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ROZVÍJEJME SPOLEČNĚ OBČANSKÉ
ZAPOJENÍ S NADACÍ VINCI V ČESKÉ
REPUBLICE
PODPORA ZAMĚSTNÁNÍ A SOCIÁLNÍCH VAZEB
Od svého vzniku v roce 2008 Nadace VINCI v České republice vytváří spojení mezi Skupinou VINCI a aktéry, kteří
jednají proti sociálnímu vyloučení. Nadace VINCI za dobu své působnosti podpořila 84 projektů, které pomáhají
získat práci lidem silně ohroženým vyloučením. Pomáhá také iniciativám, které přispívají k rozvoji solidarity.
RŮZNÉ TYPY PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ
Nadace VINCI podporuje projekty, které přinášejí trvalé a inovativní řešení problémů spojených se sociálním
a profesním začleňováním nejvíce ohrožených osob. Jedná se o přístup k zaměstnání, mobilitu, začleňování
prostřednictvím bydlení a vytváření sociálních vazeb v ohrožených lokalitách.
LIDSKÁ A FINANČNÍ PODPORA
Nadace VINCI propojuje kompetence spolupracovníků Skupiny VINCI s potřebami sdružení, sociálního
podnikání, a přináší tak dvojí podporu. Schopnosti, dovednosti, talent jednoho nebo několika spolupracovníků
jsou doprovázeny finančním darem, která směřuje do hmotných investic. V roce 2016 se 15 patronek a patronů
propojilo se 14 podpořenými organizacemi a celková částka poskytnutých finanční darů představovala
816 840 Kč.
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Ivana Hlochová
předsedkyně správní rady Nadace VINCI v České republice

NADACE FIREM VINCI V ČESKÉ REPUBLICE,
PARTNER OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
JEDNÁME proti všem formám vyloučení

Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2008, si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své
mateřské Skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a
venkova, světem občanské společnosti…
Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti Skupiny VINCI, které mobilizují svůj
humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního
i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního
prostředí, využíval volný čas na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

Nadace VINCI podporuje projekty, které přinášejí trvalé řešení problémů profesního nebo sociálního
vyloučení nejchudších osob.

DOPROVÁZÍME žadatele projektů
Nadace VINCI přináší systematickou pomoc podpořeným projektům: propojujeme finanční podporu
s kompetencemi, schopnostmi jednoho nebo více spolupracovníků Skupiny.

HODNOTÍME náš dopad
Všechny projekty podpořené Nadací VINCI jsou předmětem hodnocení. Žádající organizace a jejich patroni
společně hodnotí své aktivity.

SKUPINA VINCI
VINCI je aktérem celosvětového významu v oblasti koncesní činnosti a stavebnictví. Zaměstnává více
než 185 000 pracovníků ve stovce zemí. Projektuje, financuje, buduje a provozuje infrastruktury a zařízení, která
přispívají ke zlepšení kvality každodenního života a dopravní mobility občanů.
Protože vize úspěchu Skupiny je globální a neomezuje se pouze na hospodářské výsledky, vydává se ve
svých aktivitách i cestou environmentální, sociální a společenské výkonnosti. Jelikož realizovaná díla jsou
veřejně prospěšné stavby, Skupina VINCI považuje naslouchání zainteresovaným stranám a dialog s nimi za
nezbytnou podmínku své činnosti.
Ambicí je vytvářet dlouhodobé hodnoty pro zákazníky, akcionáře, zaměstnance, partnery a obecně pro
společnost.

PODPORUJEME iniciativy

ZŘIZOVATELÉ A DÁRCI NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

Nadace VINCI podporuje iniciativy v regionech, kde působí.
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JEDNAT PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ

KLÍČOVÉ ÚDAJE

ČTYŘI OBLASTI INTERVENCE

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ
Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se
o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným
pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Od roku

2008

77

podpořených projektů
V roce

INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat
přístup k bydlení: vytváření a správa sociálního bydlení, pomoc lidem bez přístřeší, lidem žijícím
v nevyhovujících podmínkách nebo těm, u kterých je riziko ztráty bydlení, projekty přispívající k
sociálnímu, mezigeneračnímu soužití a sdílenému bydlení.

10 680 137 Kč

86

finanční podpora

patronací

2016

14

15

816 840 Kč
finanční podpora

podpořených projektů

patronací

ZAJIŠTĚNÍ MOBILITY
Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem
zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.

Středisko pro dětský sluch Tamtam, Praha

SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ
Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, které svou činností působí na posílení sociální
vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných
aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách: střediska dětí a mládeže, dílny, pomoc se školními
aktivitami, aktivity na podporu života ve čtvrtích, zapojování do sportu a kultury.

OBLASTI INTERVENCE 2016

Podrobnosti o všech podpořených projektech jsou dostupné na stránkách www.nadacevinci.cz.

44 %
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BÝT PATRONEM, CO TO ZNAMENÁ?
Nadace VINCI v České republice propojuje kompetence spolupracovníků Skupiny s organizacemi se
sociálním zaměřením.
Kromě finanční podpory jsou všechny projekty Nadace VINCI podpořeny jedním nebo několika
spolupracovníky (patronkami, patrony) ze Skupiny VINCI.

67 %

11 %

PATRONKY,
PATRONI
A JEJICH
PŘÍSLUŠNOST
VE SKUPINĚ

VINCI Construction

21 %

VINCI Energies

1%

EUROVIA

VINCI Concessions

Patronka, patron doprovází projekt po celou dobu jeho realizace: při podání žádosti, vypracování hodnoticí
zprávy po ukončení projektu a spolupráce může pokračovat i v dalších letech. Zeměpisná blízkost mezi
žadatelem a patronem je proto nezbytná.

