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Sociální vyloučení je stále palčivějším problémem 
moderních společností, což platí i pro tzv. vyspělé země. 
V současných podmínkách nabývá tento fenomén 
na naléhavosti: zpomalení světové ekonomiky se 
totiž primárně dotýká již beztak zranitelných skupin 
obyvatelstva. 

Skupina VINCI, která je světový lídr v oblasti 
stavebnictví a koncesní činnosti, se již od počátku 
své existence snaží stírat hranice mezi ekonomikou a 
sociální problematikou, protože rozvoj jedné oblasti je 
nemyslitelný bez – nebo dokonce na úkor – druhé. 

Najít své místo ve společnosti znamená především mít 
práci. Proto Nadace VINCI podporuje iniciativy, které 
se zasazují o pracovní integraci sociálně vyloučených 
osob, zajišťují jejich odborné vzdělávání a získání 
potřebné kvalifikace nebo podporují jejich mobilitu, což 
jsou nezbytné podmínky pro to, aby tyto osoby našly 
zaměstnání a udržely si je.

Vývoj společnosti směrem k individualismu a uzavírání 
se do sebe je často připomínaný fenomén. Nicméně 
celá řada sdružení vyvíjí již několik let snahy o realizaci 
politiky sociální soudržnosti v praxi. Nadace VINCI 
podporuje především iniciativy zaměřené na pomoc 
mládeži a podporu rozvoje občanské společnosti, 
sociální integraci nejvyloučenějších osob a zajištění 

přístupu k bydlení pro nejchudší skupiny obyvatelstva.
Nadace VINCI v České republice funguje jako 
spojnice mezi firmami patřícími do Skupiny VINCI
a občanskými iniciativami, přičemž podporuje projekty 
v sociální oblasti již od roku 2008. Z tohoto důvodu 
se zaměřuje hlavně na podporu sdružení a iniciativ 
působících v regionech, kde může dlouhodobě počítat se 
zapojením a profesionalitou svých zaměstnanců.

Tím, že našim zaměstnancům umožňujeme, aby 
prostřednictvím Nadace VINCI dali své odborné znalosti 
a kompetence do služeb předkladatelů sociálních 
projektů z řad občanských sdružení, chceme rozvíjet 
základní hodnoty lidské solidarity jako součást naší 
firemní kultury a podporovat občanskou angažovanost 
každého našeho spolupracovníka.

Budeme-li působit jako spojnice mezi jednotlivými 
oblastmi činností, u nichž hrozí snadné rozvírání 
sociálních nůžek, můžeme v rámci partnerské 
spolupráce se zainteresovanými stranami zapojenými 
do snahy zamezit jakékoliv formě vyloučení přispět ke 
zvýšení solidarity a občanského povědomí.
 
 

Ivana HLOCHOVÁ 
 předsedkyně správní rady Nadace VINCI v České republice
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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, 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 volného času na rozvíjení 
osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých 
situací.

Nadace firem VINCI v České republice,
partner občanské společnosti

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

 Doprovázet
žadatele projektů 
Nadace VINCI přináší systematickou pomoc 
podpořeným projektů: finanční podpora  
a zapojení jednoho nebo více spolupracovníků Skupiny.

Podporovat
iniciativy
Nadace VINCI podporuje iniciativy v regionech, kde 
působí. 
        

Jednat 
proti všem formám vyloučení 
Nadace VINCI podporuje projekty, které přináší trvalé 
řešení problémů osob ohrožených profesním nebo 
sociálním vyloučením.        

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, 
které 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. 

Zřizovatelé a dárci Nadace VINCI v České republice

Jednat proti sociálnímu vyloučení

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.

Zajištění
mobility

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

Integrace 
pomocí bydlení

Nadace VINCI podporuje 
organizace, které 
umožňují ohroženým 
nebo vyloučeným osobám 
získat přístup 
k bydlení.

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.

ČTYŘI OBLASTI INTERVENCE
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SKUPINA VINCI

Dobrovolnické centrum Kladno
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Nadace VINCI 
v roce 2015 podpořila… 

Toulcův dvůr

… PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ
Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje 
projekty vedoucí k integraci dětí a osob s tělesným 
hendikepem do běžného každodenního života. 
Podporuje zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním, poskytuje fyzioterapii a poradenství  
a vzdělávání lidem se zdravotním hendikepem. 
Projekty organizace: doprava osob s tělesným 
hendikepem, inkluzivní vzdělávání v běžných 
základních školách, projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz 
charitativního obchůdku Borůvka s výrobky 
z chráněných dílen, provoz charitativního obchodu 
s oblečením Koloběh a tréninkového pracoviště  
Ta Kavárna v areálu Jedličkova ústavu.
Služby jsou určeny dětem od 7 let věku, mladým lidem 
a dospělým s tělesným hendikepem (diagnózy svalové 
dystrofie, dětské mozkové obrny, kombinovaná  

a poúrazová postižení – mrtvice, nádory mozku). 
Projekt s názvem Pracuji, tedy jsem!  je pracovně-
tréninkový program určený lidem se zdravotním 
znevýhodněním. Klientům poskytuje takové služby, 
aby mohli získat základní pracovní návyky, zároveň 
jim umožní získat i klíčové odborné dovednosti dle 
jejich individuálních potřeb. Pomůže jim rozvinout 
vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou 
nezávislost na sociálních službách. Každý z klientů 
má svého trenéra, který ho provází celým ročním 
tréninkovým programem. Sociální terapeutka v 
průběhu a po zakončení programu pomáhá klientovi 
najít vhodné pracovní uplatnění. 

