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Allianz nadační fond 
v roce 2015

Bezpečnost na cestách se stala již čtvrtým rokem hlavním tématem Allianz
nadačního fondu, který zásadně usiluje o zkvalitňování situace na našich 
silnicích a dbá na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Fond tedy 
i v roce 2015 vyplácel finanční podporu jak na opravy nehodových míst 
na základě analýzy Allianz Automapy, tak také v mimořádných případech, 
v tíživých životních situacích, na pomoc handicapovaným dětem v rodinách, 
dětským a seniorským domovům.

I nadále pokračuje ve spolupráci se společností 3M Česko, s níž byl již v roce 2012 založen grantový soutěžní projekt 
„S Allianz bezpečně“. Cílem tohoto projektu bylo motivovat obce a města k revizi pozemních komunikací a dopomoci
jim následně k přípravě a realizaci konkrétních opatření menšího rozsahu na zlepšení bezpečnosti zejména chodců 
a cyklistů. Tato opatření Allianz nadační fond podpořil - a to jak finančně, tak i technicky. 

Allianz Automapa, která již pět let radí českým řidičům, kterým místům na silnicích v ČR by se měli raději vyhnout, přešla
v roce 2013 plně pod křídla Allianz nadačního fondu, který v započaté činnosti pokračuje. Automapa nehodových lokalit
pravidelně upozorňuje na nejnebezpečnější nehodové úseky na silnicích České republiky a sestavuje žebříček nejkritičtěj-
ších 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. 

V roce 2015 se Allianz Automapa dočkala inovativní online verze a co bylo doposud jen „na papíře“, je nyní k dispozici 
v moderní, elektronické podobě. Webová mapa nehodových míst motoristům ukazuje nejnebezpečnější úseky 
za poslední tři roky a nová riziková místa vytipovaná na základě nehodových statistik z roku 2014.

Všechny žebříčky kritických lokalit, které jsou dnes ve vizuální podobě dostupné na webu www.allianz.cz/automapa,
vycházejí ze statistik veřejně přístupné databáze s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných 
Policií ČR. Jde tedy o podrobné celorepublikové studie s komplexní metodikou.

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 všech zranění, počet osob, které úrazy utrpěly a počet
ostatních, i méně závažných nehod v dané lokalitě.

Allianz nadační fond se také od roku 2013 aktivně zapojuje do příprav opatření na zvýšení bezpečnosti právě v kritických 
a nebezpečných oblastech a silničních úsecích vytipovaných právě na základě nehodových míst Allianz Automapy. 
Ve spolupráci s odborníky z HBH projektu a společností 3M Česko, která je mimo jiné specialistou na dopravní značení, 
se vybírají každoročně nejrizikovější lokality a jsou pro motoristy lépe zviditelňovány vhodným značením – a to jak vodo-
rovným, tak svislým. Nekvalitní a nedostatečně výrazné dopravní značení totiž stojí za velkým množstvím dopravních 
nehod. V roce 2014 došlo k faktickému spuštění projektu a první lokality byly stavebně upraveny – v první etapě šlo o tři 
lokality – v Milíně na Příbramsku, v Toužetíně na Lounsku a ve Lhotě pod Libčany na Královéhradecku. Myšleno v roce 2015
k nim přibyly další dvě – v Řevničově ve Středočeském kraji a lokalita Staré Hutě – Buchlovice na Zlínsku.

Projekt bude pokračovat i v následujícím roce. Jsou vytipovány další lokality a v některých už probíhají jednání se zaintereso-
vanými orgány. To, že v letošním roce byla opravena „pouze“ dvě místa, vyplývá z podstaty složitosti a komplexnosti oprav
v daných lokalitách.

