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AlliAnz AutomApA
Dopravní bezpečnost se stala již pátým rokem hlavním 
tématem Allianz nadačního fondu, který zásadně usiluje 
o zkvalitňování situace na našich silnicích a dbá na bezpečnost
všech účastníků silničního provozu.
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Allianz nadační fond v roce 2016
Dopravní bezpečnost se stala již pátým rokem hlavním tématem Allianz 
nadačního fondu, který zásadně usiluje o zkvalitňování situace na našich
silnicích a dbá o bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Fond 
i v tomto roce vyplácel finanční podpory 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
nebo dětským a seniorským domovům.

I nadále  v roce 2016 pokračovala ve spolupráci se společností 3M Česko, s níž byl již v roce 2012 založen grantový
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 pro chodce a cyklisty. Tato opatření Allianz nadační fond podpořil - a to jak finančně, tak i technicky. 

Allianz Automapa, která již šest let radí českým řidičům, kterým místům na silnicích v ČR by se měli raději vyhnout,
se přesunula v roce 2013 plně pod křídla Allianz nadačního fondu, který v započaté činnosti pokračuje. Automapa
nehodových lokalit pravidelně dvakrát ročně mapuje nejnebezpečnější nehodové úseky na silnicích České republiky
a sestavuje žebříček nejkritičtějších míst se smrtelnými a těžkými zraněními. 

Allianz nadační fond tento projekt podpořil i v oblasti digitalizace, a co bylo doposud jen „na papíře“, je nyní k dispo-
zici 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 2015.

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 ke smrtelnému, nebo těžkému zranění, závažnost těchto 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 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 vodorovným, 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. Následně k nim přibyly další dvě – v Řevničově ve Středočeském kraji a lokalita
Staré Hutě – Buchlovice na Zlínsku.

A na dalších se pracuje. Jsou vytipovány nové lokality a v některých už probíhají jednání se zainteresovanými 
orgány. Jde však o časově náročný projekt, což vyplývá z podstaty složitosti a komplexnosti oprav v daných lokalitách.

V roce 2016 Allianz nadační fond podpořil mnoho dalších krásných projektů a aktivit, jakými jsou např. dopravně-
bezpečnostní akce „Do práce na kole“, přispěl také k lepší komunikaci s neslyšícími klienty, vyvinul aplikaci Oskárek
Allianz k dopravní výchově dětí a jako již tradičně připravil pro seniory ze sdružení Remedium Praha nevšední zážitek
na charitativním večeru „Trochu jiná večeře“ ve spolupráci s hotelem Hilton a společností KPMG.
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oskárek AlliAnz
Díky této nové mobilní aplikaci se děti naučí bezpečně 
pohybovat na silnici jako chodci, ale třeba i jako cyklisté.
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Základní údaje Orgány Allianz nadačního fondu
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.

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 Nelly Talášková (od 1. 3. 2015)
Člen Martin Podávka (5. 9. 2016)

Dozorčí rada 
Předseda Jakub Strnad
Člen Sonia Slavtcheva
Člen Ludvík Bohman 
Člen Josef Lukášek

Projektová koordinátorka Radana Pochop Rusevová

Vznik a zánik členství ve správní radě AnF v r. 2016 
Pavel Martynek Den zániku členství: 31. 1. 2016
Michal Seifert Den vzniku členství: 1. 2. 2016

Den zániku členství: 30. 6. 2016
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Úvodní slovo předsedy
správní rady

Vážené dámy, vážení pánové,

jsme součástí největší motoristické pojišťovny na světě, a tak ani nemůže být překvapením, že i v České republice jsme
v roce 2016 pokračovali v projektech, které podporují dopravní bezpečnost. 

Díky unikátní statistice naší Automapy Allianz jsme přispěli ke změně dopravního značení na mnoha kritických místech
napříč naší zemí. Současně jsme si uvědomili, že s dopravní výchovou je třeba začít už v dětství, a proto vznikl náš nový
projekt Oskárek Allianz. Jde o interaktivní aplikaci, se kterou si děti hrají a přitom se učí životně důležité věci, které jsou
nezbytné pro přežití v silničním provozu. Školáci, pro které chytré telefony tvoří nedílnou součást života, si jej na mnoha
místech naší země velmi oblíbili, a proto budeme s jeho pomocí v dopravní výchově dětí i nadále pokračovat. 

