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Dopravní bezpečnost je již

šestým rokem jedním ze stěžejních

témat Allianz nadačního fondu, 

který usiluje o zkvalitňování 

situace na našich silnicích 

a dbá na bezpečnost všech 

účastníků silničního provozu.
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allianz nadační fond V roce 2017

K podpoře dopravní bezpečnosti přidal v roce 2017 Allianz NF podporu a pomoc handicapovaným 
dětem. Mobilita dětí, které nemohou chodit, byla hlavním projektem roku 2017 pod názvem Vítr ve vlasech. 
Pomáhal také v mimořádných případech a v tíživých životních situacích.

Allianz nadační fond (dále jen "Allianz NF") i nadále pokračoval
v původním projektu AZP Allianz Automapa, který již sedm let radí
českým řidičům, jakým místům na silnicích v ČR by se měli raději
vyhnout. Automapa nehodových lokalit, která se přesunula v roce
2013 plně pod křídla Allianz NF, pravidelně dvakrát ročně mapuje
nejnebezpečnější nehodové úseky na silnicích České republiky
a sestavuje žebříček nejkritičtějších míst se smrtelnými a těžkými
zraněními. Allianz NF tento projekt podpořil i v oblasti digitalizace,
takže Automapa je nyní k dispozici v moderní, elektronické podobě
na webu www.allianz.cz/automapa.

Od roku 2013 se také Allianz NF aktivně zapojoval do příprav opa-
tření na zvýšení bezpečnosti právě v kritických a nebezpečných ob-
lastech a silničních úsecích vytipovaných na základě nehodových
míst Allianz Automapy. Každoročně nejrizikovější lokality pro mo-
toristy lépe zviditelňoval vhodným značením – a to jak vodorov-
ným, tak svislým. Od roku 2014 tak bylo upraveno několik lokalit,
například v Milíně na Příbramsku, v Toužetíně na Lounsku a ve
Lhotě pod Libčany na Královéhradecku, v Řevničově ve Středoče-
ském kraji nebo v Buchlovicích na Zlínsku. Vytipována byla i další
nebezpečná místa, ale postupně se ukázalo, že jednání se všemi
zainteresovanými orgány jsou jednak časově náročná a složitá
a také kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům, plánovaným
rekonstrukcím nebo jiným komplikacím bohužel zcela neřešitelná. 

Proto Allianz NF v roce 2017 od této části projektu ustoupil a na-
hradil ji novinkou, která plně koresponduje se zaměřením Allianz
NF i celé společnosti Allianz jako společensky odpovědné firmy. Jde
o projekt ke zvýšení mobility handicapovaných dětí pod názvem
Vítr ve vlasech ve spolupráci s neziskovou organizací Černí koně.
Do akce se aktivně zapojili také zaměstnanci firmy, včetně nejvyš-
šího vedení.    

V roce 2017 Allianz nadační fond podpořil mnoho dalších hezkých
a hlavně potřebných projektů a aktivit, jakými byly např. již tradiční
firemní jarmarky, doplněné projekty obecně prospěšné společ-
nosti Letohrádek Vendula, která zaměstnává handicapované
spoluobčany nebo Elpida s názvem Ponožky od babičky. Nadační
fond přispěl také na nákup užitkového vozidla pro Český červený
kříž v  Praze 9, nebo vypomohl v  tíživých finančních situacích
jednotlivců.

základní údaje

Allianz NF 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 NF, jehož největším dárcem je společnost Allianz pojiš-
ťovna, 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 Sta-
tutem Allianz nadačního fondu v zápisech ze zasedání orgánů
společnosti. 



Vítr 
Ve Vlasech

A — Allianz nadační fond v roce 2017 A — Allianz nadační fond v roce 2017

Výroční zpráva 2017 | Allianz nadační fond Výroční zpráva 2017 | Allianz nadační fond10 11

Allianz NF umístil 

v roce 2017 své logo 

na 15 dětských handbiků, 

které  nikdo jiný v naší 

republice nevyrábí. 