V roce 2015 Allianz nadační fond podpořil mnoho dalších krásných projektů a aktivit, jakými jsou např. dopravně-
bezpečnostní akce „Do práce na kole“, které se zaměstnanci Allianz pojišťovny účastnili již pátým rokem, přispěl k akci 
„S kočárkem Prahou“ na podporu bezpečného cestování maminek s dětmi v hlavním městě, předal v Dětském domově 
v Senožatech místním dětem čtyři tablety, které Allianz pojišťovna obdržela od společnosti Asekol za ekologickou likvidaci
vysloužilých monitorů a PC, načítal pro Nadaci Leontinka audioknihu pro nevidomé, oholil muže z Allianz v rámci celosvěto-
vého hnutí Movember a připravil pro seniory ze sdružení Remedium Praha nevšední zážitek na charitativním večeru „Trochu 
jiná večeře“ ve spolupráci s hotelem Hilton a společností KPMG.

Automapa Allianz Automapa již pět let radí českým řidičům, 
kterým místům na silnicích v ČR by se měli raději vyhnout
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Základní údaje
Orgány Allianz 
nadačního fondu 

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. 

Správní rada
Předseda Václav Bálek (od 15. 1. 2015)
Člen Pavel Jechort (do 28. 2. 2015)

Pavel Martynek (od 1. 4. 2015)
Nelly Talášková (od 1. 3. 2015)

Členství pana Pavla Martynka ve správní radě Nadačního fondu skončilo k 31. lednu 2016. 
Novým členem správní rady se od 1. února 2016 stal pan Michal Seifert.

dozorčí rada 
Předseda Jakub Strnad
Místopředseda Sonia Slavtcheva
Člen Josef Lukášek
Člen Ludvík Bohman (od 2. 6. 2015)

Zaměstnanci nadace
Tajemník a správce Roman Ventura
Tajemník a správce Radana Pochop Rusevová

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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Úvodní slovo předsedy 
správní rady

Vážené dámy, vážení pánové,

slogan Pomáhat a chránit sice už několik let patří Policii ČR, ale kdyby jej nechtěla používat, určitě by slušel i Allianz 
pojišťovně a jejímu nadačnímu fondu. Pouze by musel znít opačně: Chránit a pomáhat. Allianz, která je největší 
motoristickou pojišťovnou na světě, chrání rizika více než pěti desítek milionů řidičů. V České republice je navíc jejím 
dlouhodobým cílem pomáhat motivovat šoféry a chodce k bezpečnému chování na silnicích. A podpora dopravní 
bezpečnosti se už před čtyřmi roky stala i největší prioritou Allianz nadačního fondu.

Za tuto dobu se nám podařilo navázat na mediální projekt Automapa Allianz a díky jeho unikátní statistice identifikovat 
a především spolufinancovat změnu dopravního značení na mnoha kritických místech napříč Českou republikou. 
V roce 2015 jsme se také zaměřili na dopravní výchovu středoškoláků a v rámci projektu Autoškola Allianz jsme 
zorganizovali soutěž o nejlepší video s dopravně-bezpečnostní tematikou. Vítězkou tohoto filmařského klání 
se stala studentka střední školy veřejnoprávní v Jihlavě Lenka Roučková.

Nadační fond Allianz i vloni několikrát pomohl lidem, kteří se ocitli ve finanční nouzi a díky naší podpoře tak mohli 
překonat složité období. Pod jeho pomyslnou vlajkou pro nevidomé vznikla i zajímavá audioknížka, kterou namluvili
zaměstnanci Allianz pojišťovny.

Čtvrtý rok působení Allianz nadačního fondu můžeme i díky dobrým výsledků našeho hlavního dárce, Allianz pojišťovny,
označit za velmi úspěšný. Děkuji všem, kteří se na něm podíleli jak finančně, tak i svými nápady a prací.

PhDr. Václav Bálek, 
předseda správní rady 
Allianz nadačního fondu
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Nadační projekty

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

Allianz Automapa
Již pět let radí Allianz automapa českým řidičům, kterým místům na silnicích v ČR by se měli raději vyhnout. 
V roce 2013 plně přešla pod křídla Allianz nadačního fondu, který je díky ní je schopen vytipovat nejkritičtější 
místa v České republice a následně ve spolupráci s 3M Česko a HBH projektem uskutečnit nápravu a vhodným 
značením nehodové úseky zviditelnit. Automapa nehodových lokalit pravidelně mapuje nejnebezpečnější nehodové
úseky 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. 

