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allianz nadační fond 
v roce 2014 
Lidé a bezpečnost silničního provozu byli hlavní prioritou činnosti Allianz 
nadačního fondu ve třetím roce jeho činnosti. Fond znovu vyplatil finanční 
podporu také v mimořádných případech, v tíživých životních situacích, 
na pomoc handicapovaným dětem v rodinách a dětským domovům. 

Ještě více se rozvinula spolupráce se společností 3M, s níž byl již v roce 2012 založen grantový soutěžní projekt 
„S allianz bezpečně“, jehož cílem bylo motivovat obce a města k přípravě a realizaci konkrétních opatření menšího 
rozsahu na zlepšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů a tato opatření finančně a technicky podporovat. 

V roce 2013 se pak projekt přesunul plně pod křídla Allianz nadačního fondu, a to v podobě Allianz Automapy, 
která pravidelně mapuje nejnebezpečnější nehodové lokality na silnicích České republiky a sestavuje žebříček 
nejkritičtějších míst se smrtelnými a těžkými zraněními. Na rozdíl od jiných projektů, které silnice známkují 
podle subjektivního hodnocení, však tento vychází ze statistických údajů databáze dopravních nehod s vážnými 
následky a jejich lokalizace.

Pořadí závažnosti jednotlivých nehodových lokalit bylo stanoveno podle čtyř hlavních kritérií, mezi něž patří 
počet nehod, při kterých došlo k smrtelnému, nebo těžkému zranění, závažnost těchto zranění, počet osob, 
které úrazy utrpěly a počet ostatních, i méně závažných nehod v dané lokalitě.

Automapa Allianz je zacílena na různé skupiny uživatelů, minimálně je užitečná pro motoristy, policisty a správce 
komunikací. Motoristy upozorňuje na místa, která jsou rizikovější, než ostatní a varuje, kde by si měli dávat obzvlášť 
pozor. Zdrojem informací je i pro policisty a správce komunikací, kteří mohou společnými silami v těchto rizikovějších
místech učinit určitá nápravná opatření. A to se v poslední době děje, ať už z iniciativy měst a obcí, správců 
komunikací, policie, ale i Allianz.
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Allianz nadační fond se také aktivně zapojil do přípravy opatření na zvýšení bezpečnosti. Ve spolupráci s odborníky 
z HBH projektu a společnosti 3M Česko, která je mimo jiné specialistou na dopravní značení, se rozhodli vybrat 
nejrizikovější lokality a lépe je pro motoristy zviditelnit. Nekvalitní a nedostatečně výrazné dopravní značení totiž stojí 
za velkým množstvím dopravních nehod. Dlouhodobou snahou obou subjektů je pomoci zpřehlednit situaci na českých
silnicích a učinit je tak bezpečnějšími. V roce 2013 bylo vytipováno několik nebezpečných míst, proběhla jednání 
se zainteresovanými orgány a v roce 2014 byly první lokality také vhodným značením fakticky upraveny – zatím to 
jsou tři nehodová místa – v Milíně na Příbramsku, v Toužetíně na Lounsku a ve Lhotě pod Libčany na Královéhradecku. 

Původně se počítalo se změnou značení ještě u dalších dvou až tří lokalit, ale projednávání byla komplikovanější 
a zdlouhavější, než se původně plánovalo. Navíc u některých míst bylo zjištěno, že potřebují rozsáhlejší stavební 
úpravy a značení bylo odsunuto až po dokončení stavby a na jiná zase města dostala dotaci z EU, takže k realizaci 
ze strany Allianz NF nedošlo. Projekt bude pokračovat i v dalším roce, vytipovány jsou další lokality a v některých 
už probíhají jednání se zainteresovanými orgány. 