A hlavně - dětem se díky 

nim vrací ztracená mobilita. 
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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 2017
navázali na projekty, které podporují dopravní bezpečnost.
Ale přidali jsme i další, které alespoň částečně napravují situace,
kde dopravní bezpečnost, ale nejen ona, selhala.

Díky unikátní statistice naší Automapy Allianz jsme přispěli ke sní-
žení nehodovosti na mnoha kritických místech napříč naší zemí
a v monitorování nebezpečných míst budeme i nadále pokračovat.

V tomto roce jsme ale pomáhali na více frontách. Zahájili jsme spo-
lupráci s neziskovou organizací Černí koně na zcela novém projektu
Vítr ve vlasech. Projekt je zaměřen na postižené děti s omezenou
mobilitou, kterým jsme pomohli zafinancovat velmi užitečnou po-
můcku – handbike. Podařilo se nám nadchnout pro spolupráci vět-
šinu našich zaměstnanců a jejich ujeté kilometry na trenažérech
ručních kol jsme vyměnili za finanční obnos a „vyjezdili“ příspěvek
na ruční kola, která by si kvůli vysokým pořizovacím nákladům
nemohli rodiče handicapovaných děti dovolit. A tak díky našim
zaměstnancům i příspěvku Allianz NF se několik chlapců a děvčat
s  různým postižením mohlo zapojit do venkovních aktivit svých
vrstevníků. Jsme rádi, že naše logo zdobí 15 dětských handbiků,
které nikdo jiný v  České republice nevyrábí. V  této smysluplné
aktivitě hodlá Allianz NF pokračovat i v příštím roce.

Současně udržujeme přátelské vztahy s blízkými pražskými měst-
skými částmi a snažíme se pomáhat neziskovým organizacím v naší
„domovské“ lokalitě. Proto jsme přispěli na nákup vozidla pro
Český červený kříž. Naši zaměstnanci se také podíleli na podpoře
občanského sdružení Letohrádek Vendula, které je zázemím pro
zdravotně postižené, tím, že si zakoupili jeho výrobky, a Allianz NF
následně vybranou částku ještě zdvojnásobil. Stejně tak jsme
přispěli i neziskové organizaci Elpida.

Šestý rok působení Allianz nadačního fondu můžeme i díky dobrým
výsledkům hlavního dárce, Allianz pojišťovny, označit za úspěšný.
Chtěl bych poděkovat všem kolegům za spolupráci pro dobrou věc,
i za to, že se podíleli jak finančně, tak zejména skvělými nápady,
aktivním přístupem a nelitovali svého volného času pro všechny,
kteří naši pomoc potřebují.

S přátelským pozdravem
PhDr. Václav Bálek, předseda správní rady
Allianz nadačního fondu

orgány allianz nadačního fondu

SpráVní rAdA 
                                                                                                                               
Předseda                                                 Václav Bálek (od 15. 1. 2015)
Člen                                                         Nelly Talášková (od 1. 3. 2015)
Člen                                                       Martin Podávka (od 5. 9. 2016) 

dozorčí rAdA 

Předseda                                                Jakub Strnad (od 26. 3. 2012) 
Člen                                                      Sonia Slavtcheva (od 9. 7. 2013)  
Člen                                                         Josef Lukášek (od 28. 2. 2012) 
Člen                                                        Ludvík Bohman (od 2. 6. 2015)  

zAměSTnAnci nAdAce 

Projektová koordinátorka:                       Radana Pochop Rusevová
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nadační projekty 2017

Hlavním posláním Allianz nadačního fondu je bezpečnost na silnicích, ochrana zdraví všech účastníků 
silničního provozu a podpora mobility handicapovaných dětí. 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  šestém roce své činnosti se Allianz NF zaměřil mimo jiné na
tyto projekty:

AlliAnz AuTomApA rAdí, 
kde jsou nejnebezpečnější místa na silnicích v čr

V září 2017 vydala Allianz již posedmé přehled nejrizikovějších
úseků na tuzemských silnicích za poslední tři roky. Motoristům
může posloužit jako cenné vodítko, kterým silnicím je lepší se raději
vyhnout. Podrobnou analýzou policejních statistik přispívá Allianz
pojišťovna k prevenci silničních nehod již od roku 2011.

