem. Fórum dárců zařadilo Nadaci KB
Jistota mezi pět nadací, které se nejvíce podílely na pomoci v době
pandemie. Zvolení do dozorčí rady pro mě znamená návrat
k podílení se na zajímavé a smysluplné nadační činnosti.
Vím, že s prostředky nakládáme správně, čestně a dle strategie.
Dozorčí rada Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota pokračovala
i v roce 2021 ve své činnosti a plnění úkolů, které jí ukládá zákon
a které vyplývají ze statutu Nadace. Během roku 2021 dozorčí rada
nadále sledovala hlavní aktivity Nadace, zajišťovala kontrolu jejích
činností, především v oblasti hospodaření, dodržení podmínek
stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, vedení řádné
účetní a příspěvkové dokumentace, a kontrolu roční účetní závěrky.
Zástupci dozorčí rady se pravidelně účastní zasedání správní rady
a podílejí se na výběru a schvalování krátkodobých i dlouhodobých
projektů Nadace.

Jitka Haubová

„Již více než dvacet let se Nadace Jistota podílí na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem.
Fórum dárců nás zařadilo mezi pět nadací, které se nejvíce podílely na pomoci v době pandemie.
Zvolení pro mě znamená návrat k podílení se na zajímavé a smysluplné činnosti. Vím, že s prostředky
nakládáme správně, čestně a dle strategie,“
říká Jitka Haubová, nová předsedkyně dozorčí rady Nadace Jistota, členka představenstva a provozní ředitelka KB.

Dozorčí rada ověřila správnost účetnictví Nadace za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Na základě tohoto
přezkoumání dozorčí rada sděluje, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví Nadace, a dále
konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem plně v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka
za rok 2021 je podle dozorčí rady vypracována správně a řádně dle všech požadovaných náležitostí. Dozorčí rada dále
při své kontrolní činnosti nezjistila žádné nedostatky v plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a vedení
účetní i příspěvkové dokumentace. Jako předsedkyně dozorčí rady tak mohu konstatovat, že Nadace vyvíjela v roce 2021
činnost v souladu s právními předpisy a svým statutem.
Závěrem bych ráda poděkovala všem kolegům z vedení Nadace za jejich skvěle odvedenou práci a osobní nasazení
a také zaměstnancům Skupiny KB, kteří aktivně a zcela dobrovolně pomáhají při řešení projektů. Velmi rovněž děkuji
našim sponzorům a dárcům za jejich důvěru a příspěvky, díky kterým mohou být projekty realizovány.

Jitka Haubová,
předsedkyně dozorčí rady
(od 9. dubna 2021)
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O Nadaci KB Jistota a jejím poslání
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního
charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní
prostředí a společnost.
Činnost Nadace Jistota se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou Rodina a děti, Hospicová a paliativní péče a Udržitelná
budoucnost.
Usilujeme o spravedlivý, objektivní a efektivní proces rozdělovaní darů, aby darované prostředky efektivně pomáhaly
tam, kde to je nejvíce potřeba. Každá darovaná koruna je beze zbytku a účelně využita.

Historie
Již více než 23 let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových
organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Podporujeme šetrné
a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.
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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace KB Jistota
O chod Nadace se stará správní rada tvořená zkušenými pracovníky finančního sektoru – zaměstnanci Komerční banky,
kteří garantují spravedlivý a objektivní proces rozdělovaní darů.
■ Jan Juchelka, předseda správní rady (od ledna 2022)

Jan Juchelka je předsedou správní rady Nadace od ledna 2022. Je absolventem Slezské univerzity v Opavě. V letech 1999
až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do KB nastoupil v roce 2006. Od roku 2012 pracoval v centrále Société
Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví. Představenstvo Komerční banky zvolilo s účinností od
3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Od roku 2020
je prvním viceprezidentem České bankovní asociace (ČBA) a dále členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV).
■ Tomáš Doležal, předseda správní rady (do ledna 2022, od ledna 2022 člen správní rady)

Tomáš Doležal je členem správní rady Nadace od roku 2016, od srpna 2019 do ledna 2022 byl jejím předsedou.
V Komerční bance pracuje od roku 2002, během této doby zastával řadu pozic jak v oblasti financí, tak v oblasti řízení
rizik. V současné době je na pozici Compliance Manager. V letech 2008–2009 působil v Rusku, kde měl na starosti oblast
financi v rámci integrace Rosbank po její akvizici Société Générale. Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Financí se
specializaci na bankovnictví.
■ Jiří Mifek, člen správní rady (do března 2022)

Jiří Mifek vystudoval ČVUT Praha. Před působením v KB prošel řadou IT společností, kde odpovídal zejména za oblast
obchodu. Do Komerční banky nastoupil v roce 2007 a působil na pozicích v útvaru Lidských zdrojů a Financí. V současné
době zastává pozici provozního ředitele v KB, Pobočka zahraničnej banky na Slovensku.
■ Hana Kovářová, členka správní rady

Hana Kovářová nastoupila do Komerční banky v únoru 2020 na pozici výkonné ředitelky pro strategii značky
a komunikaci Komerční banky. Přišla do KB z pozice marketingové ředitelky Raiffeisenbank, kde působila od roku 2014.
Čtyři roky předtím zastávala stejnou pozici v České pojišťovně. Byla také součástí týmu, který v České republice zakládal
pojišťovnu Direct, a působila i v poradenské společnosti Accenture. Hana Kovářová vystudovala Fakultu informatiky
a statistiky na pražské VŠE, poté získala titul MBA na Sheffield Halam University.
■ Klára Loudová, členka správní rady (do prosince 2021)