Pod křídla Allianz nadačního fondu přešla v roce 2013 i podpora kampaně „do práce na kole“ a opakovala se také 
v roce 2014.  V roce 2014 podpořil Allianz nadační fond  vlastní projekty i individuální žadatele a zároveň podpořil 
i vlastní obor – přispěl na výchovu nových talentů Nadačnímu fondu na podporu vzdělávání v pojišťovnictví a předal 
také finanční příspěvek mladému nadanému výtvarníkovi Pavlu Výtiskovi, který vytvořil ceny do soutěže Pojišťovna roku.
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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.89/2012 Sb. občanský zákoník. 
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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orgány allianz nadačního fondu 
Správní rada
Předseda Dalibor Šajar (do 15. 10. 2014), 

Václav Bálek (od 15. 1. 2015)
Místopředseda Tomáš Vysoudil (do 28. 2. 2015)

Nelly Talášková (od 1. 3. 2015)
Člen Pavel Jechort (do 28. 2. 2015)

Pavel Martynek (od 1. 4. 2015)
Tyto změny ještě nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

dozorčí rada 
Předseda Jakub Strnad
Člen Sonia Slavtcheva
Člen Josef Lukášek

Zaměstnanci nadace
Zastupující tajemník a správce Roman Ventura
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Úvodní slovo 
místopředsedy správní rady 

Vážení přátelé, 

ochranu zdraví a prevenci úrazů účastníků silničního provozu podporuje Allianz pojišťovna po celou dobu své existence.
Vyvrcholením této snahy bylo založení Allianz nadačního fondu a to těsně před významným výročím, kdy společnost 
oslavila dvacet let své činnosti na českém pojistném trhu. 

Co vše se fondu v uplynulém roce podařilo? Podpořil tři projekty změny dopravního značení ve středních, severních 
a východních Čechách, které mají za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu. Tato riziková místa „se narodila“ 
v projektu Allianz Automapy, který nadační fond zastřešil a také podpořil a podporovat jej chce i nadále. Allianz 
Automapa, která v první fázi pouze upozorňovala na nebezpečná místa, totiž dostala díky nadačnímu fondu další 
dimenzi. Statistiky nám ukázaly, že kritické lokality potřebují naši pomoc a že někdy stačí i málo, například změna 
značení a pomůžeme zachránit lidské životy. Úprava značení nebezpečných lokalit, kterou bude i v příštích letech 
fond spolufinancovat, by měla posílit bezpečnost všech účastníků provozu. 

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. Akce Do práce na kole 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 rodin a jednotlivců, 
kteří se ocitli v tíživé financi situaci v souvislosti s pojistnou událostí na silnici, nebo jinou katastrofou. I v této oblasti 
jsme se loni rozhodli poskytnout v několika případech finanční podporu, která žadatelům výrazně pomohla překonat
obtížné období.

Jsem rád, že i díky dobrým výsledkům našeho hlavního donátora, Allianz pojišťovny, můžeme zhodnotit i třetí rok 
působení Allianz nadačního fondu jako velmi úspěšný a děkuji všem, kteří se na jeho činnosti podíleli. 

Tomáš Vysoudil,
místopředseda správní rady Allianz nadačního fondu
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Nadační projekty  

Ve třetím roce své činnosti se Allianz nadační fond zaměřil mimo jiné na tyto projekty:

allianz automapa
Tento projekt se v roce 2014 zaměřil na vlastní projekty a v první řadě podpořil Allianz nehodovou automapu. 
Kromě již zmíněného pravidelného monitorování nebezpečných míst dvakrát ročně a jejich zveřejňování 
prostřednictvím médií jako varování pro řidiče, se začalo s přípravami na konkrétní úpravy značení.  Z nehodových 
lokalit byly realizovány tři - Milín, Lhota pod Libčany a Toužetín. Během roku 2015 dojde k realizaci úprav a samozřejmě
také vytipování dalších nebezpečných úseků.

Trochu jiná večeře
Již po páté se konalo setkání se seniory u příležitosti charitativní večeře v hotelu Hilton za spolupráce KPMG. 
Představenstvo všech společností vyměnilo své obleky za číšnické zástěry a na jedno odpoledne obsluhovalo seniory 
ze sdružení REMEDIUM a zpříjemnilo jim tak odpoledne v jejich podzimu života. Akce se také účastnila moderátorka
Kamila Moučková a večerem provázel Alexander Hemala. Na akci byl sdružení Remedium předán i šek v hodnotě
30 000Kč na podporu a rozvoj aktivního stáří.

