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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
PLATFORMY VIZE 0

Platforma VIZE 0 se v roce 2020 rozvinula do uskupení 
více než 20 veřejných i soukromých subjektů. Věřím, 
že náš vliv na dopravní bezpečnost se díky tomu opět 
zvýšil. Svou činnost jsme tradičně zaměřili zejména na 
nejohroženější skupiny – mladé a začínající řidiče, se-
niory, děti, chodce, cyklisty a motocyklisty. V souladu se 
svou vizí jsme pokračovali v edukaci veřejnosti, aktivně 
jsme realizovali nebo podpořili několik projektů a pro-
sazovali systémové změny v legislativě. 

S Radou vlády pro bezpečnost silničního provozu 
jsme spolupracovali na návrhu parametrů tzv. řidičáku 
na zkoušku, především s využitím rakouského modelu, 
který má vysoký potenciál ke snížení počtu obětí ne-
hod zaviněných mladými řidiči. Stáli jsme u zrodu pra-
covní skupiny Poslanecké sněmovny ČR zaměřené na 
problematiku tzv. smart cities, jež úzce souvisí s imple-
mentací nových technologií a trendů v dopravě. V leg-
islativní oblasti jsme byli aktivní rovněž v problematice 
železničních přejezdů: založili jsme pracovní skupinu 
zaměřenou na zvyšování bezpečnosti na železničních 
přejezdech.

V roce 2020 jsme se intenzivně věnovali edukaci veře-
jnosti. Spolupracovali jsme s asociací Záchranný kruh na 
tvorbě instruktážně-analytických videí s názvem Ty to 
zvládneš, které vycházejí z reálných dopravních nehod. 
Dalším projektem, na kterém jsme úzce spolupracovali, 
byla nová řada seriálu Dětská dopravní policie II., který 
vysílá Česká televize. Na děti byl zaměřený také projekt 
Týmu silniční bezpečnosti Markétina dopravní výchova  
a projekt Jedu poprvé, v jehož rámci bylo v roce 2020 pro 
děti realizováno 60 kurzů na dopravních hřištích a něko-
lik veřejných akcí pro rodiče s dětmi. Samozřejmostí je 
pro nás každodenní medializace témat bezpečnosti do-
pravy v médiích, jako je TV Nova, CNN Prima News, Český 
rozhlas, Rádio Dálnice, Svět motorů nebo MF DNES.  
S Rádiem Contact Liberec jsme již druhým rokem spo-
lupracovali na pořadu „Bezpečněji na silnicích“ – vytvořili 
jsme dalších 10 dílů zaměřených na bezpečnost dopravy.

Jádrem naší činnosti v roce 2020 byly konkrétní projek-
ty. Projekt Whiplash syndrom si klade za cíl vypracování 
metodiky k provádění diagnostiky tzv. opěrkového 

syndromu u účastníků dopravních nehod. Platforma 
VIZE 0 zajistila v roce 2020 prostředky na nákup diag-
nosticko-terapeutického přístroje TETRAX a realizovala 
mediální kampaň o prevenci, diagnostice a možnostech 
léčby následků opěrkového traumatu. Kromě lékařů  
a zdravotnických zařízení mohou výsledky projektu 
mimo jiné pomoci také pojišťovnám při posuzování, zda 
účastník nehody může trpět opěrkovým traumatem, což 
může následně vést k případnému snížení pojistných 
podvodů. 

Dalším projektem, do kterého se Platforma zapojila, je 
MOJE VIZE NULA. V rámci druhého ročníku předložili stu-
denti středních a vysokých škol návrhy možných řešení, 
které zvyšují bezpečnost silničního provozu. Témata 
projektů sahala od čistě marketingových přes sociálně 
ekonomická až po technologická. Vítězné projekty byly 
finančně oceněny. Na mladé lidi se zaměřuje i projekt 
Start Driving, pořádaný Asociací autoškol, který jsme 
podpořili i v roce 2020. Projekt doplňuje a prohlubuje 
znalosti i dovednosti mladých řidičů formou výuky v cen-
trech bezpečné jízdy a v silničním provozu. V roce 2020 
se projekt rozšířil o kurzy pro rodiče mladých řidičů – ti 
mají totiž zásadní vliv na formování postojů svých dětí  
k bezpečné účasti v silničním provozu.