Klára Loudová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Do Komerční banky nastoupila v roce 2001 a velkou
část své profesní dráhy věnovala oblasti marketingu a komunikace, v níž zastávala řadu pozic i v rámci KB. V roce 2015
se stala vedoucí kanceláře GŘ a současně začala působit v dozorčí radě Nadace. Následně zastávala pozici manažera pro
firemní kulturu a etické chování a od roku 2019 je členkou správní rady Nadace. Začátkem roku 2022 se rozhodla využít
jedinečnou příležitost stát se manažerkou Nadace Jistota.
■ Tomáš Talaš, člen správní rady

Tomáš Talaš do Komerční banky nastoupil v roce 2002 na pozici vedoucí kontroly nákladů. V rámci banky prošel různými
útvary od Financí přes Distribuční síť, Podpůrné služby až po Lidské zdroje, kde na pozici vedoucí zaměstnaneckých
služeb zajišťuje podporu zaměstnancům celé Skupiny KB. Dříve pracoval na financích společností Moneta Bank a Ahold.
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně.
■ Daniel Hořt, člen správní rady

Daniel Hořt nastoupil do KB v roce 1994 na pozici přepážkového pracovníka na malé pobočce. Většinu své kariéry prožil
v pobočkové síti, a to v celé řadě výkonných i manažerských pozic (úvěrář, obchodní analytik, ekonom, ředitel Regionální
pobočky, ředitel Retailové divize) na nejrůznějších místech v rámci České republiky. V roce 2017 přešel na centrálu KB
jako manažer Podpory řízení sítě. Aktuálně pracuje v tribu Omnichannel Sales.
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Dozorčí rada Nadace KB Jistota
Dohled nad fungováním Nadace drží dozorčí rada, která v roli kontrolního orgánu zajišťuje účelnost vynaložených
prostředků našich dárců.
■ Jitka Haubová, předsedkyně dozorčí rady (od 9. dubna 2021)

Jitka Haubová je předsedkyní dozorčí rady Nadace Jistota od dubna 2021. Vystudovala VŠE v Praze, absolvovala studium
Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise
a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Působila ve vládní agentuře CzechTrade, kde zastávala
pozici generální ředitelky. Jitka Haubová pracovala v Komerční bance od roku 2006 na různých pozicích v útvarech
Trade Finance a Distribuce. Čtyři roky působila na postu výkonné ředitelky pro Korporátní a Municipální bankovnictví.
Od června 2020 je členkou představenstva Komerční banky zodpovědnou za provoz banky.
■ Ida Balusková, členka dozorčí rady

Ida Balusková je členkou dozorčí rady Nadace Jistota od srpna 2019. Je absolventkou VŠE v Praze, svou profesní dráhu
začala v externím auditu a od roku 2003 pracuje v KB. Po dvanácti letech na různých pozicích v rámci Interního auditu
se přesunula do úseku Strategie a finance, kde řídí odbor Účetnictví a výkaznictví.
■ Radek Trachta, člen dozorčí rady

Radek Trachta je členem dozorčí rady Nadace Jistota od roku 2016. Je absolventem VŠE v Praze, obor Finance. Celou
svou profesní dráhu, kterou odstartoval v roce 1993 v německé Deutsche Bank AG, strávil výhradně v obchodních
a manažerských pozicích se zodpovědností za vztahy s největšími korporátními klienty. V Komerční bance pracuje
od roku 2003, v současné době jako výkonný ředitel Globálního bankovnictví pro Českou a Slovenskou republiku.
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Tým Nadace KB Jistota
Jiří Kocourek, který působil na pozici manažera Nadace Jistota, ukončil spolupráci ke konci listopadu 2021. Díky své
vysoké kvalifikaci v oblasti neziskové sféry definoval po sedm let strategii Nadace Jistota a významně přispěl k posílení
jejího pozitivního vnímání i postavení v této oblasti.
Pozici manažerky Nadace Jistota od 1. ledna 2022 nově zastává Klára Loudová, dosavadní členka správní rady Nadace,
která v Nadaci Jistota působila mnoho let jako členka dozorčí rady a následně správní rady.
■ Jiří Kocourek, manažer Nadace (do listopadu 2021)

Jiří Kocourek byl manažerem Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota od září 2014. Vystudoval sociální pedagogiku na
Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, resp. Univerzity Hradec Králové. Spolupracoval
s Českou asociaci streetwork, z.s. (ČAS), kde byla jeho pracovní náplní vzdělávací a popularizační činnost oboru
nízkoprahových sociálních služeb. V roce 2012 spoluzakládal inovativní projekt Streetwork Online na Jdidoklubu.cz.
V roce 2015 obdržel Cenu správní rady ČAS za dlouhodobý přínos. Dříve pracoval v Dětském krizovém centru. Jako vedoucí
Programové komunikace České televize stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Profesní dráhu začínal
v Asociaci studentů vysokých škol obchodních a ekonomických AIESEC.
■ Kristýna Jelínková, komunikace (od května 2021)

Kristýna Jelínková má na starosti oblast komunikace Nadace Jistota od května 2021. Svoji profesní dráhu začala
v reklamní agentuře B.I.G. Prague. Do Komerční banky nastoupila v roce 2008, pracovala nejprve na pozici specialistky
marketingových akcí a následně na pozici specialistky CSR a sponzoringu v útvaru Komunikace. Je absolventkou AMBIS
vysoké školy, a.s., zajímá se o design, grafiku a je fotografkou.
■ Vendula Knejflová, koordinátorka (do června 2021)

Vendula Knejflová se stala koordinátorkou Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota v září 2020. Vystudovala Mezinárodní
teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní studuje Mediální studia na téže fakultě.
V předchozích letech pracovala na pozici asistenta pedagoga a vykonavatelky domácích služeb pro osoby se sníženou
soběstačností.
■ Lucie Arazimová, koordinátorka (od září 2021)

Lucie Arazimová pracuje v Nadaci Jistota na pozici koordinátorky od září 2021. Vystudovala VOŠ management cestovního
ruchu a pracovala v cestovní agentuře Liberty International. Později vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze,
obor ekologické zemědělství. Zajímá se o ekologii a udržitelný rozvoj.
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Účel Nadace KB Jistota
Účelem Nadace je aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti, projektů a aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje, vzdělávání, projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při
začleňování do společnosti a projektů či aktivit environmentálního charakteru.