Aktualizovaná analýza vychází z databáze Jednotné dopravní
vektorové mapy s lokalizací všech dopravních nehod v České
republice evidovaných Policií ČR v letech 2014–2016. 

Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Allianz
Automapy bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky při-
hodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody
s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím a současně mezi
těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 100 metrů.
Nehodové lokality byly dále porovnány podle četnosti dalších
drobnějších nehod v  daném místě. Z celkového množství takto
definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní
žebříček 20 nejrizikovějších lokalit.

Celkem bylo v minulém období posuzováno 61 nehodových loka-
lit, kde došlo k 133 dopravním nehodám s usmrcením nebo těžkým
zraněním. Konkrétně za poslední tři roky na těchto rizikových mís-
tech zemřelo 43 osob a 139 lidí si přivodilo vážná zranění.

Vůbec nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2014–2016 kři-
žovatka na silnici I/27 v katastru obce Třemošná jen několik kilo-
metrů severně od Plzně, kde se za poslední tři roky odehrálo
celkem 13 nehod. Jedna z nich stála přímo na místě život jednoho
cestujícího, dalších 7 se zde vážně zranilo.

Druhým nejrizikovějším úsekem se stala mírná zatáčka na silnici
I/11 v okrese Šumperk v olomouckém kraji. Jihovýchodně od obce
Olšany, 500 metrů před odbočkou na Bohutín se za poslední tři
roky stalo celkem pět nehod, z toho tři vážné. Tyto havárie přinesly
pěti lidem těžká zranění.

Třetí místo v zemi obsadil rizikový úsek v katastru Mohelnice, která
se rovněž nachází v olomouckém kraji. Křižovatka na silnici I/44
při severním výjezdu z města se za zkoumané období stala svěd-
kem 10 nehod, z  toho tří vážných. Tři lidé zde na místě zemřeli
a jeden se těžce zranil.

V žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku figurují některé regi-
ony vícekrát. Nejhůře dopadl Středočeský kraj, který je za období
2014–2016 zastoupen hned čtyřikrát. Třikrát se umístily kraje Jiho-
český a Moravskoslezský. Naopak kraje Jihomoravský, Karlovarský,
Královéhradecký a kraj Vysočina se v TOP 20 vůbec neobjevily.

VíTr Ve VlASech 
pomáhá získat handbiky pro handicapované děti

Allianz NF se rozhodl spolupracovat na revolučním projektu Vítr ve
vlasech a stal se partnerem organizátora tohoto projektu, kterým
je nezisková organizace Černí koně. Projekt je zaměřen na posti-
žené děti, které mají omezenou mobilitu. Černí koně jsou nezisko-
vou organizací, která funguje od roku 2008 s vizí nastartovat
paracycling v ČR a pořádá také Český pohár a mistrovství ČR pro
handicapované cyklisty. 

Ale hlavně, Černí koně vyrábějí handbiky – speciální kola na ruční
pohon, prodávají je a také je půjčují zdarma dětem, dokud z nich
nevyrostou. Allianz NF se rozhodl finančně podpořit tuto činnost
a zapojit do ní i zaměstnance Allianz. Děti s omezenou hybností
jsou totiž při volnočasových aktivitách závislé na vlastních doved-
nostech a dostupnosti kompenzačních pomůcek. Na invalidním
vozíku se mohou pohybovat pouze v oblastech s hladkým povrchem
a nemohou se účastnit většiny outdoorových aktivit spolu se zdra-
vými vrstevníky. Používání ručních kol tak vede k lepšímu sociálnímu
začlenění handicapovaných již od dětství, a i v dospělosti pak nemají
problémy ani se zaměstnáním, ani se zapojením se do společnosti.
Tím, že mají možnost získat speciální jízdní kola, mohou vyjíždět ven
se svými rodiči a jinými dětmi a rozvíjet své fyzické schopnosti. Dá se
bez nadsázky říct, že handbiky snižují jejich handicapy.

