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Allianz nadační fond

Základní údaje

Allianz nadační fond, jehož největším dárcem je společnost Allianz pojišťovna, a. s., se při poskytování nadačních
příspěvků řídí těmito zákony a pravidly:
1. Zákonem č. 22/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
2. Zakládací listinou Allianz nadačního fondu.
3. Statutem Allianz nadačního fondu.
4. Grantovými pravidly Allianz nadačního fondu.
5. Rozhodnutím zřizovatele, tj. Allianz pojišťovny, a. s., v rozsahu stanoveném Zakládací listinou Allianz
nadačního fondu a Statutem Allianz nadačního fondu v zápisech ze zasedání orgánů společnosti.

Allianz nadační fond byl založen dne 7. 11. 2011
podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a dne 28. února 2012 byl
zapsán Městským soudem v Praze do nadačního
rejstříku, oddíl N, vložka č. 881. Nadaci bylo přiděleno
identifikační číslo 242 17 638.
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Allianz nadační fond v roce 2012

Grantový soutěžní projekt S Allianz bezpečně na cestách byl založen s cílem motivovat obce a města k přípravě
a realizaci konkrétních opatření menšího rozsahu pro zlepšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů a tato
opatření finančně a technicky podporovat. Administrátorem grantového programu se stala Nadace Partnerství,
která má v oblasti dopravně-bezpečnostních projektů velké zkušenosti a je zárukou hladké a rychlé realizace.
Nadace Partnerství přispěla z prostředků Allianz nadačního fondu městům Holice a Jablonné nad Orlicí shodně
po 300 tisících Kč na vybudování bezbariérových přechodů a opravu okolní komunikace. Úpravy přispěly ke
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v ulicích Růžičkové v Holicích, která se nachází v oblasti školy, školky,
jídelny a družiny a v ulici Slezské v Jablonném nad Orlicí, která je hlavní tepnou města.

Pod křídla Allianz nadačního fondu přešla v roce 2012 i podpora kampaně Do práce na kole. Velká jarní jízda
firemních družstev přilákala 2 535 účastníků, 829 týmů a proběhla ve čtyřech městech. Pozitivem je, že se do ní
zapojilo i pět družstev ze společnosti Allianz. Tato ekologicko dopravní soutěž získala podporu ve výši 15 000 Kč.

Jakub Petr, student VŠUP, zaujal účastníky soutěže Asociace českých pojišťovacích makléřů cenou, kterou pro
soutěž vytvořil. Od Allianz nadačního fondu získal částku 20 000 Kč na svůj další rozvoj na poli umění.

Marcela Šrámková obdržela částku 80 000 Kč v tíživé životní situaci.

V roce 2012 podpořil Allianz nadační fond celkem pět projektů celkovou částkou 835 000 Kč.

Nejen člověk a silniční doprava byly hlavní prioritou
činnosti Allianz nadačního fondu v prvním roce jeho
činnosti. Fond také vyplatil finanční podporu ve dvou
odlišných případech, a to na rozvoj činnosti mladého
umělce a v případě tíživé životní situace jedné
rodiny.
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Allianz nadační fond

Ladislav Effenberk, starosta města Holice a Pavel Jechort, člen správní rady nadačního fondu při otevření
zrekonstruované Růžičkové ulice v Holicích.



Orgány Allianz nadačního fondu
Správní rada
Předseda Dalibor Šajar
Místopředseda Tomáš Vysoudil
Člen Pavel Jechort

Dozorčí rada
Předseda Jakub Strnad
Místopředseda Petr Sosík
Člen Josef Lukášek

Tajemník a správce Radana Pochop Rusevová
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Při příležitosti zahájení kampaně Do práce na kole se dne 19. dubna 2012 konala Velká jarní cyklojízda. Prahou za
vytrvalého deště projelo více než 5 tisíc cyklistů.
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Úvodní slovo předsedy správní rady
Vážení přátelé,

prevenci a ochranu zdraví účastníků silničního provozu
podporuje Allianz pojišťovna po celou dobu své existence.
Vyvrcholením této snahy je založení Allianz nadačního fondu,
a to v roku, kdy slaví dvacet let své činnosti na českém pojistném
trhu.

