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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ 
SPRÁVNÍ RADY
Rok 2020 se v naší historii zapíše bezesporu jako rok 
pandemie. Rok plný čekání, nejistoty, obav a pro mnoho 
z nás i rok smutku ze ztráty našich blízkých. Byl to ale 
zároveň i rok, který ukázal, že na tom jako společnost 
nejsme špatně. V obtížných situacích se dokážeme spojit, 
navzájem se podpořit a pomoct těm, kteří to potřebují 
nejvíce. Nadace Kooperativy tu byla pro své partnery 
z neziskové sféry i v této nelehké době. Ihned jsme začali 
zjišťovat aktuální potřeby a způsoby, jak můžeme ulehčit 
situaci zejména v sociálních službách a nejohroženější 
skupině – seniorům. Díky naší fi nanční rezervě jsme 
mohli rozdělit mezi 21 neziskových organizací z celé 
České republiky přes milion korun. Každá koruna byla 
využita na nákup potřebných ochranných prostředků, 
vitamínů i jako příspěvek na mzdy zcela vytíženého 
personálu. V podzimní vlně jsme podpořili i jednodenní 
zdravotnické kurzy pro dobrovolníky organizované 
Českým červeným křížem, abychom alespoň takto 
pomohli odlehčit našim zdravotníkům.

Na pozadí pomoci v souvislosti s onemocněním 
Covid-19 se Nadace nezapomínala věnovat ani svým 
tradičním projektům a dlouhodobým spolupracím. 
Podpořili jsme organizace, které pomáhají lidem 
s handicapem žít svobodně a podle svých představ – 
Asistenci, Centrum Paraple, Pomocné Tlapky, Černé koně 
a Nadaci Jedličkova ústavu. Pozornost věnujeme také 
prevenci. Námi podpořené programy Banal Fatal a Zdraví 
do škol se částečně přesunuly do on-line prostředí.

Tato doba ukázala, že lidská solidarita je to nejcennější, 
co máme a jsem ráda, že i Nadace Kooperativy potvrdila, 
že je tu pro své partnery i v těch nejtěžších chvílích. 
Děkuji všem mým kolegyním i kolegům, bez kterých 
by to nebylo možné. Na závěr přeji, aby každý z nás 
našel v současné době svůj světlý bod. Stejně jako my 
nacházíme povzbuzení v každé pozitivní zprávě od těch, 
kterým jsme měli možnost pomoci.

Judita Říhová
předsedkyně správní rady 
Nadace pojišťovny Kooperativa
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Pobřežní 1a 
186 00 Praha 8 
česká republika 
+420 222 123 111 
www.kpmg.cz 

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace 
pojišťovny Kooperativa 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace pojišťovny Kooperativa (dále také 
„Účetní jednotka") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2020 
a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Údaje o Účetní jednotce jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v 
této účetní závěrce. 

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Účetní jednotky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
české republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů české republiky jsme na Účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i 
další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 

Ostatní informace 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Účetní jednotky. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky 
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 

KPMG Ceská republika Audit, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen g1obálnf sítě Obchodní rejstfik vedený 
nezávislých členských společnosti KPMG přidružených ke KPMG lntemational Limíted, Městským soudem v Praze 
anglické privátní společnosti s ručením omezeným zárukou. oddíl C, vložka 24185 

ICO 49619187 
DIC CZ699001996 
ID datosé schránky. 8h3gtra 



v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků 
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 
závěrkou. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k nimž 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního orgánu Účetní jednotky za účetní závěrku 
Statutární orgán Účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavováni účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, zda 
je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v 
účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit. 

Odpovědnost audítora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit 



v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl 
v příloze v účetní závěrce. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky 
nepřetržitě trvat Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní 
jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do 
data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naši povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné 
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme 
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému. 

Statutární auditor odpovědný za zakázku 
Ing. Ondřej Fikrle je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky Nadace 
pojišťovny Kooperativa k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato 
zpráva nezávislého auditora. 

