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1 Úvodní slovo předsedy správní rady
V této chvíli čtete první výroční zprávu Nadace České pošty, která vznikla na konci roku 2016. Její založení
považuji za důležitý krok nejen pro všechny pošťáky. Na poště jsem pracoval celý svůj život
a prošel různými provozy, proto vím, že existuje mnoho kolegů, kteří potřebují pomoci. A právě to je náš hlavní
cíl. V loňském roce jsme otevřeli pouze nadační program Pošťáci POŠŤÁKŮM, a jak už název napovídá, je určen
výhradně pro naše kolegy, kolegyně a jejich rodiny.

Správní rada se v roce 2017 sešla na deseti jednáních. Celkem jsme projednali 18 žádostí, každou z nich jsme se
důkladně zabývali a ve 14 případech jsme příspěvek pro naše kolegy schválili. Ve většině případů se na nadaci
obrátili kolegové pošťáka, který potřeboval pomoc. Jsem velmi rád, že je na poště tolik lidí, kterým nejsou
problémy ostatních lhostejné.

V loňském roce se nám také podařilo nastavit financování nadace a velmi oceňuji přístup zaměstnanců, kteří se
zapojili. Na konci roku nadaci pravidelně přispívalo skoro 550 zaměstnanců. Hlavním dárcem se loni stala
ČSOB, která nadaci věnovala pět milionů korun. Významným darem přispěli také odboráři, konkrétně OS
ZPTNS, firmy MEZUZA a Mont Group.

Všem velmi děkujeme.

Karel Koukal, předseda správní rady Nadace České pošty
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2 Základní údaje o Nadaci České pošty
Nadace České pošty (dále jen Nadace nebo Nadace ČP) byla založena dne 21. prosince 2016 dle zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a dne 22. prosince 2016 byla zapsána Městským soudem v
Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka č. 1452. Nadaci bylo přiděleno identifikační číslo 05654912.
Nadace ČP se při poskytování nadačních příspěvků řídí těmito zákony a pravidly - zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, Zakládací listinou Nadace ČP a Statutem Nadace ČP.
Účel Nadace ČP je veřejně prospěšný i dobročinný a vychází z usnesení vlády České republiky č. 334/1999, ve
znění pozdějších změn (dále jen usnesení vlády), které stanoví účely, na které lze poskytovat sponzorské dary
státními podniky.
Pokud výroční zpráva Nadace neobsahuje informace podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nemají pro Nadaci význam.

3 Orgány Nadace České pošty k 31. 12. 2017
Správní rada
Předseda

Karel Koukal

Místopředsedkyně

JUDr. Barbora Snopková Haberová

Členka

Ing. Marta Horáková

Člen

Ing. Lukáš Rampas

Členka

Dana Bernardová

Členka

Dana Úlehlová

Členka

Mgr. Jitka Drábková
Dozorčí rada

Předsedkyně

Ing. Soňa Lavičková

Místopředseda

Ing. Marek Jánský

Člen

Ing. Ivan Feninec
Výkonný orgán

Ředitelka

Mgr. Marta Selicharová
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4 Nadace České pošty v roce 2017
Česká pošta jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice si je vědoma své odpovědnosti vůči
zaměstnancům, klientům i prostředí, ve kterém podniká, a proto v rámci své strategie společenské
odpovědnosti založila 22. prosince 2016 firemní nadaci. Hlavním posláním Nadace České pošty je pomáhat
lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a zlepšování
kvality lidského života.
První polovina roku 2017 byla věnována přípravě oficiálního spuštění činnosti Nadace České pošty. Do těchto
přípravných aktivit jsme zapojovali i zaměstnance, kteří měli například možnost prostřednictvím hlasování
vybrat logo nadace. Připravili jsme internetové stránky nadace a další nezbytné záležitosti nutné pro zahájení
činnosti. Oficiálně začala nadace fungovat od poloviny června 2017.
Druhá polovina roku tak byla ve znamení přijímání žádostí o nadační příspěvky z programu Pošťáci POŠŤÁKŮM.
Každou žádostí, se kterou se na nadaci kolegové obrátili, se pečlivě zabývala na svých jednáních správní rada.
Její činnost kontrolovala dozorčí rada.
O činnosti nadace jsme pravidelně informovali zaměstnance prostřednictvím Poštovních novin a IntraNetu.
Celý rok 2017 jsme se také snažili zajistit finanční prostředky pro činnost nadace. Nadace České pošty má
celkem tři účty. Na jednom je uložena nadační jistina ve výši 500 tisíc korun. Druhý účet je určený výhradně pro
program Pošťáci POŠŤÁKŮM, kteří do něj také sami přispívají. Zaměstnanci mají možnost zasílat dary
prostřednictvím srážek ze mzdy, kde je minimální částka nastavena na 25 Kč. K 31. prosinci 2017 darovalo
takto finanční prostředky 497 zaměstnanců v celkové měsíční výši 44 596 Kč. Dalších 32 kolegů pak přispívalo
trvalým příkazem, a to v měsíční výši celkem 5 420 Kč. Významným příjmem roku 2017 byl dar od Odborového
svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Další zaměstnanci přispívali například
jednorázově, nebo na interních akcích. Nadace získávala na tento účet i finanční prostředky z darů firem.
Celkem bylo na konci roku na tomto účtu 686 636,32 Kč.
Třetí účet je určen pro financování programu Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO ZDRAVÍ. K 31. prosinci 2017 měla
nadace na tomto účtu finanční prostředky ve výši 5 000 500 Kč.
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4.1 Popis jednotlivých programů
Nadace České pošty rozděluje svoji podporu do třech základních nadačních programů.