Strategií Allianz NF a vůbec společnosti Allianz ČR je být společen-
sky odpovědnou firmou a projekt Vítr ve vlasech je v plné shodě
s tím, jak se Allianz prezentuje veřejnosti i vlastním zaměstnancům.

Allianz NF také pomáhá s  prezentací projektu prostřednictvím
svých informačních kanálů (Facebook, klientská centra, interní TV)
a plánuje to i v budoucnosti, stejně jako počítá s pomocí při zapo-
jování veřejnosti do projektu. Tento projekt má velký potenciál
a Allianz NF je hrdý na to, že stál u jeho zrodu. Projekt si už v prvním
roce získal výraznou podporu médií i sympatie veřejnosti. 

Aktivně jsou do něho zapojeni také zaměstnanci Allianz. Vyjezdili
na trenažérech stovky kilometrů, a tím získali peníze, které byly po-
užity na výrobu dalšího handbiku pro konkrétní dítě. Například
v květnu 2017 se pod hlavičkou Allianz NF dočkal nového hand-
biku osmiletý Mirek Piskač po dětské mozkové obrně. Jízdy na tre-
nažerech se zúčastnili i manažeři z Mnichova, členové vedení české
Allianz a asi 500 zaměstnanců. Šlo o úžasnou akci, jejímž vyvrcho-
lením bylo následné předání ručního kola přímo jeho uživateli.
Setkala se s pozitivní reakcí a měla vysokou návštěvnost.

Allianz NF plánuje dlouhodobější zapojení zaměstnanců do akcí
Černých koní, včetně dobrovolnictví pro handicapované a uvažuje
o dalších možnostech a způsobech smysluplného propojení aktivit
obou subjektů.

AplikAce oSkárek
pro bezpečnost dětí 

Na akcích neziskové organizace Černí koně se prezentovala také
dopravně-bezpečnostní aplikace „Oskárek Allianz“, která je určena
pro výuku dopravní výchovy dětí ve věku 6–12 let. Tuto aplikaci
vytvořil Allianz NF ve spolupráci s Policií ČR a působí také jako pre-
vence úrazů při dopravních nehodách, které jsou mnohdy příčinou 
imobility a dalších handicapů dětí.

Allianz NF pokračuje v šíření této interaktivní aplikace prostřednic-
tvím obchodní služby Allianz. Aplikaci Oskárek Allianz NF předsta-
voval v roce na akcích Integrovaného záchranného systému
v různých krajích České republiky. 
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elpidA
a její „ponožky od babičky“

Allianz NF se také spojil s Elpidou, o.p.s., která je jednou z nejvýrazněj-
ších pro-seniorských neziskových organizací v ČR. Je etablovanou
organizací, která již 15 let pomáhá seniorům v oblasti vzdělávání, kul-
tury i krizové pomoci a vede dlouhodobou kampaň za pozitivní vní-
mání stáří mnoha mediálně atraktivními projekty a akcemi.

Přes 1900 aktivních seniorů navštěvuje vzdělávací a kulturní Cen-
trum Elpida, více než 40 000 seniorů v tíživých životních situacích
zavolá ročně na bezplatnou celorepublikovou Linku seniorů 800
200 007 a již 10 let tato společnost motivuje seniory ke zdravému
a aktivnímu stárnutí ve společenském čtvrtletníku Vital.

Elpida má také skvělý veřejně prospěšný projekt Ponožky od ba-
bičky, který je ověnčený mezinárodní cenou Sozial Marie ve Vidni
a 1. cenou Fóra dárců za veřejně prospěšný merchandizing. V čem
spočívá? Z darované vlny, kterou lidé zasílají, pletou babičky po
celé ČR originální ponožky, které Elpida prodává. Z výtěžku hradí
přivýdělek pletařkám, nezbytné provozní a skladové náklady
a zbytek využívá na financování dalších programů pro seniory.
I do tohoto projektu se letos poprvé zapojil Allianz NF.