Díky tomuto projektu byl Allianz nadační fond 
schopen opravit značení v nehodových lokalitách 
– v Řevničově na silnici I/6 (křižovatka III/2372 
a II/237 se silnicí I/6) v červenci 2015 a sdružené
nehodové lokality na silnici I/50 ve Starých 

Hutích – Buchlovicích v listopadu 2015. Celkem 
bylo ke konci roku 2015 upraveno z prostředků 
Allianz NF pět nejkritičtějších nehodových míst.

do práce na kole
Naše firemní družstva se této jízdy do práce tzv. po vlastních pedálech zúčastnila již po páté a po třetí pod patronací Allianz
nadačního fondu. Celkem 8 týmů cyklistických nadšenců soutěžilo během května na kole cestou do práce, a to jak v počtu
najetých kilometrů, tak v pravidelnosti dojíždění. Celkem 26 cyklistů z Prahy, Ústí nad Labem a Plzně za 19 pracovních dní
ušlapalo na svých kolech téměř 6 500km. Celá akce má dopravně-ekologický podtext a snaží se motivovat nejen k lepšímu
životnímu prostředí s méně auty, ale také vyzývá řidiče k ohleduplnosti na silnicích právě k cyklistům a chodcům. 

načítání audioknihy pro nevidomé aneb „dali svůj hlas Leontince“
Dočteno, sestříháno, ve studiu zhasla červená a narodila se audiokniha „Co to je, když se řekne...“, která vznikla 
pod záštitou Allianz nadačního fondu pro Nadaci Leontinka. Největší dík patří 179 zaměstnancům Allianz pojišťovny, 
kteří se na načítání podíleli, našli si čas a strávili ve studiích dohromady více než 70 hodin.

Trochu jiná večeře
Tato krásná a energií nabitá charitativní akce se letos konala již po šesté. Setkání se seniory nejen u delikatesní večeře 
se odehrálo opět v příjemné atmosféře hotelu Hilton za spolupráce s KPMG. Představenstvo všech tří společností 
vyměnilo své obleky a kravaty za číšnické zástěry a na jedno odpoledne obsluhovalo seniory ze sdružení REMEDIUM 
a zpříjemnilo jim tak předvánoční podvečer v jejich podzimu života. Akce se letos účastnil bavič, komik a imitátor 
Václav Faltus a večerem provázela Marie Retková za doprovodu cimbálovky Šmrnc. Na akci byl sdružení Remedium 
Praha předán i šek v hodnotě 30 000 Kč na podporu a rozvoj aktivního stáří.

veronika Gožďálová
Tato šestiletá holčička z Brna trpí dětskou mozkovou obrnou. Přestože původní prognóza lékařů po jejím narození byla
dost katastrofická, rodiče to nevzdali a hledali všechny dostupné metody léčby a poté také finanční prostředky, kterými by
je uhradili. Jednou z variant je finanční pomoc, do které se i v roce 2015 zapojili obchodníci a zaměstnanci Allianz a následně
Allianz NF. Společné příspěvky jsou určeny na Verunčiny rehabilitační pobyty, které zdravotní pojišťovna nehradí. 

Pomoc nepálu
Poté, co Nepál zasáhlo loni drtivé zemětřesení, zorganizoval Allianz NF v budově Diamond Pointu výstavu fotografií z cest
jednoho ze zaměstnanců Tomáše Laina.  Nepálské scenérie pak ostatní zaměstnanci měli možnost vydražit, nebo poslat příspěvek
na obnovu země po zemětřesení. Allianz NF pak částku zaměstnanců zdvojnásobil. Celkem se tak podařilo vybrat částku 137 056 Kč!
Peníze byly použity v projektu Reconstruction, který se zaměřil na stavbu nových domků a přístřeší v postižených oblastech.