PODPOŘENÉ ORGANIZACE DLE REGIONU OD ROKU 2008

ROLE PATRONA MŮŽE MÍT RŮZNÉ PODOBY
Patron je spolupracovník ze Skupiny VINCI, který dobrovolně doprovází sdružení, organizaci po dobu
několika let. Sdružení vyjádří své potřeby a patron poskytne podporu dle svých schopností, dovedností a
časových možností.

předání svých znalostí, dovedností, talentu sdružení, které je může využít pro každodenní chod: řízení, účetnictví,
poradenství se stavebními pracemi a bezpečností, lidské zdroje, informatika, komunikace, …
motivování firmy, spolupracovníků, klientů a dodavatelů ke spolupráci s podporovaným sdružením
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propojení firemního prostředí a sdružení: představení profesí ve Skupině, návštěva stavby, simulace pracovních
pohovorů, nábor do společností Skupiny VINCI a vytvoření sítě partnerů firmy
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JSEM PATRONKOU, PATRONEM A SDÍLÍM
SVÉ ZKUŠENOSTI
POMÁHAT DRUHÝM MĚ VŽDY ZAJÍMALO
Gabriela Čulíková
asistentka v TPI Česká republika, patronka projektu Domu na půl cesty Bójka v Plzni

ROZŠÍŘIL JSEM SI OBZORY A ZÍSKAL VĚTŠÍ TOLERANCI

Jaroslav Krýsl

„

bezpečnostní technik, stavbyvedoucí ve společnosti PRŮMSTAV, patron organizace Lomikámen

Chtěl jsem poznat něco nového, proto jsem se rozhodl stát se patronem organizace Lomikámen. Ale hlavně, pokud má člověk
jen trochu času, tak mi přijde zcela normální pomáhat lidem, a to nejen těm, kteří o pomoc požádají. Díky patronství jsem o sobě
začal více přemýšlet, rozšířil si obzory o duševním onemocnění a získal větší toleranci k lidem postiženým touto nemocí. Pro
Lomikámen jsem provedl konzultaci a vypracoval odhady nákladů na rekonstrukci přilehlé budovy, která by měla rozšířit zázemí
pro klienty sociálněterapeutické dílny Jiná káva. Pokud se organizaci podaří získat finance na rekonstrukci, tak budu pokračovat
technickou podporou při provádění její rekonstrukce.“

PATRONSTVÍ MI PŘINESLO DOBRÝ POCIT
Ilona Haucková

finanční a mzdová účetní ve společnosti KASTT Česká republika, patronka Sdružení rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí Daneta v Hradci Králové

„

DANETA je velmi prospěšnou organizací pro zdravotně postižené osoby v našem kraji, navíc s dlouholetou tradicí. Proto
jsem se s důvěrou a klidem mohla stát patronkou. Patronství mi přineslo dobrý pocit, že je možné pomoci někomu, kdo to
potřebuje. A navíc jsem se dozvěděla řadu zajímavých informací o fungování a přínosu organizace.“

„

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Pomáhat druhým mě vždy zajímalo a celoživotně se této pomoci druhým různou formou na různé úrovni věnuji. Patronství
pro mě bylo nové, má určitou formu se svými postupy a pravidly, což pro mě nebylo nijak omezující, a myslím, že by ho zvládl
každý, kdo má chuť a nadšení udělat něco pro druhé. Mě osobně patronství velmi oslovilo a naplnilo. A moje spolupráce s
organizací? V rámci TPI Česká republika jsme uspořádali potravinovou sbírku, která poslouží jako rezerva pro nově příchozí
klienty domu, kteří do doby vyřízení sociálních dávek a nalezení zaměstnání nemají finanční prostředky. Před závěrem roku
jsem se s klienty sešla u vánočního pečení, vytvořili jsme si příjemnou vánoční atmosféru a společně upekli cukroví. Měla jsem
možnost se seznámit s chodem domu, blíže se poznat s klienty i zažít společné odpoledne na vánočních trzích v Plzni.“

SETKÁNÍ S LIDMI, KTEŘÍ S NADŠENÍM PRACUJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU,
JE OBOHACUJÍCÍ
Jan Horák

„

vedoucí ekonomického oddělení ve společnosti KASTT Česká republika, patron organizace Život bez bariér v Nové Pace
S organizací Život bez bariér jsem navázal na spolupráci z roku 2012, kdy Nadace VINCI podpořila nákup čelního nakladače.
V osobní rovině zajímavý kontakt. Setkání s lidmi, kteří s nadšením pracují v neziskovém sektoru je obohacující. S Životem bez
bariér pravidelně spolupracujeme v oblasti náhradního plnění již 5 let.“
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PŘÍJEMNÉ DOPLNĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI
Monika Pešoutová
specialistka marketingové komunikace ve společnosti EUROVIA CS, patronka organizace Zajíček na koni a kavárny
AdAstra

„

Patronství vnímám jako příjemné doplnění pracovní činnosti. Něco, co člověk dělá rád. Přineslo mi nové podněty, setkala
jsem se s novými lidmi, zavnímala jejich různé problémy. V minulém roce jsem pomohla dvěma dětem s jejich letním pobytem.“

PŘEKVAPILO MĚ, KOLIK VĚCÍ, KTERÉ JÁ BERU JAKO NAPROSTOU SOUČÁST
SVÉHO ŽIVOTA, VLASTNĚ PRO SPOUSTU LIDÍ VŮBEC SAMOZŘEJMÉ NEJSOU

Zuzana Přibilová

HR specialistka v SMP CZ, patronka organizace Kuchařky bez domova

jako naprostou součást svého života, vlastně pro spoustu lidí vůbec samozřejmé nejsou. Kuchařky bez domova jsme několikrát
pozvaly na firemní akce, aby nám připravily catering. Věřím, že spolupráce bude pokračovat i v budoucnu – kolegům přichystané
dobroty vždycky moc chutnají.“

SEBEREALIZACE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
Jiří Svoboda

„

konzultant GIS ve společnosti VARS, patron organizace Domov pro mne
S organizací Domov pro mne jsem již spolupracoval dříve z vlastní iniciativy. Jedním z cílů spolupráce bylo i zpracování a
obhájení projektu v procesu žádosti o nadační podporu. A tím se mimo jiné stát i hrdým nositelem titulu „patron.“ Na začátku
bylo prosté vykročení z řady a přijetí výzvy. Jak vnímám své patronství? Pomineme-li zlepšení organizačních, komunikačních,
prezentačních a kdoví jakých ještě dovedností, tak především vlastní dobrý pocit. Dobrý pocit ze seberealizace na správném
místě, ze které mají užitek potřební. Moje dobrovolnická výpomoc v provozně-technických záležitostech organizace často není
spojena přímo s předmětem smlouvy. Proto ani v budoucnu, po realizaci projektu, spolupráce jen tak nezanikne.“

ZAJÍMAVÁ OSOBNÍ ZKUŠENOST
Martin Vlček

„

přípravář v SMP CZ, patron Institutu pro památky a kulturu
Chtěl jsem podpořit dobrou věc, proto jsem se rozhodl pro patronství. Byla to pro mě zajímavá osobní zkušenost v oblasti
podpory neziskové organizace.“

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE S PODPOŘENÝMI ORGANIZACEMI:

„

Jako doma - Homelike, Praha

Patronkou jsem se stala již podruhé. První zkušenost byla hodně pozitivní, a proto jsem do toho ráda šla znovu. Projekt
bistra Kuchařek bez domova mě oslovil zejména proto, že jsme s kuchařkami spolupracovali již dříve – a bylo to moc fajn. Říkala
jsem si, že by byla škoda, kdyby se projekt třeba nakonec nerealizoval jen proto, že by nenašel patrona… Díky patronství jsem
měla možnost blíže nahlédnout do problematiky žen bez domova. Je to zajímavé téma - překvapilo mě, kolik věcí, které já beru

V listopadu 2016 se setkali patronky, patroni a zájemci o patronství v restauraci Mlsná kavka. Ta je tréninkovým
místem organizace Green Doors podpořené Nadací VINCI v roce 2013. Svou činnost v oblasti neziskového sektoru
představily Borůvka, Green Doors a RUBIKON Centrum. Ženy z organizace Jako doma – Homelike připravily workshop
na téma bezdomovectví. Živý hudební doprovod kreace Miro Suno přijel z Plzně a zahrál na saxofon, elektrický klavír
a kytaru jazz-folk sem tam šmrcnutý cikánským rytmem.
Společnost EUROVIA zapůjčila dopravní značení Kuchařkám bez domova při výstavbě jejich bistra.
Společnosti PRŮMSTAV a SMP CZ na svém vánočním večírku připravily pro své zaměstnance tombolu, do které
dodaly ceny organizace podpořené Nadací VINCI. Finanční výtěžek byl věnován sdružení David a Goliáš na nákup
zdravotních a kompenzačních pomůcek a úhradu ozdravných procedur.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE 2016 12 13

NADACE VINCI V ROCE 2016 PODPOŘILA…

L

OMIKÁMEN V BEROUNĚ je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním
poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního
zdraví. Lomikámen realizuje dvě registrované sociální služby: sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálněterapeutickou dílnu „Jiná káva“.
Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto
vymezenou cílovou skupinou.

Finanční dar: 64 000 Kč na zakoupení automobilu pro zajištění
mobility klientů a zaměstnanců, která je podmínkou pro efektivní
poskytování služeb
Patron: Jaroslav Krýsl (PRŮMSTAV, VINCI Construction)

Finanční dar: 50 000 Kč na stavební materiál na vybudování krámku
Patron: Stanislav Bezděk (PRŮMSTAV, VINCI Construction)

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ

F

ARMA VE STRAHOVICÍCH je jedním z projektů Armády spásy v Opavě. Poskytuje hospodářské činnosti, v případě potřeby
stavební a výrobní činnosti zaměřené na malovýrobu peletek. Zabývá se chovem hospodářských zvířat (ovce, kozy, prasata, slepice,
drůbež) a poskytuje činnosti pro výkon služby sociální rehabilitace pro nácvik, zdokonalení či udržení pracovních dovedností a
návyků pro uživatele azylového domu – osoby v krizi – pro jejich větší uplatnitelnost na trhu práce.
Projekt má za cíl nabízet jednoduché pracovní činnosti na farmě, v živočišné, rostlinné a výrobní činnosti, a přispívat tak k
znovuzískání pracovních návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž počet v lokalitě neustále roste.
Vytvořením provozovny a stavby obchůdku vzniknou dvě pracovní místa. Jedno pro výrobu a zpracování sýrů a mléčných výrobků,
druhé pro vedení této činnosti, prodej a marketing. Cílem tohoto obchodu, kde získají pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměstnaní,
je nabízet kvalitní lokální potraviny místní komunitě a prostřednictvím kontaktu s ní také zlepšit pohled na dlouhodobě
nezaměstnané.

Obecně prospěšná společnost JAKO DOMA – HOMELIKE V PRAZE prostřednictvím emancipace žen v sociální tísni usiluje
o ukončení bezdomovectví a odstranění sociálních a genderových nerovností. Upozorňuje na genderový rozměr bezdomovectví a
poskytuje podporu ženám bez domova. Základními principy organizace jsou partnerství, posílení, genderová citlivost a bezpečné
prostředí. Ženy bez domova spolupracují na projektech organizace Jako doma, jejich hlas není opomíjen, v kolektivu nacházejí
prostředí bezpečí a důvěry.
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Finanční dar: 101 850 Kč na vybudování veganského bistra, ve kterém
budou pracovat ženy bez domova
Patronky: Zuzana Přibilová (SMP CZ, VINCI Construction) a Kateřina
Tremlová (EUROVIA)

S

POLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DANETA V HRADCI KRÁLOVÉ se zaměřuje na děti,
mládež, dospělé i seniory s kombinovanými vadami, kde nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další tělesné, smyslové,
komunikační a jiné vady, mnohočetné záchvaty či poruchy chování.
Spolek organizuje mimoškolní aktivity, aktivizační a zájmovou činnost zdravotně hendikepovaných, pomáhá při zajišťování
rehabilitačních pobytů a při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pořádá přednášky, besedy, školení pro rodiče,
pedagogické pracovníky i ostatní zájemce. Dále působí v oblasti protidrogové prevence, při ochraně před sexuálním zneužíváním a v
oblasti prevence kriminality.

Finanční dar: 49 000 Kč bude použit na pořízení šicího stroje pro
rozvoj chráněné dílny
Patronka: Ilona Haucková (KASTT, VINCI Energies)
Pro cílovou skupinu je SPOLEČNOST E V
PRAZE jedinou neziskovou organizací v České
republice, která poskytuje registrované a na ně
navazující sociální služby včetně zaměstnávání
lidí s epilepsií v sociálním podniku. Jako jediní v
ČR podporují opomíjenou skupinu lidí, na kterých
jejich onemocnění není přímo vidět a často, pokud
se jejich diagnóza vysloví, změní jejich životy
převážně předsudky a stigmatizace. A to možná
více, než záchvaty samotné. To, že se o epilepsii
mluví a ukazuje se, jak se s epilepsií žije a co je
epilepsie za onemocnění, je vedle přímé práce
s lidmi nesmírně důležité pro zlepšení jejich
postavení ve společnosti

Finanční dar: 15 000 Kč na rekonstrukci sprchového
koutu v objektu Společnosti E
Patronka: Monika Vrňáková (SMP CZ, VINCI Construction)

Jít s kůží na trh a přiznat epilepsii není jednoduché
ani pro lidi s epilepsií a často ani pro ty, kteří hájí
jejich práva. Epilepsie je stigma, budí strach, lidé
často nevědí, jak pomoci, jak různě může záchvat
vypadat, že to není jen velký křečový záchvat, co
vše člověk s epilepsií smí a zvládne.