Pravidla podpory Nadace KB Jistota
Nadace KB Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.
Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB, kteří se ocitnou v náročných životních situacích. Nadace přispívá na financování
odměn odborných pracovníků. Nepřispívá na investiční náklady a režijní náklady.
O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada, která zároveň stanoví, k jakým účelům budou nadační
příspěvky poskytovány, kdo může být jejich příjemcem, jakým způsobem se lze ucházet o poskytnutí nadačního
příspěvku a jaké doklady musí být předloženy.
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. Správní rada je oprávněna žádost
o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinna žadateli zdůvodňovat. Nadační příspěvky jsou
poskytovány na základě smlouvy mezi Nadací a příjemcem příspěvku.
Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej
použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadací. Jinak je povinna tyto prostředky vrátit ve lhůtě stanovené Nadací.

Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota – ZDE
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Činnost Nadace KB Jistota v roce 2021
Projekty financované v roce 2021
Když se podíváme zpět, je jasné, že loňský rok byl nejen náročný, ale také plný úspěšných projektů a ohromné štědrosti
zaměstnanců celé Skupiny Komerční banky.
V roce 2021 Nadace KB Jistota rozdělila prostředky v celkové výši 19 652 913 Kč. Na sociální projekty byla věnována
částka 8 319 473 Kč a na projekty enviromentálního charakteru směřovalo 4 333 440 Kč. Díky částce 7 milionů Kč, kterou
prostřednictvím Nadace KB Jistota darovala Skupina KB, se Nadace stala nejštědřejším dárcem v rámci pomoci
organizace ADRA na jižní Moravě zasažené živelní pohromou.
Nadace věnovala 648 tis. Kč na vznik interaktivního informačního portálu Dobrá rodina. Nezisková organizace Dobrá
rodina podporuje a vzdělává pěstouny, adoptivní rodiče i všechny ostatní zapojené do systému náhradní rodinné péče.
Informační portál přiblíží náhradní rodinnou péči stávajícím i budoucím pěstounům a stane se rozcestníkem nejen pro
ně, ale i pro děti v pěstounské péči a profesionály.
Nadace Jistota v roce 2021 podpořila čtyři romské vysokoškoláky zařazené do stipendijního programu Nadace Albatros
částkou 120 tis. Kč.
Byly obnoveny tři zastaralé babyboxy pro odložené děti organizace Statim za celkovou částku 600 tis. Kč.
Nadace Jistota pomohla částkou 211 930 Kč navýšit kapacitu Dětského krizového centra, které poskytuje péči fyzicky
týraným a sexuálně zneužívaným dětem, a 200 tisíci Kč podpořila projekt organizace Dům tří přání na pomoc ohroženým
dětem.
V roce 2021 byla podpořena Poradna při finanční tísni darem 1 468 239 Kč směřovaným na projekt bezplatného
dluhového poradentství a pomoci prevence vzniku tíživé finanční situace.
Nadace v roce 2021 dále podpořila organizace Centrum paliativní péče, Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco,
Letní dům, Cesta domů a EkoInkubátor. Jednalo se s dlouhodobé projekty, které byly v roce 2021 ukončeny.
V rámci činnosti zaměřené na minimalizaci negativních dopadů Nadace v listopadu zahájila obnovu aleje ovocných
stromů nedaleko centrály Komerční banky ve Stodůlkách. Obnova aleje byla první ze dvou etap projektu, na kterou
Nadace věnovala částku 440 000 Kč.
V ostravské zoologické zahradě díky daru 300 tis. Kč rozšířili botanický park o devět vzrostlých stromů a opravili lesní
voliéru orla mořského.
V roce 2021 Nadace podpořila částkou 1,2 milionu Kč i projekt ZOO Praha, který je zaměřený na vzdělávání v oblasti
ochrany biodiverzity a ohrožených druhů zvířat.
Cirkulární edu centrum Céčko v Humpolci bylo podpořeno částkou 400 tis. Kč na návrh a výrobu cirkulárního vybavení
a nábytku.
V rámci grantové výzvy byly vybrány čtyři neziskové organizace (Charita Valašské Meziříčí, Borůvka Praha, Informační
a poradenské centrum Vysočina a Swap Prague), jejichž roční projekty se zaměřily na snižování množství textilního
odpadu, recyklaci oděvů nebo vzdělávání v této oblasti, a byly podpořeny celkovou částkou 758 733 Kč.
Nadace Jistota podpořila smysluplné a oblíbené dobrovolnické aktivity zaměstnanců Skupiny Komerční banky darem
společnosti Auto*Mat ve výši 280 tis. Kč na podporu iniciativy Do práce na kole a spolku Ukliďme Česko částkou
500 tis. Kč na podporu celorepublikové akce za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany
životního prostředí.
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Dlouhodobé projekty financované v roce 2021
V roce 2021 Nadace zahájila řadu dlouhodobých projektů ve všech třech hlavních pilířích své činnosti, jimiž jsou Rodina
a děti, Hospicová a paliativní péče a Udržitelná budoucnost.
Rodina a děti
Aplikace na podporu dětí ohrožených domácím násilím – Centrum Locika
Záměrem dlouhodobého projektu „Neboj se, ozvi se!“ je nabídnout digitální řešení problému nízké dostupnosti
okamžité pomoci pro děti ohrožené domácím násilím a přispět k včasnému vyhledání pomoci. V tom dětem často brání
bariéry a špatně nastavený systém identifikace ohrožených dětí v České republice. Vedlejšími cíli je podpořit zdraví,
schopnost samoregulace, informovanosti a v neposlední řadě i možnosti jednoduše se propojit s odborníky pro děti
ohrožené domácím násilím. Cílem projektu je pomocí digitalizace – vytvořením aplikace (Android/IOS) – nabídnout
okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí. Nadace KB Jistota se do projektu zapojila nejen finanční
podporou, ale i dodáním IT odborníků z řad zaměstnanců i externistů KB, kteří se podílejí na tvorbě této aplikace,
a vyzkoušela si tak nový a netradiční formát podpory. Na tento projekt byla v roce 2021 darována částka 688 440 Kč.
Závěr dlouhodobých projektů – Dětské krizové centrum, Dům tří přání
V roce 2021 byl završen dlouhodobý projekt s Dětským krizovým centrem částkou 211 930 Kč. Projekt, v rámci něhož byl
podpořen vznik nového pracoviště, výstavba webových stránek, posíleny personální kapacity a rozvoj odborné péče
o ohrožené děti a jejich rodiny, probíhal v letech 2018–2021.
200 tisíci Kč byl podpořen závěrečný rok dlouhodobého projektu organizace Dům tří přání na pomoc dětem ohrožených
duševním onemocněním rodičů.
Projekt na podporu rodičů samoživitelů
Rodiče samoživitelé jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva, kterou velmi negativně poznamenala
koronavirová krize. V lednu 2021 byla vypsána první grantová výzva na podporu rodičů samoživitelů se záměrem
podpořit rodiny formou crowdfundingové interní sbírky. Projekt byl zahájen v dubnu a v říjnu jsme dosáhli cíle – díky
štědrým darům zaměstnanců Skupiny KB se podařilo podpořit dvacet tři domácností rodičů samoživitelů v tíživé životní
situaci celkovou částkou 975 489 Kč.
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Hospicová a paliativní péče
Růst profesionálů Fóra mobilních hospiců
Cílem projektu je zvýšit prestiž mobilních hospiců nejen jako poskytovatelů kvalitních služeb, ale zároveň i jako dobrého
zaměstnavatele v kruzích odborné veřejnosti. Podporou tohoto projektu Nadace KB Jistota napomáhá bořit tabu
o umírání a práci s umírajícími a jejich blízkými mezi zdravotníky, a zvýšit tak jejich zájem pracovat v oboru paliativní