V tomto roce jsme ale pomáhali na více frontách. Přispěli jsme např. na činnost velice chytrého a krásně koncipovaného
Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech. Naši zaměstnanci se podíleli na podpoře občanského sdružení Letohrádek
Vendula, tvořící zázemí pro zdravotně postižené. Také díky nám jezdí v naší domovské Praze 8 sociální automobil a podí-
leli jsme se i na neopakovatelném večeru pro seniory, nazvaném Trochu jiná večeře.

Pátý 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 
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 i 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.

V pátém roce své činnosti se Allianz nadační fond zaměřil mimo jiné na tyto projekty:

Allianz Automapa
Již šest let radí Allianz Automapa českým řidičům, kterým místům na silnicích v ČR by se měli raději vyhnout. V roce
2013 se plně přesunula pod křídla Allianz nadačního fondu, který je díky ní 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, dvakrát ročně, 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. Allianz vydává již pošesté
přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích za poslední tři roky. Podrobnou analýzou policejních statistik
přispívá Allianz pojišťovna k prevenci silničních nehod, a to již od roku 2011.

Motoristé z celé České republiky měli v roce 2016 k dispozici aktuální vydání Allianz Automapy. Jsou v ní identifikována
místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými osobními následky v letech 2013–2015. Vůbec nejrizikovějším místem
v Česku byla v letech 2013–2015 křižovatka na silnici I/21 na konci ulice Plzeňská vedoucí z Velké Hleďsebe směrem 
k obci Drmoul u Mariánských Lázní. Druhým nejrizikovějším místem je sjezd z E65 za vsí Bezděčín jižně od Mladé Bole-
slavi v katastru obce Nepřevázka. Třetí místo obsadila zatáčka (křižovatka s vedlejší silnicí) u Starých Hutí na silnici I/50 
u Uherského Hradiště. V žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku některé kraje figurují vícekrát. Nejhůře dopadl
Ústecký, Středočeský a Jihočeský kraj. Všechny jsou zde zastoupeny celkem třikrát. 

Celostátní soutěž o video s dopravně-bezpečnostní tématikou
Allianz NF uspořádal koncem roku 2015 pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol celostátní
soutěž Allianz Autoškola o nejlepší video s dopravně-bezpečnostní tématikou, kterou vyhodnotil a ocenil na začátku 
roku 2016. Vítězkou soutěže se stala studentka Lenka Roučková z TRIVISu – Střední školy veřejnoprávní v Jihlavě 
a za svůj počin obdržela videokameru v hodnotě 15 tisíc korun. Pravidla soutěže byla velmi jednoduchá: natočit 
maximálně dvouminutové video, zachycující dopravní situaci, která z pohledu chodců i řidičů zapůsobí preventivně. 
Na druhém místě skončil František Martan a jeho kamarádi ze SŠ Vimperk, třetí místo získal Marek Šiška a spoluautoři
z obchodní akademie v Uherském Hradišti. Oba za své příspěvky obdrželi profesionální digitální fotoaparát.

Aplikace oskárek učí děti bezpečnosti
Zbrusu novou interaktivní aplikaci Oskárek Allianz vytvořil Allianz nadační fond ve spolupráci s Policií ČR. Je určena pro ško-
láky od 6 do 12 let a hravou formou učí děti, které už se narodily do digitálního věku, životně důležité věci, které jsou nez-
bytné pro přežití v silničním provozu. Oskárek je kreslená postavička, která cestuje v autě, chodí po chodníku, přes přechody
pro chodce, jezdí na kole a chová se jako většina kluků a holek na 1. stupni základní školy. Povídá si s dětmi klade jim otázky,
a podle toho, jakou možnost odpovědi zvolí, hned reaguje. Novou aplikaci Oskárek Allianz představil Allianz nadační fond
ve spolupráci s Policií ČR v rámci letních dnů Integrovaného záchranného systému v různých krajích České republiky. 