Hlavním posláním Allianz nadačního fondu je bezpečnost na silnicích, 
ochrana zdraví všech účastníků silničního provozu a aktivní spolupráce 
na projektech s dopravně-bezpečnostní tematikou. Podporuje rovněž 
aktivity regionů, sportovců, umělců a rodin či jednotlivců v tíživé životní 
situaci. Nadační fond podporuje během celého roku vybrané projekty, 
a to jak neziskových organizací, tak i konkrétní prosby individuálních 
žadatelů, pokud jejich aktivity souvisejí s posláním a cíli nadačního fondu.
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Souhrn finančně 
podpořených projektů 2015

Popis projektu: Částka v Kč:
Peněžitý dar na podporu činnosti - Sdružení občanů Exodus 30 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Centrum handicapovaných lyžařů 250 000
Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci - Občanské sdružení Verunka 60 000
Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci - Prokop Pospíšil 53 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - The Duke of Edinburgh's International Award Foundation 100 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Německá škola v Praze 10 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Centrum Martin o.p.s. 5 700
Peněžitý dar na podporu činnosti - Letohrádek Vendula z.s. 5 200
Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci - Občanské sdružení Verunka 13 366
Peněžitý dar na podporu činnosti - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 12 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - S Kočárkem Prahou, or, z.ú. 200 000
Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci - Václav Hradilek 10 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Namasté Nepál (DCWC-CZ), z.s. 69 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Domov Sue Ryder 30 000
Realizace úpravy dopravního značení v Řevničově - GS PLUS, s.r.o. 241 419
Posouzení nehodových lokalit včetně návrhu řešení - HBH projekt s.r.o. 263 780
Peněžitý dar na podporu činnosti - Remedium Praha 30 000
Odběr zboží z chráněné dílny - Letohrádek Vendula z.s. 13 910
Odběr zboží pro charitativní účely - AF Production 6 513
Peněžitý dar na podporu činnosti - SDH Brno - Husovice 20 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Centrum dopravního výzkumu 11 000
Peněžitý dar - MŠ Hroncova 10 000
Peněžitý dar - TOP Art studio 36 438
Realizace úpravy dopravního značení ve Starých Hutích - Buchlovice - GS PLUS, s.r.o. 173 103
Posouzení nehodových lokalit včetně návrhu řešení - HBH projekt s.r.o. 149 980
Peněžitý dar na podporu činnosti - Nadace Leontinka 50 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Kompakt spol. s.r.o. 20 000
Peněžitý dar na podporu činnosti - Letohrádek Vendula z.s. 7 990
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PoMoc nePáLU
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Stručné vysvětlení
grantových pravidel

Odpovědnost 
za výroční zprávu

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

Čestné prohlášení
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Allianz nadačního fondu za rok 2015 odpovídají skutečnosti 
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Allianz nadačního fondu, 
nebyly vynechány.

V Praze dne 5. dubna 2016

Václav Bálek Nelly Talášková
předseda správní rady člen správní rady
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Finanční část
Allianz nadační fond
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Rozvaha ve zjednodušeném
rozsahu za období končící 
31. prosincem 2015
(v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty
ve zjednodušeném rozsahu 
ke dni 31. prosincem 2015
(v celých tisících Kč)

AKTIVA 2015 2015 2015 2014

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIvA ceLKeM (A + b) 350 0 350 1 423
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.) 350 0 350 1 423
B. I. Zásoby

B. II. Pohledávky

B. III. Krátkodobý finanční majetek 350 0 350 1 423

B. IV. Jiná aktiva

NáKLADy Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. I. Spotřebované nákupy