Co se fondu v prvním roce podařilo? Podpořil dva projekty
revitalizace přechodů, které se nacházejí v blízkosti škol a které
se díky připravenosti místních úřadů podařilo realizovat ještě
v roce 2012. Zvýšený zájem o využívání jízdních kol v městské
dopravě nás přivedl ke spolupráci na kampani, která se z Prahy
postupně rozšiřuje do dalších velkých měst. Kampaň probíhá

celý květen a nás těší, že její vliv je na našich silnicích vidět po celý rok. Počet cyklistů i cyklostezek rok od roku
roste. Kromě bezpečnosti účastníků silničního provozu si Allianz nadační fond dal do vínku i podporu sportovců,
umělců v jejich další činnosti a rodin i jednotlivců, kteří se ocitli v tíživé financi situaci. Zde jsme rozhodli
o finanční podpoře ve dvou případech, kdy podpora našeho fondu výrazně pomůže oběma žadatelům.

Jsem rád, že i díky dobrým výsledkům našeho hlavního donátora, Allianz pojišťovny, bylo vykročení Allianz
nadačního fondu úspěšné a děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Dalibor Šajar
předseda správní rady Allianz nadačního fondu



Nadační projekty

Nadační fond podporuje během celého roku vybrané projekty, a to jak neziskových organizací, tak individuálních
žadatelů, pokud jejich aktivity souvisejí s posláním a cíli nadačního fondu.

V prvním roce své činnosti se Allianz nadační fond zaměřil na tyto projekty:

S Allianz bezpečně na cestách
Cílem grantového soutěžního programu S Allianz bezpečně na cestách je motivovat obce a města k přípravě
a realizaci konkrétních opatření menšího rozsahu pro zlepšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů a tato
opatření finančně a technicky podporovat. Dalším cílem projektu je komunikovat dobré příklady a technologie,
které přispívají k bezpečnosti dopravy v obcích a městech. Do grantové soutěže bylo přijato celkem 12 žádostí.
Grantová komise vybrala 2 projekty, které nejvíce splňovaly kritéria soutěže.

V rámci pilotního ročníku získaly finanční příspěvek projekty:
Holice – rekonstrukce Růžičkovy ulice,
Jablonné nad Orlicí – rekonstrukce Slezské ulice.

Do práce na kole
Obecným cílem kampaně Do práce na kole je zklidnění automobilové dopravy ve městech a vytvoření lepších
podmínek pro ekologické druhy dopravy, především pro městskou. Allianz nadační fond se stal hlavním
partnerem kampaně, která kromě Prahy probíhala v Brně, Pardubicích a Liberci, a v Praze jí celou zaštítil.

Hlavním posláním Allianz nadačního fondu je
bezpečnost na silnicích, ochrana zdraví všech
účastníků silničního provozu a aktivní spolupráce na
projektech s dopravně-bezpečnostní tématikou.
Podporuje rovněž aktivity regionů, sportovců,
umělců, rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci.
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Jakub Petr
Mladý umělecký sklář Jakub Petr, student VŠUP a výherce soutěže Asociace českých pojišťovacích makléřů
o nejlepší ztvárnění skleněných cen pro rok 2012, získal od Allianz nadačního fondu finanční dar pro svůj další
rozvoj na poli umění.

Marcela Šrámková
Dlouholetá klientka Allianz pojišťovny se v důsledku těžké nemoci manžela ocitla téměř bez finančních
prostředků. Finanční podpora Allianz Nadačního fondu pomůže Marcele Šrámkové zabezpečit základní životní
potřeby v tíživé situaci.
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Malá ukázka z projektu No li tangere circulos meos, který Jakub Petr představil v dubnu 2013 v Domě u Zlatého
prstenu v Praze. Jedná se o programovatelné elektromechanické zařízení, které tvoří prostorové kresby na
matematickém principu, za rychlé rotace ramen s LED diodami.
Za svůj další projekt Archimeidon získal Jakub Petr cenu rektora VŠUP za akademický rok 2011/2012. V tomto
projektu vyvinul novou sklářskou techniku odstředivého tavení s využitím jejího tvarosloví.
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Souhrn finančně podpořených projektů
v roce 2012
Příjemce Místo Projekt Částka v Kč
Jakub Petr Praha Rozvoj mladého talentu 20 000
Sdružení Auto*Mat Praha Do práce na kole 15 000
Marcela Šrámková Praha Tíživá životní situace 80 000
Nadace Partnerství Praha Bezpečnost silničního provozu 40 000
Nadace Partnerství Praha Bezpečnost silničního provozu 680 000
Celkem �35 000
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Stručné vysvětlení grantových pravidel
Obecné podmínky poskytnutí nadačního příspěvku

Allianz nadační fond poskytuje podporu právnickým osobám na základě Žádosti o nadační příspěvek.
O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace. Všichni žadatelé jsou o výsledku písemně
informováni.