medicína napříč regiony. Osvěta u odborné veřejnosti povede také k posílení důvěry mezi jednotlivými poskytovateli
zdravotních služeb, a tím v konečném důsledku ke zvýšení dostupnosti péče pro lidi, kteří péči mobilních hospiců
potřebují. Na projekt bylo v roce 2021 poskytnuto 224 344 Kč.
Systematický rozvoj a on-line poradna dětské paliativní péče Institutu Pallium
Nadace KB Jistota díky těmto dvěma projektům pokračuje v dlouhodobé podpoře rozvoje dětské paliativní péče.
Systematický rozvoj je postaven na třech pilířích, kterými jsou výzkum – získání přesných dat popisujících trajektorii dětí
žijících s život limitujícím onemocněním; vytvoření „Koncepce rozvoje dětské paliativní péče v ČR“ – nalezení konsenzu
napříč odbornou veřejností, který možní jednotně komunikovat vize rozvoje dětské paliativní péče v ČR; následná
implementace jednotlivých koncepčních doporučení. Projekt on-line poradny umožní pečujícím profesionálům se
v případě potřeby obrátit na experty v oblasti dětské paliativní péče; mohou tak získat asistenci, která zvýší dostupnost
podpůrné a paliativní péče pro děti se život limitující a ohrožující diagnózou i jejich rodiny. Na projekt systematického
rozvoje bylo v roce 2021 poskytnuto 300 tis. Kč a na projekt on-line poradny 457 205 Kč.
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Udržitelná budoucnost
Cirkularita soukromého i veřejného zadávání Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN)
Hlavním cílem projektu je zvýšit osvětu související s tématem cirkulárních zakázek jako zásadního pilíře pro
implementaci cirkulární ekonomiky v praxi mezi klíčovými aktéry z veřejné i soukromé sféry. Kromě osvěty Nadace KB
Jistota podporou projektu přispěje k tvorbě praktické implementační metodiky pro všechny zainteresované aktéry,
školení budoucích školitelů tématu a v maximální možné míře ke komunikaci příkladů dobré praxe na realizovaných
zakázkách s prvky cirkulární ekonomiky. Tento projekt byl v roce 2021 podpořen částkou 400 257 Kč.
Zahájení dlouhodobého projektu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností a Nadací Partnerství
Podpisem společné smlouvy bylo v roce 2021 zahájeno dlouhodobé partnerství s KB Penzijní společností a Nadací
Partnerství. Na základě této smlouvy poskytne KB Penzijní společnost prostřednictvím Nadace KB Jistota finanční dar
Nadaci Partnerství ve výši 2 miliony Kč. Společně jsme se tak stali součástí iniciativy Sázíme budoucnost a připojili se
k jejímu cíli vysázet 10 milionů stromů pro odolná města i zdravou krajinu.
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Mimořádná pomoc v roce 2021
Největší mimořádnou událostí roku 2021 v České republice se stala přírodní katastrofa v podobě tornáda, které se
24. června prohnalo jižní Moravou a přineslo obrovské materiální škody, oběti na životech a desítky zraněných. Krátce
nato se po celé České republice vzedmula ohromná vlna solidarity a finančně i materiálně pomáhali jednotlivci i firmy.
Skupina Komerční banky (Komerční banka, Modrá pyramida, KB Pojišťovna, ESSOX, KB Penzijní společnost, Factoring
KB, SGEF, ALD Automotive Česká republika) věnovala humanitární organizaci ADRA 7 milionů Kč na pomoc postiženým
oblastem jižní Moravy, a stala se tak jejím nejštědřejším dárcem.
V interní sbírce zaměstnanců Skupiny Komerční banky bylo vybráno přes 890 000 Kč na pomoc kolegům, kteří se ocitli
v náročné životní situaci v důsledku této živelní pohromy. Částka 715 000 Kč byla rozdělena mezi jedenáct zaměstnanců
i bývalých kolegů a zbývající suma byla darována humanitární organizaci ADRA, která finanční prostředky předala dalším
potřebným.
„Pomoci těm, kteří byli živelní pohromou na jižní Moravě postiženi, jsme považovali za samozřejmost. Ráda bych v této
souvislosti připomněla, že díky solidaritě samotných zaměstnanců získala Nadace KB Jistota další peníze, a mohla tak
mezi současné i bývalé kolegy rozdělit navíc celkem 715 tisíc korun,“ uvedla Jitka Haubová, předsedkyně dozorčí rady
Nadace KB Jistota.
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Zaměstnanecké sbírky, benefiční akce a dobrovolnictví v roce 2021
V roce 2021 zaměstnanci Skupiny Komerční banky darovali prostřednictvím benefičních akcí a zaměstnaneckých sbírek
více než 2,2 milionu korun.
Zásluhou solidarity zaměstnanců Skupiny Komerční banky mohla Nadace v loňském roce rozdělit 715 000 Kč mezi
současné i bývalé kolegy, které postihla živelní pohroma na jižní Moravě. Dalších 975 489 Kč rozdělila mezi dvacet tři
domácností rodičů samoživitelů v tíživé životní situaci, kterým také z převážné části pomohli zaměstnanci interní sbírkou.
Téměř tři sta zaměstnanců podpořilo Nadaci dojížděním do práce na kole v rámci květnové výzvy a ujelo dohromady
rekordních 65 971 kilometrů. Stejná suma v korunách byla předána Nadaci na podporu rodičů samoživitelů.
Dne 15. září se konal jubilejní 10. charitativní golfový turnaj, jehož výtěžek 185 000 Kč putoval na podporu dlouhodobého
projektu s Institutem Pallium.
V září se Nadace společně zúčastnila Sportovního dne Komerční banky.
Během tradičního Týdne s Nadací, který se konal v druhém říjnovém týdnu, se pak napříč celou republikou uskutečnila
Snídaně pro Nadaci, jejíž výtěžek 218 682 Kč směřoval na pomoc rodičům samoživitelům.
Mnozí zaměstnanci se zapojili do vánoční aukce. Nejenže položky do aukce vlastnoručně vyrobili, ale poté i vydražili
za 19 910 Kč. Konec roku se nesl v duchu prodeje vánočních poukazů s názvem Úsměv dítěte – výtěžek 20 500 Kč z tohoto
prodeje, stejně jako částka získaná z aukce výrobků zaměstnanců, pomohl Centru Locika. Sumu 40 410 Kč jsme věnovali
na podporu anonymního chatu a linky na webu Dětství bez násilí.
Zaměstnanci Komerční banky mohou přispět na činnost Nadace Jistota také prostřednictvím bodů Cafeteria
MojeBenefity od Sodexo. V roce 2021 zaměstnanci tímto způsobem darovali Nadaci částku ve výši 123 966 Kč, která byla
využita na podporu dlouhodobých projektů Nadace KB Jistota.
Již čtvrtým rokem mohou zaměstnanci Komerční banky čerpat jeden den pracovního volna s náhradou mzdy v rámci
posílení společensky odpovědných aktivit v neziskovém sektoru a pomoci tam, kde je potřeba. Na 394 zaměstnanců
využilo dobrovolnický den. Vypomáhali v oblastech zasažených tornádem na Moravě, uklízeli Česko, zapojili se do
největšího swapu nebo pomáhali v ostravské ZOO i v dalších neziskových organizacích.
Těší nás, že se Nadaci Jistota opakovaně daří zaměstnance Skupiny KB i ostatní dárce inspirovat k dobrým skutkům.
Za jejich finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc ze srdce děkujeme.
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Poděkování dárcům Nadace KB Jistota
Ze srdce děkujeme za finanční podporu všem dárcům. Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme.
Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu našeho poslání.
Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás dárci
z řad zaměstnanců Skupiny KB, kteří se pravidelně zapojují do benefičních akcí a interních sbírek.
Děkujeme za materiální, fyzickou i mentální pomoc ze strany všech našich podporovatelů. Je pro nás velmi důležité
vnímat podporu, kterou dostáváme od našich dárců a která dává našemu poslání smysl. Vážíme si toho a těší nás,
že chcete být naší součástí! Bez vás by to totiž nešlo!