Ž

IVOT BEZ BARIÉR V NOVÉ PACE pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Organizace vznikla v roce
2004 a od roku 2005 provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim v návratu
do společnosti. Další činností sdružení je poskytování tří registrovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory
Královéhradeckého a Libereckého kraje, konkrétně denního stacionáře, sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství
zahrnujícího také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
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Finanční dar: 25 990 Kč na zakoupení bubnové sekačky na trávu
Patron: Jan Horák (KASTT Česká republika, VINCI Energies)

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

C

ENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM V PRAZE je obecně prospěšná společnost s celorepublikovou působností.
V současné době Tamtam nabízí jako jediná organizace v České republice komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně
pokrývajících potřeby dětí a dospělých se sluchovým hendikepem a jejich rodin. Kromě poskytování sociálních služeb a dalších
aktivit hájí zájmy a práva rodin s dětmi se sluchovým hendikepem. Ročně služeb využije zhruba 400 až 500 rodin.
Cílem projektu je rozšíření nabídky funkčního vyšetření sluchu na všechny klienty Centra Tamtam a dále i na ostatní rodiny, které
nejsou klienty Centra Tamtam, ale mají o vyšetření z nejrůznějších důvodů zájem.
Funkční vyšetření sluchu je jedním ze základních vodítek pro stanovení metod práce s dítětem se sluchovým hendikepem tak, aby
se maximalizovala šance hendikepovaného na budoucí úspěšnou integraci do společnosti. Slouží však i pro foniatry jako vodítko, zda
je kompenzační pomůcka zvolena a nastavena správně.

Hlavním posláním organizace ZAJÍČEK
NA KONI je - pomocí prostor kavárny Café
AdAstra V PRAZE, terapií jízdou na koni,
integračních zimních a letních pobytů - trvale
zlepšovat duševní a fyzický stav hendikepovaných
dětí a mladistvých a podporovat funkčnost rodiny
klienta. Cílem je, aby se rodiče svým dětem
věnovali a aby zdravé děti a i dospělí vnímali
hendikepované osoby jako přirozenou součást
společnosti.
Během jedenácti let fungování organizace se
z klientů v dětském věku stali dospělí, kteří
hledají uplatnění na trhu práce. Pracovních míst
vhodných pro lidi s hendikepem je velmi málo,
proto vznikla potřeba vytvoření místa, kde by se
klienti mohli uplatnit. Otevřením kavárny došlo k
vytvoření pracovních míst pro lidi s hendikepem
a zároveň s tím vznikl příjemný prostor, kde se
mohou lidé s hendikepem potkávat s těmi bez
hendikepu, a vzájemně se tak lépe poznat.

Finanční dar: 40 000 Kč na vybavení místnosti pro vyšetření sluchu
Patron: Petr Švanda (PRŮMSTAV, VINCI Construction)

Finanční dar: 55 000 Kč na pořízení vitríny do kavárny
Patronka: Monika Pešoutová (EUROVIA CS)
VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE 2016 18 19

Posláním sdružení DOMOV PRO MNE V BRNĚ je pomáhat lidem se zdravotním hendikepem žít běžným způsobem života. Domov
pomáhá dětem i dospělým se zdravotním hendikepem překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a
začlenit se do společnosti. Dlouhodobým cílem je rozvoj komunitních služeb a aktivit, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít
ve své vlastní domácnosti, v blízkosti rodiny a přátel.
Cílem projektu je zajistit dětem a mladým lidem s hendikepem nabídku kvalitního volnočasového vyžití, které jim umožní být v
kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. Důraz je kladen na rozvoj sociálních dovedností a získání potřebných
zkušeností, které jim následně umožní se lépe začlenit do společnosti.

Finanční dar: : 77 000 Kč na vybavení volnočasového centra
Patron: Jiří Svoboda (VARS, VINCI Energies)

Finanční dar: 69 000 Kč na nákup rehabilitačních, zdravotních a
dalších pomůcek
Patronka: Kateřina Tremlová (EUROVIA CS)

Občanské sdružení DAVID A GOLIÁŠ V PLZNI přináší přímou podporu hendikepovaným dětem a jejich rodičům, která spočívá v
organizaci poznávacích, regeneračních a rehabilitačních pobytů.
Cílem projektu Oblázky pro Davida je zajištění rehabilitačních, zdravotních a jiných pomůcek pro hendikepované děti a jejich rodiny
tak, aby nebyly vyloučeny z běžného způsobu života zdravých spoluobčanů a plnohodnotně se zařadily do běžného, kulturního i
sportovního života, a to jako celek – rodina včetně hendikepovaného človíčka.
Projekt přispěje k zařazení hendikepovaných dětí a těch, co o ně pečují v domácí péči, do běžného, kulturního i sportovního života.
Zejména je třeba nutně zvýšit jejich zařazení do zdravé společnosti prostřednictvím zdravotních a jiných pomůcek nezbytných
například k tomu, aby hendikepovaný člověk „useděl, případně uležel“ delší dobu ve vozíku, kočárku, případně v tříkolce nebo
v automobilu. Tyto nutné atributy mu nahrazují jeho nohy, potažmo celé tělo a možnost se pohybovat. Prodlouží se tak pobyt v
prostředí mezi lidmi při běžných sportovních i kulturních akcích. Těmito pomůckami se odstraní bolesti, nevhodné postavení těla a
lidé se budou moci věnovat aktivitám, aniž by je trápilo jakékoliv nepohodlí, chlad, mokro, otlaky, zima.
Tento projekt zcela vychází ze svého názvu Oblázky pro Davida a z duchu celého spolku, neboť oblázky jsou pomůcky pro „Davidy“ –
hendikepované, kteří s těmito oblázky (pomůckami) porazí, byť jen na okamžik, svého GOLIÁŠE, svou nemoc.

Posláním organizace CHARITA V KOJETÍNĚ je pomoc lidem v obtížné životní situaci, motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem
o pozitivní změnu vlastního života. Charita Kojetín provozuje čtyři zařízení. Jsou to Rodinný klub Maria – sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Centrum denních služeb a Charitní ošetřovatelská služba.
Služby jsou určeny sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let (případně 26 let, pokud dítě studuje), v nichž se vyskytují
sociálně nežádoucí jevy – např. nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti,
vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace apod.
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Mezi obyvateli Kojetínska je podíl sociálně vyloučených rodin zastoupen poměrně vysokým procentem a stále se zvyšuje. Většina
je ohrožena sociálněpatologickými jevy, případně v nich již k sociálněpatologickým jevům dochází. Cílem Rodinného klubu Maria
je napomáhat sociální integraci uživatelských rodin, motivovat je k řešení vlastních problémů a podporovat je ve snaze co možná
nejvíce se aktivně podílet na běžném životě společnosti, žít důstojný život a v případě romských uživatelů nezapomínat ani na
romské tradice a kulturu.
Rodinný klub Maria usiluje o sociální inkluzi členů romské komunity, sociálně vyloučených neromů a jejich aktivní účast na životě
společnosti. Zároveň působí na neromskou populaci a snaží se vyvracet předsudky vůči Romům, které negativně ovlivňují postoje
některých lidí k této minoritě.