Ponožky od babičky se tak staly originálním vánočním dárkem pro
zaměstnance a partnery Allianz, které bylo možné zakoupit na vá-
nočním jarmarku. Koupí veselých ponožek pomohli jak zaměst-
nanci, tak Allianz NF hned dvakrát: přispěli pletařkám a zároveň
podpořili další vzdělávací programy pro seniory.

chráněné dílny
přivezly své výrobky na Velikonoce i Vánoce

Tradičními účastníky velikonočního a vánočního jarmarku jsou
chráněné dílny Letohrádek Vendula a Centrum Martin o. p. s. Také
v  roce 2017 přivezly oba subjekty na jarmarky své výrobky
a odnesly si příspěvek zaměstnanců i zdvojnásobenou částku
od Allianz NF. Letohrádek Vendula získal 15  000 Kč na provoz
chráněné pekárny, centrum Martin o. p. s. pak příspěvek na provoz
chráněné dílny ve výši 10 000 Kč. Nově se do prodeje svých výrobků
z  chráněné dílny zapojilo také Alzheimer centrum Průhonice,
kterému Allianz NF přispěl 10 000 Kč na zkulturnění prostor jídelny
a zkvalitnění stolování seniorů.

Sociální AuTomoBil
jezdí v praze i díky Allianz nF

Za příspěvek Allianz NF ve výši 20 tisíc Kč mohl být pořízen sociální
automobil Dacia Dokker, který je určený pro Oblastní spolek
Českého Červeného kříže Praha 9 – Praha 14, který byl předán
do užívání 13. září 2017. 

dAr pro mAlého BojoVníkA,
který oslovil obchodní službu

Ředitelství obchodní služby Východ uspořádalo v  lednu 2017
v Ostravě benefiční ples a jeho součástí byla i finanční sbírka na
chlapce Dominika Kupského, který se nachází v nelehké životní
situaci. Při autonehodě ztratil svého otce, který se o něho staral,
a sám při nehodě utrpěl těžká zranění s trvalými následky. Matka
jej opustila ještě před nehodou, proto se nyní o něho stará náhradní
maminka v domácí péči. Obchodníci Allianz vybrali jako každý rok
v „plesové sbírce“ 50 000 Kč, Allianz NF tuto částku zdvojnásobil.

pomoc pro nemocnou dcerku
zaměstnankyně Allianz přišla v pravou chvíli

V květnu 2016, diagnostikovali lékaři tříleté Nellince Leighův
syndrom, což je dědičné metabolické onemocnění. Leighův syn-
drom je způsoben mutací DNA a postihuje mitochondrie, které jsou
součástí každé buňky. "Nellinčino onemocnění nás obrovsky
zasáhlo hlavně tím, že je nevyléčitelné... Ona je neuvěřitelný smí-
šek, hodná, trpělivá a obrovská bojovnice. Uděláme pro ni všechno,
co si bude přát, aby si život užila a ani její bráškové nestrádali,"
napsala jako poděkování za stotisícový příspěvek Allianz NF na
léčbu její maminka Vendula Nováková.

oSTATní projekTy

Allianz NF také poskytl ještě další příspěvky, mimo jiné Nadaci
Terezy Maxové, Občanskému sdružení Dobrý skutek nebo nadač-
nímu fondu Dětské onkologie Brno – Krtek.            



elpida a její 
„ponožky 
od babičky“

A — Stručné vysvětlení grantových pravidel  A — Stručné vysvětlení grantových pravidel  
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Zatímco Ponožky 

od babičky hřejí jejich nositele, 

babičky a dědečkové 

se za utržené peníze mohou 

vzdělávat v Elpidě. 



A — Stručné vysvětlení grantových pravidel A — Základní údaje
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stručné VysVětlení grantoVých praVidel 

obecNé PodMíNKy Pro PoSKytNutí NAdAčNíHo PříSPěVKu

Allianz NF 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

odpoVědnost za Výroční zpráVu

čeSTné prohlášení 

Údaje uvedené ve Výroční zprávě Allianz nadačního fondu za rok
2017 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by
mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Allianz nadačního
fondu, nebyly vynechány.