Děkujeme, že pomáháte s námi.
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2021
NÁZEV ORGANIZACE
ADRA o.p.s.
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
ZOO Praha
Institut Pallium, z.ú.
Centrum Locika, z.s.
Dobrá rodina, o.p.s.
BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.
Ukliďme Česko z.s.
MČ Praha 13
INCIEN Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Vzdělávání pro budoucnost
Centrum paliativní péče
ZOO Ostrava
Auto*Mat, z.s.
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Dětské krizové centrum, z.ú.
Fórum mobilních hospiců, z. s.
Dům tří přání, z.ú.
Charita Valašské Meziříčí
Letní dům, z.ú.
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
Yourchance o.p.s.
Borůvka Praha o.p.s.
Slezská diakonie
Cesta domů, z.ú.
SWAP Prague, z.s.
Diecézní charita České Budějovice
EkoInkubátor, z. ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Cesta domů, z.ú.
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DAR
7 000 000,00 Kč
1 468 239,00 Kč
1 200 000,00 Kč
757 205,00 Kč
688 440,00 Kč
648 000,00 Kč
600 000,00 Kč
500 000,00 Kč
440 000,00 Kč
400 257,00 Kč
400 000,00 Kč
369 240,00 Kč
300 000,00 Kč
280 000,00 Kč
272 295,00 Kč
227 330,00 Kč
224 344,00 Kč
217 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
195 883,00 Kč
193 000,00 Kč
184 854,00 Kč
169 300,00 Kč
148 010,00 Kč
132 880,00 Kč
128 256,00 Kč
120 130,00 Kč