V Praze, dne 8. června 2021 

\Cf'\r<'.'.; C.:.(c.., 1 r-"'f"b/,· \c..-, ,4--.,�� 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Evidenční číslo 71 

a:::��. ve 
Ing. ndřej Fikrle 

Partner 
Evidenční číslo 2525 
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ROZVAHA
v plném rozsahu k 31. prosinci 2020 (v tisících Kč)

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+28 1 50 50

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem                      Součet ř. 22 až 27 21 50 50

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22 50 50

B. Krátkodobý majetek celkem                                  Součet ř. 41+51+71+79 40 8 327 6 385

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem Součet ř. 72 až 78 71 8 312 6 315

3. Peněžní prostředky na účtech 74 8 312 6 315

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 80 až 82 79 15 70

1. Náklady příštích období  80 15 70

AKTIVA CELKEM ř. 1+40 83 8 377 6 435

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91 84 8 365 6 403

I. Jmění celkem Součet ř. 86 až 88 85 8 243 6 352

1. Vlastní jmění 86 500 500

2. Fondy 87 7 743 5 852

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 90 až 92 89 122 51

1. Účet výsledku hospodaření 90 - 51

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 92 122 -

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 94+96+104+128 93 12 32

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 105 až 127          104 12 32

1. Dodavatelé 105 - 20

22. Dohadné účty pasivní 126 12 12

PASIVA CELKEM ř. 84 + 93 132 8 377 6 435

Sestaveno dne: 8. června 2021

9

v ý k a z y



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu pro rok končící 31. prosincem 2020 (v tisících Kč)

A. NÁKLADY
Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

1 2 3

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 138 – 138

6. Ostatní služby 7 138 – 138

V. Ostatní náklady 20 465 – 465

22. Dary 25 460 – 460

22. Jiné ostatní náklady 27 5 – 5

NÁKLADY CELKEM 38 603 – 603

B. VÝNOSY
Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

1 2 3

IV. Ostatní výnosy 46 603 51 654

7. Výnosové úroky 49 – 51 51

9. Zúčtování fondů 51 603 – 603

VÝNOSY CELKEM 59 603 51 654

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 60 – 51 51

D. Výsledek hospodaření po zdanění 61 – 51 51

Sestaveno dne: 8. června 2021
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CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY  
Nadace pojišťovny Kooperativa („Nadace“) byla založena Zakládací listinou o zřízení Nadace pojišťovny Kooperativa 
dne 18. prosince 2012.

Zápis Nadace do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 999) proběhl dne 14. ledna 
2013. 

Zřizovatelem Nadace je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Sídlo Nadace: Nadace pojišťovny Kooperativa,  Pobřežní 21, 186 00 Praha 8

Identifi kační číslo: 29149746

Členové správní rady k 31. prosinci 2020:
Předseda: Judita Říhová
Místopředseda: Milan Medek
Člen: Michal Kalvoda
Člen: Jindřich Skrip
Jménem Nadace navenek jednají vždy dva členové správní rady společně.

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2020:
Předseda: Martin Diviš
Člen: Hana Machačová
Člen: Vladimír Mráz 
Člen: Martin Laur

Změny v obchodním rejstříku
K 30. dubnu 2020 odstoupili z funkce členů správní rady paní Petra Vaňoučková a pan Martin Laur. Dne 1.května 2020 
se stal pan Martin Laur členem dozorčí rady, téhož dne byl pan Milan Medek jmenován místopředsedou správní rady. 
Dané změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 25. června 2020.

Účelem Nadace je dosahování všeobecně prospěšných cílů v následujících oblastech:
▶ vzdělávání;
▶ kultura a její osvěta;
▶ tělovýchova a sport;
▶ sociální a zdravotní péče;
▶ ochrana práv dětí a mládeže;
▶ podpora seniorů a handicapovaných;
▶ prevence a zvyšování bezpečnosti silničního provozu;
▶ věda a výzkum;

▶ rozvoj a rozšiřování umění;
▶ ochrana životního prostředí;
▶ ochrana a rekonstrukce památek a kulturního dědictví;
▶  charitativní pomoc osobám v tíživých životních 

situacích;
▶ ochrana lidských práv a jiných humanitárních hodnot;
▶  podpora osobní angažovanosti zaměstnanců zřizovatele 

v charitativní činnosti. 