Na první pohled přehledná 
a rovná silnice. Na druhý jedno
z míst, kde se nejčastěji bourá.

Oskárek Allianz je elektronickým 
rádcem při nejrůznějších dopravních
situacích. 
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Allianz nF pomáhá neslyšícím
Neslyšící spoluobčané mají velký problém při jakémkoli jednání s úřady, a s finančními institucemi obzvlášť. Allianz
si to uvědomuje, a proto je na popud Allianz NF první pojišťovnou na trhu, která se i beze slov dokáže představit
neslyšícím klientům a stručně je seznámit i s produktovou nabídkou. Neslyšící si mohou u Allianz sjednat stejné 
produkty jako slyšící občané. Na jednání s nimi je Allianz připravena a je schopna zajistit plně individuální přístup.
Video o Allianz ve znakovém jazyce vzniklo ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tichý svět, která již 10 let
pomáhá neslyšícím. Zhlédnout ho můžete na webu Allianz nebo na YouTube. 

A to nebyla jediná spolupráce Allianz NF se společností Tichý svět. Během Velikonoc si Allianz NF pozval pekaře 
z její Tiché kavárny, kteří pro zaměstnance pojišťovny přichystali 300 výtečných snídaňových balíčků. K výdělku 
pak Allianz nadační fond přispěl částkou 19 900 korun, a tak si Tichá kavárna přivydělala téměř 35 tisíc na zakoupení
nového automobilu, který bude její výrobky rozvážet dalším zákazníkům.

Do práce na kole
Naše firemní družstva se této jízdy do práce tzv. po vlastních pedálech zúčastnila již po šesté a po čtvrté pak pod
patronací Allianz nadačního fondu. Týmy cyklistických nadšenců soutěžily během května na kole cestou do práce, 
a to jak v počtu najetých kilometrů, tak v pravidelnosti dojíždění. 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. 

trochu jiná večeře
Tato krásná a energií nabitá charitativní akce se letos konala již po sedmé. Setkání se seniory nejen u delikatesní
večeře se odehrálo opět v příjemné atmosféře hotelu Hilton za spolupráce společnosti KPMG. Představenstvo všech
tří společností vyměnilo své obleky a kravaty za číšnické zástěry jedno odpoledne obsluhovalo seniory ze sdružení
Remedium Praha a zpříjemnilo jim tak předvánoční podvečer v jejich podzimu života. Jako každý rok si sdružení
Remedium Praha odneslo z akce také šek na podporu a rozvoj aktivního stáří.

Souhrn finančně podpořených
projektů 2016

Členka představenstva 
Allianz Sonia Slavtcheva 
je již zkušenou servírkou. 

obdarovaný: Účel Částka v kč:
Organizace pro pomoc uprchlíkům Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
Opuštěná a léčená zvířata o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Oblastní charita Ústí nad Labem Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
Domov svatého Josefa Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
Domov pro seniory Ďáblice Peněžitý dar na podporu činnosti 14 000
Nadační fond Muži proti rakovině Peněžitý dar na podporu činnosti 10 400
Centrum integrace dětí a mládeže Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Dětské centrum Veská Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
Nomia, z.ú. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Občanské sdružení Smíšek Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Domov pro seniory Kobylisy Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Centrum Martin o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 460
Občanské sdružení Smíšek Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Tichý svět, o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 19 900
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
Radka Křivánková Podpora v tíživé životní situaci 30 000
Jakub Drož Podpora v tíživé životní situaci 10 000
Jiří Vítek Podpora v tíživé životní situaci 57 883
Asociace Záchranný kruh, z.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 50 000
Modrý klíč o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
Slezská diakonie Peněžitý dar na podporu činnosti 3 754
Bohumila Dolejšová Podpora v tíživé životní situaci 20 000
Remedium Praha o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
Celkem 371 397
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troChu jiná VeČeře
Na honosnou večeři v Hiltonu ještě dlouho vzpomínají nejen 
senioři, ale i manažeři pořádajících firem. 
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Stručné vysvětlení 
grantových pravidel 

Odpovědnost 
za výroční zprávu

obecné podmínky pro 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 2016 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Allianz nadačního fondu, nebyly vynechány.