NÁZEV ORGANIZACE
Nadace Albatros
KB samoživitelé Martina Faitová
Statek Vlčkovice, o.p.s.
Pomoc Moravě Alena Salajková
Pomoc Moravě Hana Mičulková
Pomoc Moravě Jaroslava Lanová
Pomoc Moravě Raková
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
KB samoživitelé Jasná Machala
Spolek Naděje
Šance podaná ruka, z.ú.
Augustin Uváčik
Armáda spásy v České republice
Pomoc Moravě Božena Langová
Pomoc Moravě Irena Sečkářová
Pomoc Moravě Iva Adámková
Pomoc Moravě Jana Nedůchalová
Pomoc Moravě Ludmila Sýkorová
Pomoc Moravě Michaela Kvasnovská
Zaměstnanec KB Hana Kočová
Farní charita Česká Lípa
KB samoživitelé Soňa Brožová
Pomoc Moravě Luděk Nešpor

DAR
120 000,00 Kč
114 731,00 Kč
100 165,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
84 500,00 Kč
80 000,00 Kč
74 000,00 Kč
67 850,00 Kč
54 450,00 Kč
53 071,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
43 591,00 Kč
40 892,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč

21

Přehled přijatých darů od právnických osob v roce 2021
NÁZEV SUBJEKTU
Komerční banka, a.s.
Komerční pojišťovna, a.s.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
KB Penzijní společnost, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Essox s.r.o.
ALD Automotive s.r.o.
Factoring KB, a.s.
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Deloitte Audit s.r.o.
UD4D Services s.r.o.
APSAZ Consulting a.s.
Upvest s.r.o.
Unicorn systems a.s.
Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o
OKIN Facility a.s.
IDEMIA Czech s.r.o.
A && L soft, s r. o.
TESS prom. s.r.o.
PwC Česká republika s.r.o.
Greyson Consulting s.r.o.
Roger a.s.
KB SmartPay, Worldline Czech Republic s. r. o.
Crest Communication a.s.
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DAR
17 093 407,00 Kč
480 000,00 Kč
420 000,00 Kč
390 000,00 Kč
382 000,00 Kč
270 000,00 Kč
200 000,00 Kč
135 000,00 Kč
131 500,00 Kč
48 400,00 Kč
32 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 560,00 Kč
10 000,00 Kč

Přehled přijatých darů od fyzických osob nad 10 tis. Kč v roce 2021
JMÉNO
JUCHELKA JAN
KOUTNÝ JIŘÍ
JELÍNKOVÁ JINDŘIŠKA
KOUBA MATĚJ
ŠMAJER VOJTĚCH
VOSÁTKA MAREK
KUDRNA ONDŘEJ
KYNYCHOVÁ SYLVA
ING.HUMHEJ LUKÁŠ
ŠVEJDA DAVID
KOVALOVÁ BARBARA
BRANDEJS MILAN
NĚMEČKOVÁ OLGA
KREJČÍ LADISLAV
KOCOUREK DAVID
ADAM KUCERKA
KOVÁŘOVÁ HANA
TRUCHLIKOVÁ MONIKA
GAJZLER MIROSLAV
DVOŘÁKOVÁ LENKA
KOPEJTKOVÁ MARCELA BC.
KLICNAR MARTIN
JIRÁK PAVEL ING.
SVRATECKÁ JANA
VOLKOVÁ MARTINA
SLOBODOVÁ IVA
JÍLKOVÁ LUCIE
URBAN TOMÁŠ
HLINOVSKÁ KUČEROVÁ JITKA
SZEWCZYK SEWERYN
VLAŽNÝ VÁCLAV
ŠPERL JIŘÍ
VEJDĚLEK LIBOR
ZEMANOVÁ MARKÉTA
TURKOVÁ RADKA
TRACHTA RADEK
NĚMEC PAVEL
METELKA RUDOLF
MIROSLAV BELÁŇ
KOŠKOVÁ VĚRA
HAVLÍČKOVÁ SIMONA
PETERKA JOSEF

DAR
242 000,00
36 000,00
30 600,00
27 407,00
27 000,00
26 000,00
24 000,00
24 000,00
23 500,00
22 400,00
21 000,00
21 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
17 500,00
16 300,00
14 500,00
14 077,00
13 000,00
12 000,00
12 000,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
11 411,00
11 000,00
11 000,00
10 957,81
10 500,00
10 050,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
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Účetní závěrka za rok 2021
Rozvaha k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
AKTIVA
A.