Pošťáci POŠŤÁKŮM
Program Nadace České pošty, jehož cílem je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům České pošty a
jejich rodinám v tíživých situacích. Žádat o příspěvek může:


Zaměstnanec České pošty pro sebe a svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a
děti).



Bývalý zaměstnanec České pošty a současný zaměstnanec pošty Partner, který vykonává práci pro
poštu Partner, a to v návaznosti na ukončené zaměstnání u České pošty. Žádat může pro sebe a pro
svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti).



Bývalý zaměstnanec (starobní či invalidní důchodce), který odešel do důchodu z České pošty. Žádat
může pouze pro sebe.

Pošťáci SRDCEM
Program, který má za cíl podpořit dobrovolnictví, spolkovou činnost či zachování tradic. Zaměstnanci mohou
požádat o příspěvek pro organizaci či spolek, na jehož činnosti se aktivně podílí.

Pošta PRO ZDRAVÍ
Program, který má za cíl podpořit organizace, které se dlouhodobě věnují tělesnému a duševnímu zdraví.
Zaměřit se chceme také na pomoc obětem násilných trestných činů.

4.2 Souhrn podpořených projektů 2017
V roce 2017 byl otevřen pouze nadační program Pošťáci POŠŤÁKŮM, jehož cílem je pomáhat současným a
bývalým zaměstnancům České pošty a jejich rodinám v tíživých situacích.
Celkem se správní rada nadace zabývala 18 žádostmi o nadační příspěvek. Z toho čtyři žádosti zamítla a 14
žádostí o příspěvek schválila, a to v celkové výši 403 392 Kč.
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5 Cíle Nadace České pošty pro další období
Nadace České pošty se bude i v dalších obdobích věnovat rozvoji všech tří programů, na kterých je její činnost
založena. V první polovině roku 2018 plánujeme otevření druhého programu Pošťáci SRDCEM. Víme, že mnoho
zaměstnanců České pošty se kromě svých pracovních povinností, věnuje i volnočasovým aktivitám, například
vedou kluby, trénují mládež, rozvíjí kulturní život v obcích, kde žijí. Všechny tyto dobrovolné činnosti
považujeme za velmi důležité a rozhodli jsme se finančně podpořit organizace, ve kterých se tito zaměstnanci
České pošty angažují.
Do konce roku 2018 připravujeme spuštění i třetího programu Pošťáci PRO ZDRAVÍ. Česká pošta je firma, která
velmi dbá na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, za což byla oceněna titulem FIRMA PRO ZDRAVÍ. Již
několik let se věnuje důkladně připraveným preventivním programům zaměřeným na onkologickou prevenci.
Vzhledem ke složení zaměstnanců, kdy více než 75 % zaměstnanců tvoří ženy a 37 % ze všech zaměstnanců
pracuje ve venkovním prostředí, se tyto programy orientují na prevenci karcinomu prsu a prevenci melanomu.
Nadace České pošty bude tuto oblast také podporovat.

6 Následné události
K 1. březnu 2018 došlo k opětovnému znovuzvolení správní rady, a to včetně jejího předsedy a
místopředsedkyně.
K 31. březnu 2018 rezignoval na funkci místopředsedy dozorčí rady Ing. Marek Jánský.
K 1. dubnu 2018 byla jmenována členkou dozorčí rady Hana Tmejová.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem vyhotovení výroční zprávy a sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné
jiné významné události, která by měla vliv na účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2017.
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Nadace České pošty - účetní závěrka

7 Finanční část – zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka (výkazy,
příloha)

Tato část obsahuje zprávu nezávislého auditora, účetní závěrku Nadace ČP sestavenou k 31. prosinci 2017 a
tvoří ji:


zpráva nezávislého auditora



finanční výkazy sestavené k 31. prosinci 2017 v tis. Kč:

rozvaha k 31. prosinci 2017

výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2017



příloha účetní závěrky sestavená k 31. prosinci 2017
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Nadace České pošty - účetní závěrka

7.1 Zpráva nezávislého auditora

Strana 9/20

Výroční zpráva 2017
Nadace České pošty - účetní závěrka

Strana 10/20

Výroční zpráva 2017
Nadace České pošty - účetní závěrka

Strana 11/20

Výroční zpráva 2017
Nadace České pošty - účetní závěrka

Strana 12/20

Výroční zpráva 2017
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7.2 Finanční výkazy
7.2.1

Rozvaha
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7.2.2

Výkaz zisku a ztráty
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