Finanční dar: : : 20 000 Kč na zakoupení počítačové sestavy do
Rodinného klubu Maria
Patron: Pavel Dostal (PRŮMSTAV, VINCI Construction)

Finanční dar: 95 000 Kč na vybavení nábytkem, respektive
dovybavení Domu na půli cesty Bójka
Patronka: Gabriela Čulíková (TPI Česká republika, VINCI Energies)

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem se zajištěním dočasného osobního zázemí, dosažením společenského
uplatnění a pomoci s realizací jejich životních cílů.
Poskytovaná služba se snaží dosáhnout toho, aby byla mladým lidem nabídnuta pomocná ruka při jejich startu do dospělého života a
vyvarovali se chyb, v jejichž důsledku by se ocitli na okraji společnosti.

INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

D

ŮM NA PŮL CESTY BÓJKA V PLZNI pomáhá mladým lidem postavit se na vlastní nohy. Napomáhá k zařazení do běžného
života tím, že poskytuje ubytování, sociální poradenství, nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení
krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů jako je například hledání zaměstnání, vlastního bydlení, komunikace
s exekutory a získání nebo upevnění schopností hospodařit s vlastními financemi. Dále poskytuje podporu pro zvýšení orientace ve
vlastních právech a povinnostech v dané situaci, posiluje společenské návyky a vhodnou motivaci k nalezení a udržení zaměstnání a
další pozitivní dovednosti a postoje. Ubytování zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku.

S

TŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI - AZYLOVÝ DŮM V HORNÍCH POČERNICÍCH poskytuje pobytové a sociální služby
na přechodnou dobu maximálně jednoho roku osobám pečujícím o dítě - rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní,
pěstouni - v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování. Služba je určena i ženám
v pokročilém stadiu těhotenství připravujícím se na narození potomka.
Program usiluje o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a obnovení jejich narušených funkcí. S rodinou se pracuje komplexně
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pomocí individuálního plánování, motivačních rozhovorů, aktivizačních a vzdělávacích činností, komunitního setkávání a také v
rámci dětských aktivit.
Obecným cílem služby je sociální začlenění rodiny prostřednictvím poskytnutí zázemí pro stabilizaci rodiny v nepříznivé sociální
situaci a podpory v jejím aktivním řešení s využitím vlastního potenciálu uživatelů. Služba si klade za cíl prohlubovat vlastní
kompetence uživatelů v problémových oblastech jako je finanční plánování, zabezpečení následného bydlení, vedení domácnosti,
návykové chování, jednání s úřady, pracovní uplatnění, sousedské soužití, zdravá životospráva apod. Velký důraz se klade na rozvoj
odpovědného rodičovského chování.

POMOC K MOBILITĚ

Finanční dar: 60 000 Kč na vybavení azylového domu nábytkem
Patron: Vinh Vu Phu (SMP CZ, VINCI Construction)

Finanční dar: 95 000 Kč na zakoupení vlastního automobilu, který
kromě osob bude transportovat například vybavení na konference,
časopisy, knihy, …
Patron: Martin Vlček (SMP CZ, VINCI Construction)

I

NSTITUT PRO PAMÁTKY A KULTURU V PÍSKU je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní
situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby. Zaměstnávání lidí na
pozicích odborných redaktorů a administrativních pracovníků se děje díky dlouhodobým projektům, jakými jsou provozování portálu
a vydávání časopisu PROPAMÁTKY (redakční práce), pořádání oborových konferencí o obnově a využívání památek v České republice
včetně soutěže veřejných sbírek na kulturní dědictví MÁME VYBRÁNO (vzdělávání a osvěta).
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ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

III.

Rozvaha (bilance) v platném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
Aktiva

číslo
Stav k prvnímu Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 )

2

II.

IV.

Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 27 )

21

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly - podstatný vliv

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 )

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

6. Oprávky ke stavbám

34

10

7. Oprávky k samostat. movitých věcem a souborům movitých věcí

35

1. Pozemky

11

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

3. Stavby

13

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny

15

B

Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 )

40

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

I.

Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 )

41

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

1. Materiál na skladě

42

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

2. Materiál na cestě

43

Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 )

663

776
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II.

3. Nedokončená výroba

44

18. Dohadné účty aktivní

69

4. Polotovary vlastní výroby

45

19. Opravná položka k pohledávkám

70

5. Výrobky

46

6. Mladá zvířata a jejich skupiny

47

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

2. Ceniny

74

8. Zboží na cestě

49

3. Peněžní prostředky na účtech

77

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

51

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

1. Odběratelé

52

6. Ostatní cenné papíry

77

2. Směnky k inkasu

53

7. Pořízení krátkodobého finančního majetku

78

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

8. Peníze na cestě

79

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

5. Ostatní pohledávky

56

6. Pohledávka za zaměstnanci

57

Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 )

658

768

658

768

80

5

8

1. Náklady příštích období

81

5

8

2. Příjmy příštích období

82

III.

IV.

Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 )

Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 )

71

7. Pohledávky za institucemi sociál. zabezpečení a veřej. zdravot. pojištění 58

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 )

83

663

776

8. Daň z příjmů

59

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 )

997

2 652

3 104

9. Ostatní přímé daně

60
PASIVA

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

A

Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 )

84

663

776

63

I.

Jmění celkem ( ř. 86 + 88 )

85

663

776

1. Vlastní jmění

86

600

600

63

173

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 64
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

2. Fondy

87

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

66

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

88

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

II.

Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 )

1. Účet výsledku hospodaření

89
90

X
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X

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

116

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

92

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 117

B

Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 )

93

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

118

I.

Rezervy celkem ( ř. 95 )

94

15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti

119

95

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

120

96

17. Jiné závazky

121

1. Dlouhodobé úvěry

97

18. Krátkodobé bankovní úvěry

122

2. Vydané dluhopisy

98

19. Eskontní úvěry

123

3. Závazky z pronájmu

99

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

124

1. Rezervy
II.

Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 )

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

100

21. Vlastní dluhopisy

125

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

101

22. Dohadné účty pasivní

126

6. Dohadné účty pasivní

102

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

127

7. Ostatní dlouhodobé závazky

103

IV.