B.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

8 525

10 165

0

0

7164

8115

0

0

7164

8115

1 361

2 050

1 361

2 050

0

0

8 525

10 165

8 315

10 077

I. Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

II. Výsledek hospodaření celkem

7 815

9 577

Účet výsledku hospodaření

-1 916

1 762

0

0

9 731

7 815

210

88

0

0

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

210

88

0

0

210

88

Ostatní závazky

0

0

IV. Jiná pasiva celkem

0

0

8 525

10 165

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
Daň z příjmů
Ostatní pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
Rezervy

Dodavatelé
Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

A.

NÁKLADY

za účetní období celkem
hlavní činnost
hospodářská činnost

I. Spotřebované nákupy celkem

2021
Celkem

0

0

0

0

0

0

1 120

0

1 120

12

0

12

1 108

0

1 108

0

0

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

Ostatní daně a poplatky

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

19 653

0

19 653

19 643

0

19 643

10

0

10

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

0

0

0

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VlIl. Daň z příjmů celkem

0

0

0

20 773

0

20 773

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

8

0

8

8

0

8

0

0

0

22 527

0

22 527

Přijaté příspěvky (dary)

22 527

0

22 527

VII. Provozní dotace celkem

0

0

0

22 535

0

22 535

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

Dary
Jiné ostatní náklady

Náklady celkem
B.

VÝNOSY

Úroky
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 762

0

1 762

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

1 762

0

1 762

FINANČNÍ ČÁST
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Příloha účetní závěrky za rok 2021
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 969/33, Praha 1.
Hlavním účelem Nadace je:
■ aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
■ podpora vzdělávání
■ aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování
do společnosti
■ aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
■ aktivní podpora projektů a aktivit environmentálního charakteru
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
Během roku 2021 došlo ke změnám v personálním obsazení jak správní, tak dozorčí rady.
Správní rada (údaje k 31. 12. 2021):
Předseda správní rady:
Člen správní rady:

Tomáš Doležal
Daniel Hořt
Jiří Mifek
Klára Loudová (ukončeno k 31. 12. 2021)
Hana Kovářová
Tomáš Talaš

Dozorčí rada (údaje k 31. 12. 2021):
Předseda dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:

Vladimír Pojer (do 9. 4. 2021)
Jitka Haubová (od 9. 4. 2021)
Radek Trachta
Ida Balusková

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.
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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,
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících korun českých (Kč).
Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2021

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.
Darovací smlouvy, které jsou uzavřené na období delší než jeden rok, se vykazují na cash bázi, do nákladů vstupují
na základě skutečné výplaty.
Přijaté příspěvky od Komerční banky jsou zachyceny v účetnictví Nadace v okamžiku schválení představenstvem
Komerční banky.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1. Finanční majetek (v tis. Kč)
31. 12. 2021

31. 12. 2020

Bankovní účet nadačního kapitálu

501

501

Běžný účet

332

443

Spořicí účet Bonus

1 217

417

Celkem

2 050

1 361

Všechny účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s., kde je také uložen nadační kapitál ve výši 501 tis. Kč.
4.2. Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky ve výši 8 115 tis. Kč (v roce 2020: 7 164 tis. Kč) představují zejména peněžní dar od Komerční
banky ve výši 8 000 tis. Kč. Smlouva darovací byla uzavřena v roce 2021 a dar byl na bankovní účet Nadace přijat
v následujícím roce.
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4.3. Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích (v tis. Kč)
Registrované
nadační jmění

HV běžného
roku

Nerozdělený
zisk

Celkem

500

-1 916

9 731

8 315

Rozdělení hospodářského výsledku

0

1 916

-1 916

0

HV běžného účetního období

0

1 762

0

1 762

500

1 762

7 815

10 077

Registrované
nadační jmění

HV běžného
roku

Nerozdělený
zisk

Celkem

500

-914

10 645

10 231

0

914

-914

0

Zůstatek k 1. 1. 2021

Zůstatek k 31. 12. 2021

Zůstatek k 1. 1. 2020
Rozdělení hospodářského výsledku
HV běžného účetního období
Zůstatek k 31. 12. 2020

0

-1 916

0

-1 916

500

-1 916

9 731

8 315

4.4. Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní ve výši 88 tis. Kč (v roce 2020: 210 tis. Kč) zahrnují především závazky za audit, služby manažera,
tajemnice Nadace a zaměstnankyně pro PR a komunikaci, které byly vyfakturovány až po konci běžného roku 2021.
4.5. Výnosy podle hlavních činností (v tis. Kč)

Přijaté příspěvky - dary
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

31. 12. 2021

31. 12. 2020

22 527

10 087

8

8

22 535

10 095

V roce 2021 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s., v celkové výši 17 093 tis. Kč
(v roce 2020: 8 160 tis. Kč).
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4.6. Poskytnuté dary
Poskytnuté dary k 31. 12. 2021 činily 19 643 tis. Kč (v roce 2020: 10 829 tis. Kč).
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2021:
(v tis. Kč)

31. 12. 2021

ADRA o.p.s.

7 000

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

1 468

ZOO Praha

1 200

Institut Pallium, z.ú.

757

Centrum Locika, z.s.

688

Dobrá rodina, o.p.s.

648

Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.

600

Ukliďme Česko z.s.

500

MČ Praha 13

440

INCIEN Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

400

Vzdělávání pro budoucnost

400

Ostatní příspěvky
Celkem

5539
19 643

Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2020:
(v tis. Kč)

31. 12. 2020

Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

750

Národní ústav pro autismus, z.ú.