Nadační jmění k 31. prosinci 2020
Výše zapsaného nadačního jmění do nadačního rejstříku činí 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na zvláštním účtu č. 
5378512/0800 vedeném u České spořitelny, a.s.
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Založení Obecně prospěšné společnosti Kooperativa („Společnost“)
Dne 12. února 2013 Nadace založila zakládací listinou Společnost. Zápis Společnosti do rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1121) proběhl dne 25. března 2013. 
Správní rada Společnosti rozhodla o zrušení Společnosti s likvidací k 31. prosinci 2020. Důvodem je především ukončení 
spolupráce se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (dále jen „Kooperativa“) v oblasti správy 
sbírky uměleckých děl Kooperativy a provozování galerijní činnosti, podpořené zrušením institutu obecně prospěšných 
společností v právním řádu ČR. Společnost se zaměřovala na realizaci záměrů a plánů svého zřizovatele.

Založení Platformy VIZE 0, z.ú. („Ústav“)
Dne 4. října 2018 byl Zakládací listinou o založení ústavu založen ústav, jehož zakladatelem a jediným společníkem je 
Nadace. K zápisu Ústavu do obchodního rejstříku došlo dne 9. října 2018. Účelem Ústavu je zvyšování úrovně dopravní 
bezpečnosti v České republice, snižování dopravní nehodovosti a popularizace problematiky dopravní bezpečnosti.

VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Nadace postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Účetnictví Nadace je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a fi nanční situace Nadace.
Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní 
nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné 
budoucnosti. Nadace je plně závislá na darech od svého zřizovatele a od třetích osob. Pandemie měla zásadní dopad 
na neziskový sektor, ale vzhledem k tomu, že zřizovatelem Nadace je stabilní a silná společnost, podnikající v oblasti 
pojišťovnictví a fi nančního sektoru, které všeobecně nebylo a není v „první linii“ zasažených odvětví, a cílem zřizovatele 
je maximálně naplňovat svoji CSR strategii, je Nadace důležitým prostředníkem k uskutečnění jeho CSR projektů.
Účetní závěrka společnosti je sestavena za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Dlouhodobý fi nanční majetek
Dlouhodobý fi nanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem. 
Dlouhodobý fi nanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související 
s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Krátkodobý fi nanční majetek
Krátkodobý fi nanční majetek je veden na běžných účtech bank popř. v pokladně v českých korunách.
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Nadační jmění
Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zřizovatele zapsaného v nadačním rejstříku. Peněžní 
prostředky Nadace v souladu se zákonným požadavkem eviduje na zvláštním účtu u banky.

Fondy
Fondy obsahují zdroje Nadace, které jsou účelově určeny, a které nejsou zdrojem vlastního jmění. Účtují se zde přijaté 
peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb. Dále jsou fondy 
tvořeny ze zisků po zdanění.

Náklady
Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na 
propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace. Celkové roční náklady související se správou Nadace 
nesmí převýšit 50 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem 
opatrnosti Nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a nezhodnocení, 
která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

Daň z příjmů 
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré 
doměrky a vratky za minulá období.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
Dlouhodobý fi nanční majetek

2020 Vlastnický 
podíl

Pořizovací 
cena

Celkový zisk 
(+) ztráta (-) 
za rok 2020

Základní 
kapitál 

k 31. 12. 2020

Vlastní 
kapitál 

k 31. 12. 2020

Platforma VIZE 0, z.ú. 100 % 50 -- 50 50

2019 Vlastnický 
podíl

Pořizovací 
cena

Celkový zisk 
(+) ztráta (-) 
za rok 2019

Základní 
kapitál 

k 31. 12. 2019

Vlastní 
kapitál 

k 31. 12. 2019

Platforma VIZE 0, z.ú. 100 % 50 -- 50 50

Krátkodobý fi nanční majetek
Krátkodobý fi nanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu v českých korunách. K 31. prosinci 2020 
činil zůstatek na bankovním účtu 6 315 tis. Kč (2019: 8 312 tis. Kč).