Na seniory, kteří jsou jednou z nejvíce ohrožených 
skupin, byly zaměřené projekty Senior bez nehod (pro 
který jsme připravovali odborné podklady) a Jedu s do-
bou (zdokonalovací praktické kurzy řízení automobilů  
v centrech bezpečné jízdy). 

V neposlední řadě musím zmínit účast Platformy VIZE 
0 na projektech prevence dopravních nehod zaměřených 
na cyklisty a motocyklisty. Projekt Učme se přežít se 
zaměřuje na zefektivňování přípravy nových moto-
cyklistů v autoškolách a také na jejich nadstavbovou 
zdokonalovací výuku a praktický výcvik. Kromě kurzů 
bezpečné jízdy jsme spolupracovali na tvorbě bez-
pečnostních instruktážních videí a také na zbrusu nové 
sérii zkušebních otázek zaměřených na vnímání reálných 
rizik v silničním provozu. Projekt Na kole jen s přilbou 
vzdělává a motivuje cyklisty k bezpečnému a zodpověd-
nému chování.

Platforma VIZE 0 se též aktivně účastnila odborných 
konferencí. Jednalo se především o 13. ročník Celostát-
ního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru 
zdravotnictví v Praze, IX. Národní kongres Dopravní úrazy  
2020 v Mikulově, mezinárodní XXIX. otoneurologický 
kongres v Praze a Celostátní setkání zástupců městské  
a obecní policie v Brně.

Jsem rád, že se nám daří realizovat a podporovat tolik 
užitečných projektů a aktivit. S jejich množstvím 
samozřejmě roste i potřeba účinné koordinace činnosti 
naší i našich partnerů. Je třeba partnery spojovat, propo-
jovat jejich aktivity, řídit je v souladu s předem danými 
prioritami a tím přispívat k dosažení dlouhodobého 
společného cíle daného filozofií Vize 0: systematického 
a výrazného snižování počtu lidí, kteří zbytečně zemřou 
nebo jsou vážně zraněni na silnicích. Na závěr bych rád 
poděkoval našim členům, partnerům a samozřejmě  
i všem organizacím, se kterými jsme v uplynulém období 
spolupracovali a díky kterým vznikla řada kvalitních pro-
jektů spolufinancovaných Fondem zábrany škod ČKP. 
Těší mě, že naše úsilí ocenila také Rada kvality České 
republiky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu,  
která nám udělila Národní cenu České republiky za 
společenskou odpovědnost.

Mgr. Martin Laur
ředitel Platformy VIZE 0
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AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+29 1 52 326

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2 417 550

2. Software 4 240 240

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 177 310

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20 10 -- 331

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 -- 331

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40 29 -365 -555

2. Oprávky k softwaru 31 -240 -240

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 -125 -283

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a jejich souborům 36 -- -32

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42+52+72+81 41 3 421 10 945

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71 52 -- 88

17. Jiné pohledávky 69 -- 88

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 3 420 10 836

3. Peněžní prostředky na účtech 75 3 420 10 836

IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84 81 1 21

1. Náklady příštích období 82 1 21

AKTIVA CELKEM ř. 1+41 85 3 473 11 271

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91 86 3 421 11 085

I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90 87 3 421 11 085

1. Vlastní jmění 88 50 50

2. Fondy 89 3 371 11 035

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130 95 52 186

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129 106 52 186

1. Dodavatelé 107 52 174

22. Dohadné účty pasivní 128 -- 12

PASIVA CELKEM ř. 86 + 95 134 3 473 11 271

ROZVAHA
V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2020
(V TISÍCÍCH KČ)
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY   |   k 31. 12. 2020

Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY 1 -- -- --

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 936 0 2 936

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 41 -- 41

5. Náklady na reprezentaci 7 22 -- 22

6. Ostatní služby 8 2 873 -- 2 873

V. Ostatní náklady 21 20 0 20

22. Jiné ostatní náklady 28 20 -- 20

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek 29 190 0 190

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 190 -- 190

NÁKLADY CELKEM 41 3 146 0 3 146

Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY 42 -- -- --

I. Provozní dotace 43 624 -- 624

1. Provozní dotace 44 624 -- 624

IV. Ostatní výnosy 50 2 522 -- 2 522

7. Výnosové úroky 53 12 -- 12

8. Kursové zisky 54 10 -- 10

9. Zúčtování fondů 55 2 500 -- 2 500

VÝNOSY CELKEM 63 3 146 -- 3 146

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 64 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 65 0 0 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2020
(V TISÍCÍCH KČ)
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OBECNÝ OBSAH
CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

VZNIK ÚSTAVU

Platforma VIZE 0, z.ú. (dále také „Zapsaný ús-
tav“ nebo jen „Ústav“) byl založen Zakládací 
listinou o zřízení Platformy VIZE 0, z.ú. dne  
4. října 2018.
Zápis Ústavu do rejstříku ústavů vedeného 
Městským soudem v Praze (oddíl U, vložka 
741) proběhl dne 9. října 2018. 