V Praze dne 12. dubna 2018 

Václav Bálek v. r.
Předseda správní rady

Nelly Talášková v. r.
Člen správní rady



finanční část

B
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chráněné 
dílny

b — Příloha účetní závěrky b — Příloha účetní závěrky
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Allianz NF navázal 

i v roce 2017 na úspěšnou 

spolupráci s chráněnými 

dílnami. Na vánoční jarmark 

jejich klienti přivezli 

upečené dobroty a odvezli 

si příspěvek na svoji 

další činnost.



rozVaha Ve zkráceném rozsahu 
ke dni 31. prosince 2017 (v celých tisících kč)

Výkaz zisku a ztráty Ve zkráceném rozsahu 
za období končící 31. prosince 2017 (v celých tisících kč)

příloha účetní záVěrky
za rok 2017

i.   chArAkTeriSTikA nAdAčního Fondu

     a)   založení a charakteristika
Allianz nadační fond (dále “Nadační fond“) byl zapsán do nadač-
ního 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 nadač-
ního rejstříku)

     f)    správní rada k 31. prosinci 2017
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 nebo místopředseda správní rady, a to tak, že k názvu Nadač-
ního fondu připojí svůj podpis s uvedením funkce ve správní radě.

     g)  dozorčí rada k 31. prosinci 2017
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 31.12.2017 je
1 111 tis. Kč (2016: 1 218 tis. Kč).

iV.  VlASTní zdroje

Vlastní zdroje Nadačního fondu k  31.12.2017 činí 1 105 tis. Kč
(2016: 1 198 tis. Kč) a jsou tvořeny:

a)  vlastním jměním ve výši 200 tis. Kč (2016: 200 tis. Kč), jedná
se o zakladatelský vklad,

b) fondy ve výši 1 005 tis. Kč (2016: 1 099 tis. Kč),
c) výsledkem hospodaření běžného období ve výši 0 tis. Kč

(2016: 0 tis. Kč),
d) neuhrazenou ztrátou z  minulých let ve výši -101 tis. Kč

(2016: -101 tis. Kč)

aktiVa 2017                            2017                            2017                            2016
brutto                       korekce                           netto                           netto

aktiVa celkem (a + b) 1 111                                  0                            1 111                           1 218

B. Krátkodobý majetek celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 1 111                                   0                            1 111                            1 218

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 111                                   0                            1 111                            1 218

náklady                        činnost                        činnost                        činnost
                         hlavní               hospodářská                         celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby                                 49                                                                      49

A. III. Osobní náklady                                134                                                                    134

A. V. Ostatní náklady                                   3                                                                        3

náklady celkem (a. i. až a. Viii.)                               186                                  0                              186

Výnosy                        činnost                        činnost                        činnost
                         hlavní               hospodářská                         celkem

B. IV. Ostatní výnosy                                186                                                                    186

Výnosy celkem (b.i až b.V.)                               186                                  0                              186

                       činnost                        činnost                        činnost
                         hlavní               hospodářská                         celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním                                   0                                   0                                   0

D. Výsledek hospodaření po zdaněním                                   0                                   0                                   0

pasiVa                                                                 2017                            2016

pasiVa celkem (a + b)                                                                1 111                           1 218

a. Vlastní zdroje celkem (a. i. + a. ii.)                                                                1 105                           1 198

A. I. Jmění celkem                                                                 1 206                            1 299

A. II. Výsledek hospodaření celkem                                                                   -101                              -101

b. cizí zdroje celkem   (b. i. + b. ii. + b. iii. + b. iV.)                                                                      6                                20

B. III. Krátkodobé závazky celkem                                                                        0                                 14

B. IV. Jiná pasiva celkem                                                                         6                                   6

b — rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. prosince 2017 b — Příloha účetní závěrky za rok 2017
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V.  cizí zdroje

Nadační fond vykazuje k  31.12.2017 cizí zdroje v  celkové výši
6 tis. Kč (2016: 20 tis. Kč).