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)

128

104

1. Výdaje příštích období

129

1. Dodavatelé

105

2. Výnosy příštích období

130

2. Směnky k úhradě

106

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)

131

663

776

3. Přijaté zálohy

107

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)

998

2 652

3 104

4. Ostatní závazky

108

5. Zaměstnanci

109

6. Ostatní závazky vůči zaměstancům

110

III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)

7. Závazky k institucím sociál. zabezp. a veřejného zdravot. pojištění 111
8. Daň z příjmů

112

9. Ostatní přímé daně

113

10. Daň z přidané hodnoty

114

11. Ostatní daně a poplatky

115
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
Činnosti
číslo řádku

hlavní

hospodářská

celkem

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

22

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

18. Nákladové úroky

24

A.

Náklady (ř. 39)

1

36

36

19. Kursové ztráty

25

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)

2

32

32

20. Dary

26

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladov. dodávek

3

21. Manka a škody

27

2. Prodané zboží

4

22. Jiné ostatní náklady

28

3. Opravy a udržování

5

4. Náklady na cestovné

6

23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

30

5. Náklady na reprezentaci

7

24. Prodaný dlouhodobý majetek

31

6. Ostatní služby

8

25. Prodané cenné papíry a podíly

32

26. Prodaný materiál

33

27. Tvorba rezerv a opravných položek

34

II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu,
zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku
   (ř. 10 až 12)

10

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb

11

9. Aktivace dlouhodobého majetku

12

Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)

14

11. Zákonné sociální pojištění

15

12. Ostatní sociální pojištění

16

13. Zákonné sociální náklady

17

14. Ostatní sociální náklady

18

Daně a poplatky celkem (ř. 20)

15. Daně a poplatky
V.

Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)

32

VIII.

Daň z příjmů celkem (ř. 48)

29. Daň z příjmů

36
37
38
36

36

B

Výnosy (ř. 67)

40

36

36

I

Provozní dotace (ř. 42)

41
36

36

II

4

35

39

1 . Provozní dotace

4

4

NÁKLADY CELKEM

19
21

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

20

4

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem (ř. 30 až 34) 29

VII.

13

10. Mzdové náklady

IV.

32

9

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

III.

VI.

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)

2 . Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

42
43
44
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3. Přijaté příspěvky (dary)

45

4. Přijaté členské příspěvky

46

III.

IV.

V.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)

48

2. Tržby z prodeje služeb

49

3. Tržby za prodané zboží

50
52

6. Platby za odepsané pohledávky

53

7. Výnosové úroky

54

8. Kursovné zisky

55

9. Zúčtování fondů

56

10. Jiné ostatní výnosy

57

OBECNÉ ÚDAJE
ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE
Nadace VINCI v České republice (dále jen Nadace VINCI) byla založena smlouvou o zřízení nadace dne 18. 12. 2007 a vznikla
zapsáním do nadačního rejstříku Městského soudu v Praze dne 29. 2. 2008.
NADACE MÁ NADAČNÍ JMĚNÍ VE VÝŠI 600 000 KČ.
Hlavním účelem Nadace VINCI je podpora místních iniciativ a aktivit na komunální a regionální úrovni, podpora rozvoje občanské
společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích, městech a regionech včetně výchovy k občanství, podpora
a pomoc neziskovým organizacím, péče a ochrana životního prostředí, podpora trvale udržitelného rozvoje, péče o kulturní
dědictví, zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců, podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti, podpora sociální a
právní ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže, zmírňování
následků tíživých životních situací, sociální integrace jedinců včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a
kvalifikaci, předcházení sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků, mezinárodní spolupráce s nadací FONDATION
D´ENTERPRISE VINCI POUR LA CITÉ, vydavatelská a nakladatelská činnost za účelem propagace Nadace VINCI.

58

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

59

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

60

13. Tržby z prodeje materiálu

61

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

62

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

63

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016
NÁZEV NADACE: Nadace VINCI v České republice
SÍDLO: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
PRÁVNÍ FORMA: Nadace
IČ: 282 57 731

51

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem (ř. 59 až 63)

36

47

1. Tržby za vlastní výrobky

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)

36

Zřizovatelé
FCC – První česká projekční a stavební (fúze 1. 6. 2009 do PRŮMSTAV)

% výše vkladu
0%

PRŮMSTAV

33,32 %

65

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

16,67 %

A.VIII.29 Daň z příjmů

66

FONDATION D´ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ

16,67 %

D

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)

67

SMP CZ

16,67 %

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)

68

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

16,67 %

C

VÝNOSY CELKEM

64

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)

36

288

36

288
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ZMĚNY A DODATKY V NADAČNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
V průběhu účetního období roku 2016 došlo k následujícím změnám:
V nadačním rejstříku byl proveden výmaz členů správní rady: Michal Fleischmann, Rafael Moreno, Chantal Monvois, Milan Valenta.
Dále byl v nadačním rejstříku proveden zápis nových členů správní rady: Christian Caye, Ivana Hlochová, Zdeněk Kočárek.
Tyto změny byly provedeny na základě hlasování per rollam č. 13, 14 s následnými usneseními, která byla přijata správní radou.
V nadačním rejstříku zároveň došlo v roce 2016 k zápisu vzniku členství/funkce a zániku členství/funkce u těchto členů správní
rady:

Chantal Monvois
datum narození.................................................................18. 8. 1959
den zániku funkce..........................................................28. 11.2015
den zániku členství.......................................................28. 11. 2015
vymazáno................................................................................6. 1. 2016
Milan Valenta
datum narození.................................................................26. 1. 1955
den zániku funkce předsedy správní rady............2. 1. 2016
den zániku členství............................................................2. 1. 2016
vymazáno................................................................................6. 1. 2016

Christian Caye
datum narození..............................................................23. 11. 1955
den vzniku členství.......................................................11. 12. 2015
zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016
Michal Fleischmann
datum narození....................................................................8. 2. 1952
den zániku funkce...........................................................25. 8. 2015
den zániku členství.........................................................25. 8. 2015
zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016
Ivana Hlochová
datum narození....................................................................8. 4. 1974
den vzniku funkce předsedy správní rady..........: 2. 1. 2016
den vzniku členství.......................................................11. 12. 2015
zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016
Zdeněk Kočárek
datum narození.................................................................13. 6. 1959
den vzniku členství.......................................................11. 12. 2015
zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016
Rafael Moreno
datum narození....................................................................9. 4. 1975
den zániku členství.........................................................31. 8. 2016
vymazáno.............................................................................5. 10. 2016