 > Zakladatelem Ústavu  
    je Nadace pojišťovny Kooperativa.

ÚČEL ÚSTAVU

Účelem Ústavu je zvyšování úrovně dopravní 
bezpečnosti v České republice, snižování 
dopravní nehodovosti a popularizace prob-
lematiky dopravní bezpečnosti, sdružování, 
spolupráce a společná propagace v oblasti 
dopravní bezpečnosti a poskytování služeb  
v oblasti dopravní bezpečnosti.

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Ústav postu-
poval v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v plat-
ném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdě-
jších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účet-
nictví.

 > Účetnictví Ústavu je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená 
na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace Ústavu.

 > Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žád-
ná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této 
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Ústav je závislý  
na darech od svého zřizovatele, třetích osob a příspěvcích na pro-
jekty v oblasti dopravní bezpečnosti, zejména z Fondu zábrany 
škod spravovaném Českou kanceláří pojistitelů. Partnery Ústavu 
jsou kromě vlivných státních institucí a institucí zřízených podle 
zvláštních právních předpisů také profesní a neziskové organi-
zace a v neposlední řadě i velké a silné komerční společnosti jako 
např. ŠKODA AUTO Česká republika a Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group. Společným cílem všech partnerů je vzá-
jemně spolupracovat a koordinovat své individuální projekty, 
sdílet informace, zkušenosti a metodiky s cílem k systémovým  
a koncepčním změnám v oblasti dopravní bezpečnosti. Ústav se 
v tomto ohledu stal nepostradatelným prostředníkem a orga-
nizátorem společných diskusí a projektů napříč spektrem všech 
zainteresovaných subjektů.

 > Účetní závěrka Ústavu je sestavena za období  
    od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

 > Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny  
    na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

SÍDLO ÚSTAVU

Platforma VIZE 0, z.ú.
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Identifikační číslo
07534663

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

k 31. prosinci 2020
Ing. Martin Diviš, MBA (předseda)
Ing. Mgr. Judita Říhová
JUDr. Hana Machačová

STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITEL

k 31. prosinci 2020
Mgr. Martin Laur
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DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

Srovnávacím obdobím pro položky z výkazu 
zisku a ztráty je období od vzniku Ústavu dne 
9. října 2018 do 31. prosince 2019.

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

DAŇ Z PŘÍJMŮ

POHLEDÁVKY

ZÁVAZKY

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ O DARECH

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ O DOTACÍCH

Krátkodobý finanční majetek je veden na běžném účtu v bance.

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

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

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě snížené o opravnou 
položku k pochybným pohledávkám tvořenou na základě vlastní 
analýzy platební schopnosti a věkové struktury pohledávek.

Ústav klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů 
a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden 
rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního 
majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány proti bilanční 
položce „Fondy“, které tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. 

Fondy obsahují zdroje Ústavu, které jsou účelově určeny pro 
obecné vykonávání veřejně prospěšné činnosti, ke které se Ústav 
ve svém statutu zavázal, a které nejsou zdrojem vlastního jmění. 

Přijaté finanční prostředky jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty 
ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na 
jednotlivé projekty nebo na provozní činnost v jednotlivých letech.

Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředko-
vaně poskytnutá ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, 
Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samo-
správných celků na stanovený účel, za dotaci se rovněž považu-
jí bezúplatná plnění poskytnutá na stanovený účel ze zahraničí  
z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů 
cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního 
právního předpisu.