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Registrované 
nadační jmění

Fondy Zisk za účetní 
období

Celkem

1. ledna 2020 500 7 743 122 8 365

Přijaté dary -- 44 667 -- 44 667

Grant ČKP -- 1 155 -- 1 155

Poskytnuté peněžní a nepeněžní prostředky -- -47 691 -- -47 691

Použití fondů na krytí správních nákladů -- -144 -- -144

Převod výsledku hospodaření 2019 -- 122 -122 0

Výsledek hospodaření 2020 -- -- 51 51

31. prosince 2020 500 5 852 51 6 403

Registrované 
nadační jmění

Fondy Zisk za 
účetní 
období

Celkem

1. ledna 2019 500 9 805 14 10 319

Přijaté dary -- 45 355 -- 45 355

Grant ČKP -- 434 -- 434

Poskytnuté peněžní a nepeněžní prostředky -- -47 728 -- -47 728

Použití fondů na krytí správních nákladů --   -137 -- -137

Převod výsledku hospodaření 2018 -- 14 -14 0

Výsledek hospodaření 2019 -- -- 122 122

31. prosince 2019 500 7 743 122 8 365

Přijaté dary

Dárce 2020

Kooperativa, pojišťovna, a.s., VIG 44 013

Ing. Pavel Vytrhlík 100

Ing. Martin Diviš MBA 36

drobní dárci 518

CELKEM 44 667

Nadace v roce 2020 přijala fi nanční prostředky ve výši 1 155 tis. Kč z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na 
realizaci projektu MOJE VIZE NULA v rámci Programu prevence škod z provozu vozidel. Projekt byl realizován Obecně 
prospěšnou společností Kooperativy, která řádně doložila čerpání přidělených fi nančních prostředků.

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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Poskytnuté příspěvky

Název projektu Příjemce nadačního příspěvku Uhrazeno
Podpora kultury 
a vzdělávání

Signal Productions s.r.o.

8 550
Svátky hudby z.s.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z.s.

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Podpora sportu Asociace prvoligových klubů

8 402
KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

Kolo pro život, z.s.

Školní sportovní klub AŠSK při 3. ZŠ Slaný, pobočný spolek

Pomoc během 
pandemie Covid-19

Arcidiecézní charita Olomouc

2 333

Asistence, o.p.s.

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Dotek z.ú.

HoppyGo s.r.o.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic svatého Lazara z.s.

Charita Praha - Chodov

Charita Svitavy

Charita Uherský Brod

Klára pomáhá z.s.

Maltézská pomoc, o.p.s.

MENTAL CAFÉ z.s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Nadační fond Donwio

Nadační fond Pečovatel

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

REVA o.p.s.

SB-C, z.s.

Společnost Dolmen, z.ú.

TŘI, z.ú.

Alena Kejzarová

Andrea Mašíčková

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, 
příspěvková organizace

Gabriela Nečesaná

Hana Kreinerová

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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Název projektu Příjemce nadačního příspěvku Uhrazeno
Pomoc během 
pandemie Covid-19 
(pokračování)

Iva Záhorová

Jarmila Absolonová

Jitka Dobiášová

Jitka Grulichová

Květoslava Šturmová

Markéta Janečková

Markéta Mazánková

Michaela Hrubá

Michaela Půlpánová

Michaela Šmídová

Michal Chaloupka

Nela Dobiášová

Petr Lunga

Petra Suchá

Radek Vančura

Radek Zemánek

Společnost Dolmen z.ú.

Štěpánka Mroščáková

Tomáš Novák

Zuzana Kovaříková

Česká rodina žije Asistence, o.p.s.