SPRÁVNÍ RADA NADACE VINCI K 31. 12. 2016
Ivana Hlochová - PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
datum narození.................................................................................................................................................................................................................8. 4. 1974

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY:
Martin Borovka
datum narození..............................................................................................................................................................................................................24. 2. 1974
Christian Caye
datum narození............................................................................................................................................................................................................23. 11. 1955
Martin Doksanský
datum narození..............................................................................................................................................................................................................27. 9. 1963
Zdeněk Kočárek
datum narození..............................................................................................................................................................................................................13. 6. 1959
Stanislav Lopata
datum narození.................................................................................................................................................................................................................9. 7. 1979
Jáchym Tlapa
datum narození..............................................................................................................................................................................................................26. 5. 1973
Ladislav Urban
datum narození..............................................................................................................................................................................................................22. 4. 1976
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ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

Účetnictví Nadace VINCI je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s ustanovením § 146 a následného zákona č. 89/2012
Sb., nový občanský zákoník, zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákonem č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb., č. 400/2005 Sb., č. 471/2008 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účtování o přijatých darech od právnických a fyzických osob na provozní činnost Nadace VINCI probíhá ve prospěch účtů účtové
skupiny 68.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad
schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Souhrnná výše drobného dlouhodobého nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31. 12. 2016 činila 36 tisíc Kč.
POHLEDÁVKY – JINÉ POHLEDÁVKY

Pohledávky – jiné pohledávky (údaje v tisících Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2016

Jiné pohledávky krátkodobé

0

0

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od 60 tisíc Kč v jednotlivém
případě.

Pohledávky celkem

0

0

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Věková struktura pohledávek (údaje v tisících Kč)

O drobném hmotném majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění nižším než 40 tisíc Kč, o kterém se účetní
jednotka rozhodla neúčtovat na účtech účtové skupiny 02, se účtuje při pořízení do nákladů na účet účtové skupiny 50 – Spotřeba
materiálu.

Rok Kategorie Do splatnosti Kategorie 0–90 dní 91-180 dní 181–360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od 40 tisíc Kč.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění nižším než 60 tisíc Kč, o kterém se účetní jednotka
rozhodla neúčtovat na účtech účtové skupiny 01, se vyúčtuje při pořízení do nákladů na účet účtové skupiny 51 - Služby.

Po splatnosti

2015 Krátkodobé
2016 Krátkodobé

0
0

Krátkodobý finanční majetek (údaje v tisících Kč)

FOND NADACE VINCI
Nadace účtuje o tvorbě fondu Nadace VINCI z finančních prostředků nabytých za účelem jejich darování jiným osobám v souladu s
hlavní činností Nadace VINCI. K čerpání tohoto fondu dochází při poskytnutí nadačního příspěvku na základě smlouvy o nadačním
příspěvku.

0
0

Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2016

Běžné účty

658

768

Krátkodobý finanční majetek celkem

658

768
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ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Zřizovatelé

výše vkladu (údaje v tisících Kč)

Náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč k 31. 12. 2016 tvoří předem nakoupené služby, které se týkají příštích období – jedná se
o systémovou podporu Helios Orange pro rok 2017 a správu webového prostoru pro doménu nadacevinci.cz pro rok 2017.

EUROVIA CS

100

K 31. 12. 2015 byly náklady příštích období ve výši 5 tisíc Kč – jednalo se o předem nakoupené služby - systémová podpora Helios
Orange pro rok 2016.

FONDATION D´ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ

100

PRŮMSTAV

200

SMP CZ

100

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

100

Celkem

600

Pohyby jmění (údaje v tisících Kč)

Přírůstky
Úbytky

Zůstatky k 31. 12. 2016
Přírůstky
Úbytky

Zůstatky k 31. 12. 2015

Vlastní
jmění

Fond
Nadace

Zisk / ztráta
běžného období

Jmění
celkem

0
0

965
852

0
0

965
852

600

176

0

776

0
0

771
800

0
0

771
800

600

63

0

663

FCC – První česká projekční a stavební (fúze 1. 6. 2009 do společnosti PRŮMSTAV)

FOND NADACE VINCI:
Fond je tvořen z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto členění:

Rok 2016
Zřizovatelé
Cegelec

Pokud jde o přírůstky ve fondu Nadace VINCI, tak pro rok 2016 byly správní radou odsouhlaseny příspěvky zřizovatelů v celkové
výši 815 000 Kč. Tato částka byla použita na poskytnuté dary a provozní náklady Nadace VINCI v roce 2016. Dne 27. 12. 2016 byl na
účet nadace zaslán dar ve výši 150 000 Kč od FONDATION D´ENTERPRISE VINCI POUR LA CITÉ – tento přijatý dar byl 27. 12. 2016
převeden do fondu Nadace VINCI, a patří do příspěvků které správní rada Nadace VINCI odsouhlasila na rok 2017.
VLASTNÍ JMĚNÍ
Vlastní jmění se skládá z vkladů původních zřizovatelů, vklad každého z šesti zřizovatelů je 100 000 Kč. Po fúzi společnosti FCC –
První česká projekční a stavební k 1. 6. 2009 do společnosti PRŮMSTAV se jejich vklady sloučily.

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
PRŮMSTAV
SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika

výše daru (údaje v tisících Kč)
76
287
96
191
14

VINCI ENERGIES CZ

115

Celkem

779
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Rok 2015
Zřizovatelé
Cegelec
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
PRŮMSTAV
SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika
VINCI ENERGIES CZ
Celkem

výše daru (údaje v tisících Kč)
46
275

98

Statek Vlčkovice, Neustupov-Vlčkovice

61

Toulcův dvůr, Praha 10

110

Celkem

800

92
275
9
74
771

Fond je použit na dary (dle smlouvy o nadačním příspěvku) v tomto členění:

Rok 2015
Příjemci

Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

výše daru (údaje v tisících Kč)

Bateau, Ústí nad Labem

30

Borůvka Praha, Praha 2

30

Centrum RoSa, Praha 8

80

Dobrovolnické centrum Kladno, Kladno

45

Dům tří přání, Praha 6 - Ruzyně

76

Charita Kojetín, Kojetín

82

Portus Praha, Praha 2

92

Práh, Brno

70

Romodrom, Praha 1

26

Rok 2016
Příjemci

výše daru (údaje v tisících Kč)