A. II. Služby 880 880

A. III. Osobní náklady 254 254

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. Daň z příjmů

náKLAdY ceLKeM (A. I. až A. vIII.) 1 139 0 1 139

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 1 139 1 139

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.) 1 139 0 1 139

Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D. Daň

E. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0

PASIVA 2015 2014

PASIvA ceLKeM (A + b) 350 1 423
A. vlastní zdroje (A. I. + A. II.) 317 1 417
A. I. Jmění 418 1 518

a) Vlastní Jmění 200 200

b) Fondy 218 1 318

A. II. Účet výsledku hospodáření -101 -101

a) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 -56

b) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -101 -45

b. cizí zdroje   (b. I. + b. II. + b. III. + b. Iv.) 33 6
B. I. Rezervy 

B. II. Dlouhodobé závazky 

B. III. Krátkodobé závazky 27 0

B. IV. Jiné závazky 6 6
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Příloha účetní
závěrky za rok 2015

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)

f) správní rada k 31. prosinci 2015
Václav Bálek
funkce: předseda správní rady
trvání členství: od 15. ledna 2015

RNDr. Pavel Martynek, Ph.D. Mgr. Nelly Talášková
ffunkce: člen správní rady funkce: člen správní rady
trvání členství: od 1. dubna 2015 trvání členství: od 1. března 2015

Členství pana Pavla Martynka ve správní radě Nadačního fondu skončilo k 31. lednu 2016. Novým členem správní rady
se od 1. února 2016 stal pan Michal Seifert.

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 2015
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. předseda
Ing. Sonia Mihaylova Slavtcheva, MBA člen
Mgr. Josef Lukášek člen
JUDr. Ludvík Bohman člen od 2. června 2015

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 odměnu členům správní rady, 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 31.12.2015 je 350 tis. Kč (2014: 1 423 tis. Kč).
Pro správu hotovostních finančních prostředků je používána pokladna vedená v českých korunách. 
Zůstatek na pokladně k 31.12.2015 je 0 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč).
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4. KráTKodobÉ PoHLedávKY A ZávAZKY

a) pohledávky
Nadační fond nevykazuje k 31.12.2015 žádný zůstatek pohledávek (2014: 0 Kč).

b) závazky
Nadační fond vykazuje k 31.12.2015 závazky v celkové výši 33 tis. Kč (2014: 6 tis. Kč).

Závazky 2015 2014
Osobní náklady (odměny, soc. a zdrav. poj.) 27 0
Dohadná položka na audit 6 6
celkem 33 6

5. vLASTnÍ ZdroJe

Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31.12.2015 činí 317 tis. Kč (2014: 1 417 tis. Kč) a jsou tvořeny:

a) vlastním jměním ve výši 200 tis. Kč (2014: 200 tis. Kč), jedná se o zakladatelský vklad,
b) fondy ve výši 218 tis. Kč (2014: 1 318 tis. Kč),
c) výsledkem hospodaření běžného období ve výši 0 tis. Kč (2014: -56 tis. Kč),
d) neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši -101 tis. Kč (2014: -45 tis. Kč).

6. PŘeHLed o PŘIJATÝcH A PoSKYTnUTÝcH dArecH

a) dary přijaté nadačním fondem v roce 2015

datum dárce Účel Částka v Kč
1.1.2015 Zaměstnanci Allianz pojišťovny, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 4 095
9.1.2015 Neznámý Dar na podporu dle statutu NF 57
9.1.2015 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 500 000
22.4.2015 Zaměstnanci Allianz pojišťovny, a.s. Dar pro OS Verunka 13 366
30.9.2015 ČAP - honorář Dar na podporu dle statutu NF 935
3.12.2015 Zaměstnanci Allianz pojišťovny, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 1 570
16.12.2015 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 500 000
17.12.2015 Zaměstnanci Allianz pojišťovny, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 2 000
21.12.2015 RNDr. Jakub Strnad Dar na podporu dle statutu NF 50 000
celkem 1 072 023

b) dary poskytnuté nadačním fondem v roce 2015

datum obdarovaný Účel Částka v Kč
6.1.2015 Sdružení občanů Exodus Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
3.3.2015 Centrum handicapovaných lyžařů Peněžitý dar na podporu činnosti 250 000
3.3.2015 OS Verunka Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci 60 000
17.4.2015 Prokop Pospíšil Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci 53 000