Přijaté dotační prostředky jsou zaúčtovány ve prospěch položky 
„Zúčtování dotací“. Čerpání dotace na základě vymezených  
a schválených účetních případů se následně účtuje na vrub 
položky „Zúčtování dotací“ a ve prospěch výsledkových účtů „Při-
jaté dotace“. Čerpání dotace na pořízení dlouhodobého nehmot-
ného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického 
zhodnocení se účtuje na vrub položky „Zúčtování dotací“ a ve 
prospěch položky „Fondy“. Je-li majetek odepisován, snižuje se po 
dobu životnosti majetku položka “Fondy“ o částku z výše odpisů  
v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny ve prospěch položky 
„Přijaté dotace“. Je-li položka „Zúčtování dotací“ k rozvahovému 
dni nevypořádaná, vykazuje se dle subjektu, který poskytl dotaci 
buď v položce „Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu“, „Závaz-
ky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků“ 
nebo „Jiné závazky“.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ  
A NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací 
ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 10 do 80 
tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 10 do 
80 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce 
jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody  
a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Software a ostatní nehmotný majetek do 200 tis. Kč -- Jednorázový odpis

Software a ostatní nehmotný majetek nad 200 tis. Kč Lineární 36 měsíců

Diagnosticko-terapeutické přístroje Lineární 6 let
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

DLOUHODOBÝ  
NEHMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2020 představují we-
bové stránky na doméně neriskujkrk.cz v rámci realizace projektu „Whiplash 
syndrom – efektivní prevence vzniku, diagnostika i terapie“, financovaného  
z Fondu zábrany škod.

Přírůstek dlouhodobého hmotného majetku představuje nákup přístroje 
Tetrax pro diagnostiku a terapii opěrkového syndromu pořízeného v rámci 
projektu „Whiplash syndrom – efektivní prevence vzniku, diagnostika i tera-
pie“ financovaného z Fondu zábrany škod.

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě I.3. (a) účtoval Ústav část 
dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce 
jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto dlouhodobého 
drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání,  
je následující:

  Software Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2020 240 177 417

Přírůstky bezúplatně nabytého majetku -- -- --

Přírůstky úplatně nabytého majetku -- 133 133

Přeúčtování -- -- --

Úbytky -- -- --

Pořizovací cena. k 31. 12. 2020 240 310 550

Oprávky k 1. 1. 2020 240 125 365

Přeúčtování -- -- --

Odpisy bezúplatně nabytého majetku -- -- --

Odpisy úplatně nabytého majetku -- 158 158

Oprávky k úbytkům -- -- --

Oprávky k 31. 12. 2020 240 283 523

Zůstatková hodnota 1. 1. 2020 0 52 52

Zůstatková hodnota 31. 12. 2020 0 27 27

  Software Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek Celkem

Pořizovací cena k 9. 10. 2018 0 0 0

Přírůstky bezúplatně nabytého majetku 240 102 342

Přírůstky úplatně nabytého majetku -- 75 75

Přeúčtování -- -- --

Úbytky -- -- --

Pořizovací cena k 31. 12. 2019 240 177 417

Oprávky k 9. 10. 2018 0 0 0

Přeúčtování -- -- --

Odpisy bezúplatně nabytého majetku 240 102 342

Odpisy úplatně nabytého majetku -- 23 23

Oprávky k úbytkům -- -- --

Oprávky k 31. 12. 2019 240 125 365

Zůstatková hodnota 9. 10. 2018 0 0 0

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 0 52 52

Zůstatek k: 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 35 35

Celkem 35 35

     Dlouhodobý hmotný majetek

2020 Období od 9.10.2018  
do 31.12.2019

Pořizovací cena k 1. 1. -- --

Přírůstky 331 --

Přeúčtování -- --

Úbytky -- --

Pořizovací cena. k 31. 12. 331 --

Oprávky k 1. 1. -- --

Přeúčtování -- --

Odpisy 32 --

Oprávky k úbytkům -- --

Oprávky k 31. 12. 299 --

Zůstatková hodnota 1. 1. 0 --

Zůstatková hodnota 31. 12. 0 --
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KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH  
A OBĚŽNÝCH AKTIV

PŘIJATÉ DARY

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Krátkodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu 
v českých korunách. K 31. prosinci 2020 činil zůstatek na bankovním účtu  
10 836 tis. Kč (2019: 3 420 tis. Kč).

JINÉ POHLEDÁVKY Jiné pohledávky ve výši 88 tis. Kč (2019: 0 tis Kč) jsou tvořeny pohledávkou vůči 
České kanceláři pojistitelů z titulu Smlouvy o poskytnutí finančních prostřed-
ků z fondu zábrany škod na projekt „Whiplash syndrom – efektivní prevence 
vzniku, diagnostika i terapie“, a představují částku, o kterou byl příspěvek  
v roce 2020 přečerpán.