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 a rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci. 
Nadační fond podporuje během celého roku vybrané projekty, a to jak
neziskových organizací, tak i konkrétní žádosti individuálních žadatelů, 
pokud jejich aktivity souvisejí s posláním a cíli nadačního fondu.
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Souhrn finančně podpořených
projektů 2014
popis projektu: Částka zaplaceno:
Darování fin. prostředků na obecně prospěšnou činnost - Dětský domov Racek 15200
Darování fin. prostředků na obecně prospěšnou činnost - Česká unie neslyšících 10000
Darování fin. prostředků osobě v těžké životní situaci Lucie Cvoreňová 13000
Nadační fond na podporu vzdělávání v pojišťovnictví – NFNPVP 50000
Finanční příspěvěk zhotoviteli ceny Pojišťovna roku - Pavel Výtisk 35000
Projektová dokumentace - nehodové úseky - HBH Projekt 23000
Realizace - lokalita Milín, Středočeský, okr. Příbram - GS PLUS s.r.o 103854
Realizace - lokalita Toužetín, Ústecký, okr. Louny - GS PLUS s.r.o. 112621
Reallizace - lokalita Lhota pod Lipčany, Královehradecký, okr. Hradec Králové - GS 100999
Trochu jiná večeře 2014 spolupráce s KPMG & hotel Hilton - Remedium Praha o.s. 30000
Podpora dopravního hřiště a BESIP - ZŠ Třinec 20000
Darování fin. prostředků osobě v těžké životní situaci Darina Vrbová 30000
Darování fin. prostředků na obecně prospěšnou činnost - DD Senožaty 40000
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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 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 2014 odpovídají skutečnosti 
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Allianz nadačního 
fondu, nebyly vynechány.

V Praze dne 20. února 2015

Místopředseda správní rady člen správní rady
Tomáš Vysoudil v.r. Pavel Jechort
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AKTIVA 2014 2014 2014 2013

Brutto Korekce Netto Netto

aKTIVa CeLKem (a + B) 1 423 0 1 423 161
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.) 1 423 0 1 423 161
B. I. Zásoby

B. II. Pohledávky

B. III. Krátkodobý finanční majetek 1 423 1 423 161

B. IV. Jiná aktiva

PASIVA 2014 2013

paSIVa CeLKem (a + B) 1 423 161
a. Vlastní zdroje (a. I. + a. II.) 1 417 155
A. I. Jmění 1 518 200

a) Vlastní Jmění 200 200

b) Fondy 1 318 0

A. II. Účet výsledku hospodáření -101 -45

a) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -56 -34

b) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -45 -11

B. Cizí zdroje (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 6 6
B. I. Rezervy 

B. II. Dlouhodobé závazky 

rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31. prosince 2014 (v celých tisících Kč)
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NáKLADy Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. I. Spotřebované nákupy

A. II. Služby 52 52

A. III. Osobní náklady

A. IV. Daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady 4 4

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

A. VII. Poskytnuté příspěvky

A. VIII. Daň z příjmů

NáKLadY CeLKem (a. I. až a. VIII.) 56 0 56

VýNOSy Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

B. I. Tržby za vlastní výkony a za 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 (a. I. až a. VII.) 0 0 0

Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -56 0 -56

D. Daň

E. Výsledek hospodaření po zdanění -56 0 -56

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném
rozsahu ke dni 31. prosince 2014 (v celých tisících Kč)
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příloha účetní závěrky za rok 2014
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 2014
PhDr. Tomáš Vysoudil místopředseda
Mgr. Pavel Jechort člen

Dalibor Šajar přestal být ke dni 31.10.2014 zaměstnancem Allianz pojišťovny, a.s., která je zřizovatelem 
Allianz nadačního fondu. Tím v souladu s čl. VIII. odst. 10 Statutu Allianz nadačního fondu zaniklo jeho členství 
ve správní radě Allianz nadačního fondu a současně i jeho funkce předsedy správní rady Allianz nadačního
fondu. Tato změna nebyla k 31.12.2014 zapsaná v obchodním rejstříku.