V Praze dne 2. března 2017

Václav Bálek Nelly Talášková
Předseda správní rady Členka správní rady
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Finanční část



| 24 | 25



Výroční zpráva 2016 | Allianz nadační fond

| 26 | 27



Výroční zpráva 2016 | Allianz pojišťovna, a. s.

| 28 | 29

Rozvaha ve zkráceném 
rozsahu za období končící
31. prosincem 2016 (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 31. prosince 2016 (v celých tisících Kč)

AKTIVA 2016 2016 2016 2015

Brutto Korekce Netto Netto

AktiVA Celkem (A + B) 1 218 0 1 218 350
B. krátkodobý majetek celkem (B. i. + B. ii. + B. iii. + B. iV.) 1 218 0 1 218 350
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 218 0 1 218 350

PASIVA 2016 2015

pAsiVA Celkem (A + B) 1 218 350
A. Vlastní zdroje celkemn (A. i. + A. ii.) 1 198 317
A. I. Jmění celkem 1 299 418

A. II. Výsledek hospodaření celkem -101 -101

B. Cizí zdroje celkem   (B. i. + B. ii. + B. iii. + B. iV.) 20 33
B. III. Krátkodobé závazky celkem 14 27

B. IV. Jiná pasiva celkem  6 6

NáKLADY Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 159 1 159

A. III. Osobní náklady 221 221

A. V. Ostatní náklady 4 4

náklADY Celkem (A. i. až A. Viii.) 1 384 0 1 384

VýNOSY Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

B. IV. Ostatní výnosy 1 384 1 384

VÝnosY Celkem (B.i až B.V.) 1 384 0 1 384

Činnost Činnost Činnost

hlavní hospodářská celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdaněním 0 0 0
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Příloha účetní závěrky
za rok 2016

i. 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 2016
Václav Bálek funkce: předseda správní rady

trvání členství: od: 15. ledna 2015

Mgr. Nelly Talášková funkce: člen správní rady
trvání členství: od: 1. března 2015

Martin Podávka funkce: člen správní rady
trvání členství: od: 5. září 2016

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

g) dozorčí rada k 31. prosinci 2016
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. předseda
Ing. Sonia Mihaylova Slavtcheva, MBA člen
Mgr. Josef Lukášek člen
JUDr. Ludvík Bohman člen 

ii. 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).

iii.  krátkoDoBÝ FinAnČnÍ mAjetek

Pro správu finančních prostředků je používán běžný účet vedený v českých korunách. Zůstatek na bankovním účtu
k 31.12.2016 je 1 218 tis. Kč (2015: 350 tis. Kč).

iV.  VlAstnÍ zDroje

Vlastní zdroje Nadačního fondu k 31.12. 2016 činí 1 198 tis. Kč (2015: 317 tis. Kč) a jsou tvořeny:
a) vlastním jměním ve výši 200 tis. Kč (2015: 200 tis. Kč), jedná se o zakladatelský vklad,
b) fondy ve výši 1 099 tis. Kč (2015: 218 tis. Kč),
c) výsledkem hospodaření běžného období ve výši 0 tis. Kč (2015: 0 tis. Kč),
d) neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši -101 tis. Kč (2015: -101 tis. Kč).
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V.  CizÍ zDroje 

Nadační fond vykazuje k 31.12. 2016 závazky v celkové výši 20 tis. Kč (2015: 33 tis. Kč).

závazky 2016 2015
Osobní náklady (odměny, soc. a zdrav. poj.) 14 27
Dohadná položka na audit 6 6
Celkem 20 33

Vi.  přehleD o přijAtÝCh A poskYtnutÝCh DAreCh 

1. Dary přijaté nadačním fondem v roce 2016

Datum Dárce Účel Částka v kč
11.1. 2016 Filip Bouček Dar na podporu dle statutu NF 100 000
21.1. 2016 Jaroslav Vávra Dar na podporu dle statutu NF 5 000
23.3. 2016 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 1 500 000
12.4. 2016 Pavla Müllerová Dar na podporu dle statutu NF 1 197
28.6. 2016 ČAP Dar na podporu dle statutu NF 1 190