The Duke of Edinburghs 
6.5.2015 International Award Peněžitý dar na podporu činnosti 100 000

Czech Republic Foundation, o.p.s
13.5.2015 Německá škola v Praze Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
13.5.2015 Centrum Martin o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 700
13.5.2015 Letohrádek Vendula o.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 200
15.5.2015 OS Verunka Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci 13 366
1.6.2015 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 12 000
10.6.2015 S Kočárkem Prahou.org, z.ú. Peněžitý dar na podporu činnosti 200 000
18.6.2015 Václav Hradilek Peněžitá pomoc v tíživé životní situaci 10 000
17.7.2015 Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 69 000
14.9.2015 Domov Sue Ryder, z.ú. Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
9.11.2015 REMEDIUM Praha o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
13.11.2015 SDH Brno - Husovice Peněžitý dar na podporu činnosti 20 000
4.12.2015 Centrum dopravního výzkumu Peněžitý dar na podporu činnosti 11 000
9.12.2015 MŠ Hroncova Peněžitý dar - MŠ Hroncova 10 000
18.12.2015 TOP Art studio s.r.o. Peněžitý dar - TOP Art studio 36 438
28.12.2015 Nadace Leontinka Peněžitý dar na podporu činnosti 50 000
29.12.2015 Kompakt spol. s.r.o. Peněžitý dar na podporu činnosti 20 000
29.12.2015 Letohrádek Vendula o.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 7 990
celkem 1 033 694
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8. ZAMĚSTnAncI A vedoUcÍ PrAcovnÍcI

V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

9. odMĚŇovánÍ ČLenŮ STATUTárnÍcH orGánŮ

V běžném období Nadační fond vyplatil členům správní rady odměny v celkové výši 254 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč). Tyto
odměny byly vyplaceny v souvislosti s projekty realizovanými v roce 2015.

10. PodÍL nA ZáKLAdnÍM KAPITáLU JInÉ SPoLeČnoSTI

V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti

11. 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.

12. vÝZnAMnÉ náSLednÉ UdáLoSTI

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by 
si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

V Praze dne 5. dubna 2016

Václav Bálek Nelly Talášková
předseda správní rady člen správní rady

7. náKLAdY nA SLUŽbY

datum dodavatel Účel Částka v Kč
6.8.2015 GS PLUS s.r.o. Realizace úpravy dopravního značení 241 419
2.10.2015 HBH Projekt spol. s r.o. Posouzení nehodových lokalit včetně návrhu řešení 263 780
22.12.2015 GS PLUS, s.r.o. Realizace úpravy dopravního značení 173 103
28.12.2015 HBH Projekt spol. s r.o. Posouzení nehodových lokalit včetně návrhu řešení 149 980

celkem na projekty  828 281
ostatní náklady na služby 51 395
náklady na služby celkem 879 676

Náklady v celkové výši 828 tis. Kč vynaložil Nadační fond v souladu se svým hlavním posláním a tím je bezpečnost 
na silnicích, ochrana zdraví všech účastníků silničního provozu a aktivní spolupráce na projektech s dopravně-
bezpečnostní tématikou.

Ostatní náklady na služby nesouvisející s projekty vynaložil Nadační fond v souladu se svým statutem na:
- nákup zboží z chráněných dílen ve výši 20 tis. Kč
- správní náklady (audit, výroční zpráva, notářský poplatek) ve výši 31 tis. Kč.

náklady související se správou fondu

Podle statutu Nadačního fondu nesmí celkové roční náklady související se správou fondu převýšit 20 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků. 

Kalkulace plnění nákladového pravidla:
Výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2015 1 034 tis. Kč
Výše správních nákladů Nadačního fondu za rok 2015
(bez projektových nákladů) 51 tis. Kč
Podíl správních nákladů na poskytnutých nadačních příspěvcích v roce 2015 5 %
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