Potřebné informace včetně formulářů žádostí, termínů aktuálních grantových řízení apod. jsou dostupné všem
zájemcům na stránkách www.allianz.cz/nadacni-fond.
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Odpovědnost za výroční zprávu
Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Allianz nadačního fondu za rok 2012 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Allianz nadačního fondu, nebyly vynechány.

V Praze, dne 10. června 2013

Dalibor Šajar Tomáš Vysoudil
předseda správní rady místopředseda správní rady
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Zpráva nezávislého auditora pro zřizovatele společnosti Allianz nadační fond

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 21. února 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu
následujícího znění:

“Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Allianz nadační fond, tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku
a ztráty za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících
údajů. Údaje o společnosti Allianz nadační fond jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Allianz nadační fond je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Allianz nadační fond
k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.”
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Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný
statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní
závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou.

V Praze, dne 10. června 2013

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ing. Romana Benešová
Oprávnění číslo 71 Partner

Oprávnění číslo 1834
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2012
(V celých tisících Kč)

AKTIVA 2012 2012 2012 2011
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM (A + B) 195 0 195 0
A. Dlouhodobý majetek (A. I. + A. II. +A. III. + A. IV.) 0 0 0 0
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek
A. III. Dlouhodobý finanční majetek
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B. Krátkodobý majetek (B. I. + B. II. +B. III. + B. IV.) 195 0 195 0
B. I. Zásoby
B. II. Pohledávky
B. III. Krátkodobý finanční majetek 195 195
B. IV. Jiná aktiva

PASIVA 2012 2011
PASIVA CELKEM (A + B) 195 0

A. Vlastní zdroje (A. I. + A. II. +A. III. + A. IV.) 1�9 0
A. I. Jmění 200

a) Vlastní jmění 200
b) Fondy 0

A. II. Výsledek hospodaření -11
B. Cizí zdroje (B. I. + B. II. +B. III. + B. IV.) � 0
B. I. Rezervy
B. II. Dlouhodobé závazky
B. III. Krátkodobé závazky
B. IV. Jiné závazky 6



Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu za rok 2012
(V celých tisících Kč)
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NÁKLADY Činnost Činnost Činnost
hlavní hospodářská celkem

A. I. Spotřebované nákupy
A. II. Služby 6 6
A. III. Osobní náklady
A. IV. Daně a poplatky
A. V. Ostatní náklady 5 5
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
A. VII. Poskytnuté příspěvky
A. VIII. Dan z příjmů

NÁKLADY CELKEM (A. I. až A. VIII.) 11 0 11

VÝNOSY Činnost Činnost Činnost
hlavní hospodářská celkem

B. I. Tržby za vlastní výkony a zboží
B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob
B. III. Aktivace
B. IV. Ostatní výnosy
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
B. VI. Přijaté příspěvky
B. VII. Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM (B. I. až B. VII.) 0 0 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -11 0 -11
D Daň
E Výsledek hospodaření po zdanění -11 0 -11



Příloha účetní závěrky za rok 2012

1. CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU

a) založení a charakteristika

Allianz nadační fond (dále „Nadační fond“) byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
dne 28. února 2012.

Primárním cílem Nadačního fondu je přispívat ke zvyšování bezpečnosti na silnicích a chránit jak vlastní zdraví, tak i zdraví
ostatních účastníků provozu.

Nadační fond byl zřízen za účelem podpory:
- prevence pojistných událostí,
- výchovy, vědy a vzdělávání ve finančnictví, zejména v oblasti pojišťovnictví,
- kulturních projektů,
- bezpečnosti silničního provozu,
- zdraví a zdravého životního stylu,
- práv a potřeb dětí a mládeže,
- regionů, sportu a akcí na využití volného času, talentů,
- sociální oblasti, zejména rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci.

b) zřizovatel nadačního fondu

Allianz pojišťovna, a. s.
Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
Identifikační číslo: 471 15 971

c) sídlo nadačního fondu

Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

d) identifikační číslo

242 17 638

e) nadační jmění

200 000,- Kč (nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku)
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f) správní rada k 31. prosinci 2012