7 457

Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.

Centrum Paraple, o.p.s.

Černí koně, z.s.

Česká psychiatrická společnost z.s.

Domov Sue Ryder, z.ú.

Domov sv. Karla Boromejského

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Klára pomáhá z.s.

Klub svobodných matek z.s.

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Pohyb bez pomoci

Nadační fond Pink Bubble

Pomocné tlapky o.p.s.

SVITAVSKÉ TENISOVÉ SRDCE z.s.

ZkusToZdrave z.s.

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Poskytnuté příspěvky – pokračování

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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Název projektu Příjemce nadačního příspěvku Uhrazeno
Dobrý soused Adam Řezník a Kristýna Řezníková

1 049

Alzheimer nadační fond

Barbora Keleová

Blanka Metálová

Blanka Michalková

Cesta domů, z.ú.

Fokus Praha, z.ú.

Hana Kerlíková

Lenka Vyhnalíková

Libuše Kukucová

Monika Adamová

Petr Sekanina

RUBIKON Centrum, z.ú.

Sázíme stromy, z.ú.

WAXWING s.r.o.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace

Příspěvek na realizaci  
projektů OPS 
Kooperativy

Obecně prospěšná společnost Kooperativy " v likvidaci" 17 000

Příspěvek na realizaci 
projektů Platformy 
VIZE 0, z.ú.

Platforma VIZE 0, z.ú. 2 900

CELKEM 47 691

Nadace neposkytla v účetním období žádný příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem 
nadace, ani osobě jim blízké. Rovněž tak neposkytla nadační příspěvek svému zakladateli.
Nadace dodržela pravidla pro poskytování příspěvků podle § 355 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní jsou tvořeny dosud nevyfakturovanými náklady na služby za audit ve výši 12 tis. Kč (2019: 12 tis. Kč).

Poskytnuté příspěvky – pokračování

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Výnosy a náklady Nadace

VÝNOSY 2020 2019

Z hlavní činnosti 603 137

- Zúčtování fondů 603 137

Z hospodářské činnosti 51 122

- Výnosové úroky z běžných účtů 51 122

CELKEM 654 259

NÁKLADY 2020 2019

Z hlavní činnosti 603 137

- Náklady na sdílené služby 118 118

- Náklady na audit 12 12

- Náklady na domény 5 4

- Nepeněžité dary 460 –

- Náklady na bankovní poplatky 5 3

- Náklady na ostatní služby 3 –

CELKEM 603 137

Nadace nemá ve sledovaných obdobích náklady z hospodářské činnosti.

Zisk před zdaněním
K 31. prosinci 2020 činil zisk před zdaněním z hospodářské činnosti 51 tis. Kč (2019: 122 tis. Kč), 
z hlavní činnosti 0 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).

Daň z příjmu
Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2020 činí 0 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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OSTATNÍ ÚDAJE
Informace o odměně statutárnímu auditorovi
Odměna za povinný audit činí 12 tis. Kč. Správní rada jmenovala auditorem Nadace společnost KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o.

Následné události
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Nadace známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily 
účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

V Praze, dne 8. června 2021

____________________________________________ ____________________________________________
Ing. Mgr. Judita Říhová  Ing. Milan Medek
předsedkyně správní rady  místopředseda správní rady

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
NADACE POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA 
(DÁLE JEN „NADACE KOOPERATIVA“)
Dozorčí rada obdržela od správní rady řádnou účetní závěrku za rok 2020, kterou pečlivě přezkoumala. Neshledala 
žádné nesrovnalosti, rozpory či jiné nedostatky. Výsledkem přezkumu dokumentů je jednomyslné usnesení dozorčí rady, 
že Nadace Kooperativa v roce 2020 vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy, Zakládací listinou 
a statutem nadace. 

____________________________________________
Ing. Martin Diviš, MBA
předseda dozorčí rady

p ř í l o h a  ú č e t n í  z á v ě r k y
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