14.10. 2016 Tomáš Lain Dar na podporu dle statutu NF 20 000
23.12. 2016 Jaroslav Vávra Dar na podporu dle statutu NF 10 000
27.12. 2016 Allianz pojišťovna, a.s. Dar na podporu dle statutu NF 1 000 000
celkem 2 637 387

2) Dary poskytnuté nadačním fondem v roce 2016

Datum obdarovaný Účel Částka v kč
7.1. 2016 Organizace pro pomoc uprchlíkům Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
8.1. 2016 Opuštěná a léčená zvířata o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
8.1. 2016 Oblastní charita Ústí nad Labem Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
8.1. 2016 Domov svatého Josefa Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000

15.1. 2016 Domov pro seniory Ďáblice Peněžitý dar na podporu činnosti 14 000
15.1. 2016 Nadační fond Muži proti rakovině Peněžitý dar na podporu činnosti 10 400
19.1. 2016 Centrum integrace dětí a mládeže Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
20.1. 2016 Dětské centrum Veská Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
21.1. 2016 Nomia, z.ú. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
22.1. 2016 Občanské sdružení Smíšek Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000

1.2. 2016 Domov pro seniory Kobylisy Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
1.2. 2016 Centrum Martin o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 460

14.3. 2016 Občanské sdružení Smíšek Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
7.4. 2016 Tichý svět, o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 19 900

20.4. 2016 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 5 000
21.4. 2016 Radka Křivánková Podpora v tíživé životní situaci 30 000
12.5. 2016 Jakub Drož Podpora v tíživé životní situaci 10 000
31.5. 2016 Jiří Vítek Podpora v tíživé životní situaci 57 883
24.6. 2016 Asociace Záchranný kruh, z.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 50 000

3.8. 2016 Modrý klíč o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 10 000
22.8. 2016 Slezská diakonie Peněžitý dar na podporu činnosti 3 754

14.11. 2016 Bohumila Dolejšová Podpora v tíživé životní situaci 20 000
14.12. 2016 REMEDIUM Praha o.p.s. Peněžitý dar na podporu činnosti 30 000
celkem 371 397
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Vii. spotřeBoVAnÉ nákupY A nAkupoVAnÉ sluŽBY

Dodavatel Účel Částka v kč
GS PLUS s.r.o. Realizace úpravy dopravního značení 282 598
HBH Projekt spol. s r.o. Posouzení nehodových lokalit včetně návrhu řešení 205 660
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Návrh preventivních aktivit pro žáky 1.-5.ročníků ZŠ 107 100
ECHOpix s.r.o. Zpracování a úpravy aplikace Oskárek 259 545
MAKROFAKT, s.r.o. Technické zabezpečení dopravně-bezpečnostních akcí 172 017
ZL Production s.r.o Technické zabezpečení dopravně-bezpečnostních akcí 18 118
Creative Dreams s.r.o. Reflexní předměty 49 222
MHA, s.r.o. Reflexní předměty 17 423

Celkem na projekty  1 111 683
ostatní 47 368
spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 1 159 051

Náklady v celkové výši 1 112 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 spotřebované nákupy a nakupované služby nesouvisející s projekty vynaložil Nadační fond v souladu se svým 
statutem na:
- nákup zboží z chráněných dílen a zabezpečení charitativní akce ve výši 25 tis. Kč
- správní náklady (audit, výroční zpráva, notářský poplatek) ve výši 22 tis. Kč.

Viii.  zAmĚstnAnCi A VeDouCÍ prACoVnÍCi

V běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance.

iX.  oDmĚŇoVánÍ ČlenŮ stAtutárnÍCh orGánŮ

V běžném období Nadační fond vyplatil členům správní rady odměny v celkové výši 221 tis. Kč (2015: 254 tis. Kč).
Tyto odměny byly vyplaceny v souvislosti s projekty realizovanými v roce 2016.

X.  poDÍl nA záklADnÍm kApitálu jinÉ spoleČnosti

V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti.

Xi.  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.

Xii.  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 2. března 2017

Václav Bálek Nelly Talášková
předseda správní rady člen správní rady
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