400

Dům tří přání, z.ú.

400

Centrum paliativní péče, z. ú.

374

Borůvka Praha o.p.s.

360

Dětské krizové centrum, z.ú.

336

Sdílení o.p.s.

200

Poradna VIGVAM, z.ú.

200

Letní dům, z.ú.

200

Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco

200

yourchance o.p.s.

200

Ostatní příspěvky
Celkem

7 209
10 829

4.7. Výnosové úroky
Výnosové úroky k 31. 12. 2021 činily 8 tis. Kč (2020: 9 tis. Kč).
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4.8. Ostatní služby
Náklady na ostatní služby činily v roce 2021 1 108 tis. Kč (2020: 1 177 tis. Kč). Tato částka obsahuje zejména
administrativní náklady za služby manažera, tajemnice a zaměstnankyně pro PR a komunikaci Nadace ve výši 822 tis. Kč
(2020: 945 tis. Kč) a za náklady spojené s charitativní akcí Golf ve výši 206 tis. Kč (2020: 167 tis. Kč). Částka také obsahuje
celkovou odměnu přijatou auditorem za povinný audit roční účetní závěrky ve výši 57 tis. Kč (2020: 40 tis. Kč).
4.9. Transakce se zřizovatelem
V roce 2021 Nadace obdržela dar od svého zřizovatele Komerční banky, a.s., v celkové výši 17 093 tis. Kč
(v roce 2020: 8 160 tis. Kč).

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Nadace nemá žádné stálé zaměstnance.
Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v roce 2021 ani 2020 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. 2021 žádné závazky neuvedené v účetnictví.
Nadace se k 31. 12. 2021 neúčastnila žádných aktivních ani pasivních soudních sporů.

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. 2021.
Jiří Kocourek, který působil na pozici manažera Nadace Jistota, ukončil spolupráci ke konci listopadu 2021. Díky své
vysoké kvalifikaci v oblasti neziskové sféry definoval po sedm let strategii Nadace Jistota a významně přispěl k posílení
jejího pozitivního vnímání i postavení v této oblasti.
Pozici manažerky Nadace Jistota od 1. ledna 2022 nově zastává Klára Loudová, dosavadní členka správní rady Nadace,
která v Nadaci Jistota působila mnoho let jako členka dozorčí rady a následně správní rady.
Dne 14. ledna 2022 správní rada na řádném zasedání zvolila do svého čela Jana Juchelku, generálního ředitele KB, který
se tímto stal předsedou správní rady Nadace Komerční banky Jistota. Vystřídal tak Tomáše Doležala, který byl ve funkci
od 1. srpna 2019 a který nadále zůstává členem správní rady. Za dobu působení Tomáše Doležala v čele prošla Nadace
zásadní změnou strategie a zařadila mezi svá stěžejní témata i udržitelnost. Činnost Nadace Jistota se tak opírá o tři
hlavní pilíře, jimiž jsou Rodina a děti, Hospicová a paliativní péče a Udržitelná budoucnost. Svým zapojením ve správní
radě chce Jan Juchelka pomoci zvýšení významu Nadace KB Jistota jako ideální platformy pro tvorbu synergií v rámci
Skupiny KB.
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Koncem února 2022 začal válečný konflikt na Ukrajině vyvolaný ze strany Ruska, který způsobil nejistotu ohledně dopadu
na celkové uspořádání světa včetně globální ekonomiky. Vlády po celém světě, zejména v rámci Evropské unie, zavedly
vůči Rusku výrazné sankce a mobilizovaly humanitární pomoc na úrovni jednotlivých států. Současně mnozí donoři
a veškerý neziskový sektor reagovali na tuto humanitární krizi vyhlášením četných veřejných sbírek a mobilizací
dobrovolníků pro pomoc Ukrajině. Správní rada na situaci zareagovala mimořádným darem a vyhlášením
zaměstnanecké sbírky, na jejíž násobení uvolnila velkou část prostředků původně plánovaných na tradiční projekty
jak v sociální, tak v environmentální oblasti. Konflikt na Ukrajině vyvolal v české společnosti ohromnou vlnu solidarity,
což se projevilo i na příspěvcích Nadaci, jejíž rozpočet tak v roce 2022 téměř jistě překročí hranici 30 milionů korun.
Většina získaných prostředků bude směřovat právě na podporu Ukrajiny, buď formou přímé humanitární pomoci
prostřednictvím Českého červeného kříže na území Ukrajiny, nebo formou podpory integrace válečných uprchlíků
v České republice.

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 2021 celkové roční účetní náklady související se správou Nadace
dosáhly 5,8 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků a stanovený limit byl splněn (2020: 10,9 %, limit byl splněn).
Nadace nemá organizační složku v zahraničí, nepodpořila projekty související se životním prostředím a nevynaložila
náklady na výzkum a vývoj.
Hospodářský výsledek běžného roku ve výši 1 762 tis. Kč bude v průběhu roku 2022 převeden do Nerozděleného zisku,
neuhrazené ztráty min. let.

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná
za účetnictví:

Osoba odpovědná
za účetní závěrku:

12. 5. 2022

Jan Juchelka

Martin Zíma

Martin Zíma

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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Kontakt
Sídlo
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Na Příkopě 969/33
110 00 Praha 1

Korespondenční adresa
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Bankovní spojení
2970297/0100

Web: www.nadacejistota.cz
Facebook: www.facebook.com/nadacejistota/
Twitter: twitter.com/NadaceJistota
Instagram: www.instagram.com/nadace_jistota/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nadace-jistota/
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