Vi.  pŘehled o pŘijATých A poSkyTnuTých dArech

1. dary přijaté nadačním fondem v roce 2017

2) dary poskytnuté nadačním fondem v roce 2017

b — rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. prosince 2017 b — Příloha účetní závěrky za rok 2017
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cizí zdroje 31.12.2017 31.12.2016  

Osobní náklady (odměny, soc. a zdrav. poj.) 0 14

Dohadná položka na audit 6 6

celkem 6 20

datum dárce                                                                     účel                         částka v kč

27.1.2017 Zaměstnanci KOS Allianz pojišťovny, a.s.                                 Dar pro Dominika Kupského                                   47 295

11.8.2017 Jakub Strnad                             Dar na podporu dle statutu NF                                 100 000

29.8.2017 Jaroslav Vávra                             Dar na podporu dle statutu NF                                     5 000

13.9.2017 Allianz pojišťovna, a.s.                             Dar na podporu dle statutu NF                              1 000 000

8.12.2017 Jaroslav Vávra                             Dar na podporu dle statutu NF                                     5 000

celkem                                                                                                         1 157 295

datum obdarovaný                                                                     účel                         částka v kč

6.1.2017 Nadační fond na podporu vzdělávání v pojišťovnictví                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                 250 000

6.1.2017 Asociace Záchranný kruh, z.s.                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                   50 000

6.1.2017 Etická výchova, o.p.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   32 000

30.1.2017 Letohrádek Vendula                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                   15 000

2.2.2017 Nadace Terezy Maxové dětem                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                   25 000

6.2.2017 Kompakt spol. s.r.o.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   20 000

7.3.2017 Dominik Kupský                        Peněžitý dar v tíživé životní situaci                                 100 000

9.3.2017 Centrum MARTIN o.p.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   13 000

5.5.2017 Dobrý skutek, z.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   25 000

15.5.2017 Letohrádek Vendula                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                   15 000

23.5.2017 Černí koně, z.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                 375 000

23.5.2017 Centrum MARTIN o.p.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   10 000

2.6.2017 Alzheimercentrum Filipov o.p.s.                          Peněžitý dar na podporu činnosti                                   10 000

9.6.2017 Nadační fond dětské onkologie KRTEK                         Peněžitý dar na podporu činnosti                                   25 000

22.6.2017 Nella Nováková                        Peněžitý dar v tíživé životní situaci                                 100 000

celkem                                                                                                         1 065 000

Vii. SpoTŘeBoVAné nákupy A nAkupoVAné SluŽBy

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 4 tis. Kč
– správní náklady (audit, výroční zpráva, bankovní poplatek)

ve výši 45 tis. Kč.

Náklady související se správou fondu

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

Viii. oSTATní VýnoSy

Ostatní výnosy ve výši 186 tis. Kč představují Zúčtování fondů. Při-
jaté finanční prostředky jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty
ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených
na jednotlivé projekty nebo provozní činnost v jednotlivých letech.

iX.  zAměSTnAnci A Vedoucí prAcoVníci

V  běžném období Nadační fond nezaměstnával žádné za-
městnance.

X.  odměŇoVání členŮ STATuTárních orGánŮ

V  období od 1.1.2017 do 31.7.2017 Nadační fond vyplatil členům
správní rady odměny v celkové výši 134 tis. Kč (2016: 221 tis. Kč).
K 1.8.2017 se členové správní rady zřekli nároků na odměnu souvi-
sející s realizací projektů ve prospěch Nadačního fondu. 

Xi.  podíl nA záklAdním kApiTálu jiné SpolečnoSTi

V běžném období neměl Nadační fond podíl v žádné společnosti.

Xii.  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.

Xiii.  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 12. dubna 2018

Václav Bálek
předseda správní rady

     

Nelly Talášková
člen správní rady

kalkulace plnění nákladového pravidla:

Výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017 1 065 tis. Kč

Výše nákladů související se správou Nadačního fondu za rok 2017 49 tis. Kč

Podíl správních nákladů na poskytnutých nadačních příspěvcích v roce 2017 5 %
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