Armáda spásy v ČR, Praha

50

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha 5

40

David a Goliáš, Plzeň

69

Domov pro mne, Brno

77

Charita Kojetín, Kojetín

20

Institut pro památky a kulturu, Písek

95

Jako doma – Homelike, Praha 5

102

Lomikámen, Beroun

64

Společnost E/Czech Epilepsy Association, Praha 4

15

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta, Hradec Králové

49

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

95

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Praha 9

60

Zajíček na koni, Praha 9

55

Život bez bariér, Nová Paka

26

Celkem

817
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VÝŠE NADAČNÍHO JMĚNÍ

Rok 2016
Zřizovatelé

Registrovaná výše nadačního jmění:
k 31. 12. 2015 činila 600 tisíc Kč
k 31. 12. 2016 činila 600 tisíc Kč

výše daru (údaje v tisících Kč)

Cegelec

4

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

Závazky z obchodního styku (údaje v tisících Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2016

Krátkodobé závazky - dodavatelé

0

0

Celkem

0

0

13

PRŮMSTAV

4

SMP CZ

9

SOLETANCHE Česká republika

1

VINCI ENERGIES CZ

5

Celkem

36

Rok 2015
Zřizovatelé

výše daru (údaje v tisících Kč)

Cegelec

4

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
Věková struktura závazků (údaje v tisících Kč)

PRŮMSTAV

Rok Kategorie Do splatnosti Kategorie 0–90 dní 91-180 dní 181–360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem
0
0

8

SMP CZ

Po splatnosti

2015 Krátkodobé
2016 Krátkodobé

25

0
0

25

SOLETANCHE Česká republika

1

VINCI ENERGIES CZ

6

Celkem

69

Běžná lhůta splatnosti závazků činí tři týdny. Dle konkrétních smluv s dodavateli může být stanovena jiná lhůta splatnosti.
POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ NADACE VINCI
Příspěvky na provoz Nadace VINCI jsou tvořeny z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto členění:

V roce 2015, ani v roce 2016 nebyly poskytnuty půjčky, nadační příspěvky ani jiná plnění pro členy správní rady nebo revizora
Nadace VINCI ani osobám jim blízkým.
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UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Dne 27. 1. 2017 byl zapsán člen správní rady Jáchym Tlapa, vznik členství k 16. 11. 2016.
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné další významné události, které by měly finanční dopad na Nadaci VINCI.
V Praze 13. 2. 2017

Zpráva revizora Nadace VINCI
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný
a objektivní obraz finanční situace a pozice nákladů,
výnosů včetně výsledku hospodaření a peněžních toků
Nadace VINCI v České republice ke dni 31. 12. 2016
v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 6. 2. 2017

Ivana Hlochová
předsedkyně správní rady

Martin Doksanský
člen správní rady

Vladimír HASAL, revizor Nadace VINCI v České republicerevizor

POZNÁMKY:
Armáda spásy v ČR, z. s., Praha 5: v textu Armáda spásy v ČR, Praha 5
Bateau z. s., Ústí nad Labem: v textu Bateau, Ústí nad Labem
Borůvka Praha o.p.s., Praha 2: v textu Borůvka Praha, Praha 2
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Praha 5: v textu Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha 5
Centrum RoSa z. s., Praha 8: v textu Centrum RoSa, Praha 8
Dobrovolnické centrum Kladno, z. s., Kladno: v textu Dobrovolnické centrum Kladno, Kladno
Domov pro mne, z. s., Brno: v textu Domov pro mne, Brno
Dům tří přání, Praha 6 – Ruzyně: v textu Dům tří přání, Praha 6 - Ruzyně
EUROVIA CS a. s. (původně Stavby silnic a železnic, a. s.): v textu EUROVIA (původně Stavby silnic a železnic)
FCC – První česká projekční a stavební, a. s. : v textu FCC – První česká projekční a stavební
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Písek: v textu Institut pro památky a kulturu, Písek
Jako doma – Homelike, o. p. s., Praha 5: v textu Jako doma – Homelike, Praha 5
Lomikámen, z. ú., Beroun: v textu Lomikámen, Beroun
Občanské sdružení DAVID A GOLIÁŠ, Plzeň: v textu David a Goliáš, Plzeň
Portus Praha z. ú., Praha 2: v textu Portus Praha, Praha 2
PRŮMSTAV, a. s.: v textu PRŮMSTAV
Romodrom o. p. s., Praha 1: v textu Romodrom, Praha 1
SMP CZ, a. s.: v textu SMP CZ
Společnost E/Czech Epilepsy Association, z .s., Praha 4: v textu Společnost E/Czech Epilepsy Association, Praha 4
Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s., Korkyně: v textu Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně
Statek Vlčkovice, o. p. s., Neustupov-Vlčkovice: v textu Statek Vlčkovice, Neustupov-Vlčkovice
Toulcův dvůr, z. s., Praha 10: v textu Toulcův dvůr, Praha 10
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, s. a. VINCI STAVBY, organizační složka: v textu VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VINCI STAVBY
Zajíček na koni, o. p. s., Praha 9: v textu Zajíček na koni, Praha 9
Život bez bariér, z. ú., Nová Paka: v textu Život bez bariér, Nová Paka
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Zpráva nezávislého auditora pro
zřizovatele Nadace VINCI
Se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
Identifikační číslo:
282 57 731
VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace VINCI v
České republice (dále také „Nadace“) sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12.
2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci
jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv Nadace VINCI v České republice k 31. 12.
2016, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2016 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 Nadaci 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 UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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 Nadace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením 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 ověřování 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 v
kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný
na základě ostatních informací.

ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01,
IČ: 276 08 875. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 118619. ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary,
India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta,Mexico, Netherlands, New Zealand, Poland,
Portugal, Qatar, Romania, Russia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic,Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, USA (associated partners) and
Vietnam. ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent
legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any
otherentity. ECOVIS blf s. r.o. is a Czech Member Firm of ECOVIS International.

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

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.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a
povědomí o Nadaci, 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.

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:

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NADACE ZA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Statutární orgán Nadace 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 sestavování účetní závěrky je statutární orgán Nadace
povinen posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Nadace
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.
ODPOVĚDNOST AUDITORA 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,

• 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 statutárním
orgánem.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace
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 Nadace uvedlo
v příloze účetní závěrky.
• 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
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událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Nadace 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
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající
se schopnosti Nadace nepřetržitě trvat vycházejí z
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Nadace 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.
Naší povinností je informovat statutární orgán 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.

V Praze, dne 13. 2. 2017

ECOVIS blf s.r.o.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1

Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení
auditu jménem společnosti

evidenční číslo oprávnění 471

evidenční číslo oprávnění 2008
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Nadace VINCI v České republice
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
nadace@nadacevinci.cz
www.nadacevinci.cz