  Vlastní jmění Fondy Výsledek  
hospodaření Celkem

1. ledna 2020 50 3 371 0 3 421

Přijaté peněžní a nepeněžní prostředky -- 9 700 -- 9 700

Přijatá dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 464 -- -- 464

Převod dotace na fondy -464 464 -- 0

Zúčtování dotace ve výši odpisů běžného období -- -165 -- -165

Použití fondů na krytí správních a projektových nákladů -- -2 335 -- -2 335

Výsledek hospodaření 2020 -- -- 0 0

31. prosince 2020 50 11 035 0 11 085

  Vlastní jmění Fondy Výsledek  
hospodaření Celkem

9. října 2018 50 0 0 50

Přijaté peněžní a nepeněžní prostředky -- 6 970 -- 6 970

Přijatá dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- --

Převod dotace na fondy -- -- -- --

Zúčtování dotace ve výši odpisů běžného období -- -- -- --

Použití fondů na krytí správních a projektových nákladů -- -3 599 -- -3 599

Výsledek hospodaření 2019 -- -- 0 0

31. prosince 2019 50 3 371 0 3 421

Dárce 2020

Obecně prospěšná společnost Kooperativy 6 800

Nadace pojišťovny Kooperativa 2 900

Celkem 9 700

Název projektu 2020

Projekty zaměřené na děti a mladé řidiče 406

Projekty zaměřené na seniory 178

Projekty zaměřené na technologie v dopravě 153

Projeky zaměřené na motorkáře 81

Projekt Whiplash syndrom 988

Medializace platformy a komunikace v médiích 1 072

Celkem 2 878
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU
ZISKU A ZTRÁTY

OSTATNÍ ÚDAJE

VÝNOSY

NÁKLADY

1) Ústav přijal v roce 2020 finanční prostředky  

z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 

na realizaci projektu „Whiplash syndrom – efek-

tivní prevence vzniku, diagnostika i terapie“.  

Projekt je realizován v letech 2020 - 2021.

1) Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného  

v souvislosti s projekty jsou vykázány v nákladech 

daného projektu.

Ústav nemá ve sledovaném období 
náklady ani výnosy z hospodářské 
činnosti.

VÝNOSY A NÁKLADY ÚSTAVU

ZISK PŘED ZDANĚNÍM

INFORMACE O ODMĚNĚ
STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

DAŇ Z PŘÍJMU

K 31. prosinci 2020 činil zisk před zdaněním z hospodářské činnosti 0 tis. Kč 
(období od 9. 10. 2018 do 31. 12. 2019: 0 tis. Kč), z hlavní činnosti 0 tis. Kč (ob-
dobí od 9. 10. 2018 do 31. 12. 2019: 0 tis. Kč: 0 tis. Kč). 

Odměna za povinný audit činí 12 tis. Kč. Správní rada 
jmenovala auditorem Ústavu společnost KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o.

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

V Praze, dne 15. června 2021

Mgr. Martin Laur 
ředitel Platformy VIZE 0

Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2020 činí 0 tis. Kč 
(období od 9. 10. 2018 do 31. 12. 2019: 0 tis. Kč: 0 tis. Kč).

Období od 1. 1. 2020
 do 31. 12. 2020

Období od 9.10.2018
 do 31. 12. 2019

Z hlavní činnosti 3 146 3 636

Provozní dotace 1) 624 --

Výnosové úroky z běžného účtu 12 37

Kursové zisky 10 --

Zúčtování fondů 2 500 3 599

Celkem 3 146 3 636

Období od 1. 1. 2020
 do 31. 12. 2020

Období od 9.10.2018
 do 31. 12. 2019

Z hlavní činnosti 3 445 3 636

Preventivní aktivity na dnech  
IZS (Praha + Lipno) -- 778

Projekty zaměřené na děti  
a mladé řidiče 406 703

Projekty zaměřené na seniory 178 --

Projekty zaměřené na technologie  
v dopravě 153 --

Projekty zaměřené na motorkáře 81 --

Web k dopravě v zahraničí  
a info pro cizince v ČR -- 486

Whiplash syndrom 988 --

Medializace platformy  
a komunikace v médiích 1 072 1 048

Náklady na provozní činnost 243 256

Náklady na odpisy  
dlouhodobého majetku 1) 25 365

Celkem 3 146 3 636