Dalibor Šajar předseda
Tomáš Vysoudil místopředseda
Pavel Jechort člen

Jménem Nadačního fondu jednají vždy dva členové správní rady společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda
správní rady nebo místopředseda správní rady, a to tak, že k názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis.

g) dozorčí rada k 31. prosinci 2012

Jakub Strnad předseda
Petr Sosík místopředseda
Josef Lukášek člen

2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ POSTUPY

a) dary

Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen, jsou účtovány do výnosů. Účelově vymezené dary jsou
naopak účtovány v rámci účtu účtové skupiny 91 - Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

b) náklady

Náklady související se správou Nadačního fondu jsou tvořeny náklady na audit a finanční transakce (bankovní poplatky).

3. BANKOVNÍ ÚČTY A POKLADNY

Pro správu finančních prostředků je používán běžný účet vedený v českých korunách.
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2012 je 153 tis. Kč.
Pro správu hotovostních finančních prostředků je používána pokladna vedená v českých korunách.
Zůstatek na pokladně k 31. 12. 2012 je 42 tis. Kč.

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

a) pohledávky

Nadační fond nevykazuje k 31. 12. 2012 žádný zůstatek pohledávek.

b) závazky

Nadační fond vykazuje k 31. 12. 2012 závazek za služby auditu ve výši 6 tis. Kč.
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5. VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31. 12. 2012 činí 189 tis. Kč a jsou tvořeny:
a) vlastním jměním ve výši 200 tis. Kč (jedná se o zakladatelský vklad)
b) výsledkem hospodaření běžného období ve výši -11 tis. Kč

�. PŘEHLED O PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DARECH

a) dary přijaté Nadačním fondem v roce 2012

Datum Dárce Účel Částka
2. 4. 2012 Jakub Strnad - FO Dar na podporu statutu NF 45 000,00

11. 4. 2012 Zaměstnanci AZP Dar na podporu statutu NF 11 217,00
22. 5. 2012 Lenka Kabátová - FO Dar na podporu statutu NF 600,00

18. 12. 2012 Zaměstnanci AZP Dar na podporu statutu NF 5 433,00
18. 12. 2012 Dalibor Šajar - FO Dar na podporu statutu NF 5 000,00
18. 12. 2012 Karel Waisser - FO Dar na podporu statutu NF 10 000,00
19. 12. 2012 Robert Fekete - FO Dar na podporu statutu NF 16 000,00
21. 12. 2012 Allianz pojišťovna, a. s. Dar na podporu statutu NF 700 000,00
31. 12. 2012 Allianz pojišťovna, a. s. Dar na podporu statutu NF 42 000,00

Celkem �35 250,00

b) dary poskytnuté Nadačním fondem v roce 2012

Datum Příjemce daru Účel Částka
20. 7. 2012 Jakub Petr - FO Peněžitý dar “PŘÍSPĚVEK NA ROZVOJ

UMĚLECKÉ TVORBY - Jakub Petr” 20 000,00
20. 7. 2012 Auto*Mat, o.s. Peněžitý dar “PŘÍSPĚVEK NA PODPORU

EKOLOGICKO DOPRAVNÍHO PROJEKTU” 15 000,00
25. 7. 2012 Marcela Šrámková - FO Peněžitý dar “POMOC V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ

SITUACI” 80 000,00
30. 11. 2012 Nadace Partnerství Peněžitý dar “PŘÍSPĚVEK NA BEZPEČNOST

SILNIČNÍHO PROVOZU” 40 000,00
21. 12. 2012 Nadace Partnerství Peněžitý dar “PŘÍSPĚVEK NA BEZPEČNOST

SILNIČNÍHO PROVOZU” 680 000,00
Celkem �35 000,00
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7. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

�. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI

V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti.

9. DAŇ Z PŘÍJMŮ

V běžném období Nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Nadační fond uzavřel 28. 12. 2012 s Allianz pojišťovnou, a. s. smlouvu o poskytnutí daru ve výši 800 000 Kč. Tento dar byl
určen k zajištění obecně prospěšných cílů vyplývajících ze statutu Nadačního fondu. Dar byl přijat převodem na bankovní
účet Nadačního fondu dne 18. 1. 2013.

V Praze dne 21. února 2013

Dalibor Šajar Tomáš Vysoudil
předseda správní rady místopředseda správní rady
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