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 2014
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. předseda
Ing. Sonia Mihaylova Slavtcheva, MBA člen
Mgr. 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, výroční zprávu 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 31.12.2014 je 1 423 tis. Kč (2013: 119 tis. Kč).
Pro správu hotovostních finančních prostředků je používána pokladna vedená v českých korunách. 
Zůstatek na pokladně k 31.12.2014 je 0 tis. Kč (2013: 42 tis. Kč).

4. KráTKodoBÉ pohLedáVKY a ZáVaZKY

a) pohledávky
Nadační fond nevykazuje k 31.12.2014 žádný zůstatek pohledávek.

b) závazky
Nadační fond vykazuje k 31.12.2014 závazek za služby auditu ve  výši 6 tis. Kč (2013: 6 tis. Kč). 
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5. VLaSTNÍ Zdroje

Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31.12.2014 činí 1 417 tis. Kč (2013: 155 tis. Kč) a jsou tvořeny:

a) vlastním jměním ve výši 200 tis. Kč (2013: 200 tis. Kč), jedná se o zakladatelský vklad,
b) fondy ve výši 1 318 tis. Kč (2013: 0 tis. Kč),
c) výsledkem hospodaření běžného období ve výši -56 tis. Kč (2013: -34 tis. Kč),
d) neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši -45 tis. Kč (2013: -11 tis. Kč).

6. přehLed o přIjaTÝCh a poSKYTNuTÝCh dareCh

a) dary přijaté Nadačním fondem v roce 2014

datum dárce Účel Částka v Kč
8.1.2014 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 800 000
10.6.2014 3M ČESKO spol. s r.o. Dar na podporu dle statutu NF 100 000
4.7.2014 Česká asociace pojišťoven Dar na podporu dle statutu NF 1 105
10.11.2011 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 1 000 000
Celkem 1 901 105

b) dary poskytnuté Nadačním fondem v roce 2014

datum příjemce daru projekt Částka v Kč
6.1.2014 Dětský domov Racek Peněžitý dar na podporu činnosti 15 200
30.1.2014 HBH Projekt, s.r.o. Peněžitý dar na pokrytí nákladů - výběr nehodových lokalit 23 000
30.5.2014 GS PLUS s.r.o. Peněžitý dar na realizaci úpravy dopravního značení 103 854
10.6.2014 Česká unie neslyšících Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
7.7.2014 GS PLUS s.r.o. Peněžitý dar na realizaci úpravy dopravního značení 112 621
7.7.2014  Lucie Cvoreňová Peněžitý dar na pomoc v tíživé životní situaci 13 000

21.7.2014 Nadační fond na podporu
vzdělávání v pojišťovně

Peněžitý dar na podporu vzdělávání v pojišťovnictví 50 000

28.8.2014 Pavel Výtisk Peněžitý dar na podporu kulturní činnosti 35 000
15.10.2014 GS PLUS s.r.o. Peněžitý dar na realizaci úpravy dopravního značení 100 999
24.10.2014 Remedium Praha Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
27.11.2014 SŠ, ZŠ a MŠ Třinec Peněžitý dar na nákup dětského mobilního dopravního hřiště 20 000
18.12.2014 Darina Vrbová Peněžitý dar na pomoc v tíživé životní situaci 30 000
30.12.2014 Dětský domov Senožaty Peněžitý dar na podporu činnosti 40 000
celkem 583 674
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7. ZamĚSTNaNCI a VedouCÍ praCoVNÍCI

V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

8. 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 17.12.2014 s Allianz pojišťovnou, a.s. smlouvu o poskytnutí daru ve výši 500 000 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 9.1.2015.

V Praze dne 20. února 2015

Tomáš Vysoudil Pavel Jechort
místopředseda správní rady člen správní rady
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