Finanční příspěvek: 30 000 Kč na nákup chladicího 
boxu na tréninkové pracoviště Ta Kavárny.

OD ROKU 2008 V ROCE 2015 OBLASTI INTERVENCE 2015

50 % 
2 projekty
přístup k zaměstnání

63
podpořených projektů

12
podpořených projektů

32 % 
5 projektů
integrace pomocí bydlení

800 039 Kč
finanční podpora

9 446 427 Kč
finanční podpora

18 % 
5 projeků
sociální začlenění

71
patronací

14
patronací

Klíčové údaje
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Patronky: Anna JANOUŠKOVÁ, CEGELEC (VINCI 
Energies) 
„Návštěva celého zařízení na mne udělala hluboký 
dojem. Velice příjemné prostředí Jedličkova ústavu, lidé 
oddaní svému poslání pomáhat, tréninková pracoviště, 
kde klienti s tělesným hendikepem pracují. Díky tomuto 
programu nachází v budoucnu téměř 70 % klientů 
práci. Do Ta Kavárny i do Obchůdku chodí lidé z okolí, 
maminky s dětmi, návštěvníci Vyšehradu. Potkávají se 
tu klienti, kteří zde pracují, a návštěvníci, kteří hledají 
něco, co vnese do jejich života nový lidský rozměr. Za to 
patří organizaci Borůvka velký dík.“

Irena STUDENÁ, SMP CZ (VINCI Construction)
„Role patronky mi přinesla příjemný pocit z pomoci 
dobré věci. Při návštěvě Borůvky a její kavárny 
jsem si znovu uvědomila, jak je zdraví vzácné. 
Také mě to přivedlo k zamyšlení nad tím, jak to 
mají lidé s hendikepem, na rozdíl od nás zdravých, 
těžké. Vykonávání denních činností, které děláme 
automaticky, je pro ně mnohdy těžko překonatelné, 
přesto to  nevzdávají…“ 

Toulcův dvůr zajišťuje provoz střediska ekologické 
výchovy s cílem vytvářet podmínky pro environmen-
tální vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním 
hendikepem, pracovní terapie a tréninkové pracovní 
začleňování osob se zdravotním znevýhodněním. 

Finanční příspěvek: 110 000 Kč na stavební práce v 
souvislosti s přestavbou bývalé dílny na školicí 
a zasedací místnost.

Patronky: Žofie JANATOVÁ, EUROVIA Services 
a Michaela KAISROVÁ, SMP CZ (VINCI Construction)

... INTEGRACI 
POMOCÍ BYDLENÍ

Charita Kojetín pomáhá lidem v obtížné životní 
situaci, motivuje a podporuje ty, kteří mají zájem o 
pozitivní změnu vlastního života. Charita Kojetín 
dlouhodobě realizuje tyto projekty: Azylový dům pro 
matky s dětmi v tísni, Dům sv. Josefa – Centrum denních 
služeb pro seniory, Rodinný klub Maria – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, Charitní ošetřovatelskou službu, 
Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Charitní šatník.
Služby Azylového domu pro matky s dětmi v tísni 
jsou poskytovány osamělým dospělým matkám s 
dětmi, případně těhotným dospělým ženám, které se 
prokazatelně ocitly v mimořádně náročné nebo krizové 
životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Zařízení 
je určeno také matkám s dětmi, které se staly oběťmi 
domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.

Finanční příspěvek: 82 000 Kč na zakoupení vybavení 
místností azylového domu.

Patron: Pavel DOSTAL, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

Portus Praha je poskytovatelem sociálních služeb. 
Provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci Slapy 
pro klienty s mentálním hendikepem a rovněž sociálně 
terapeutické dílny. V roce 2014 založil sociální podnik 
na výrobu nakládaných pochutin Příběh v obci Davle. 
Kromě dalších aktivit je i zakladatelem  
a koordinátorem celostátního benefičního projektu na 
podporu lidí s mentálním hendikepem Akce cihla  
v městech České republiky

Finanční příspěvek: 92 542 Kč na provedení nových 
chodníků kolem budovy chráněného bydlení Na 
Vyhlídce v obci Slapy.

Patronka: Ivana HLOCHOVÁ, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

„Kousek od mého domova vyrostla zajímavá dřevo-
stavba. Zjistila jsem, že se jedná o výrobnu nakládaných 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sýrů a hermelínů, která zároveň žádá Nadaci VINCI 
o finanční podporu. Nápad se mi zamlouval, sýry 
chutnaly znamenitě a pak už zbýval jen kousek k 
patronství a poznání dalších lidských příběhů.“

Soukromý dětský domov SOS 92 zajišťuje plné 
přímé zaopatření pro děti ve věku 3-18 let, v případě 
studia až do 26 let, které jsou do zařízení umístěny z 
rozhodnutí soudu. Snahou je dětem zajistit bezpečné a 
jisté prostředí, které se co nejvíce přibližuje prostředí 
rodinnému, i když dětský domov rodinu nenahrazuje. 
Děti jsou v kontaktu se svými rodiči nebo širší 
rodinou, tráví s nimi víkendy, svátky, prázdniny, vždy 
s přihlédnutím na možnosti jednotlivých rodin. V 
případě, že děti nemohou rodiče navštěvovat a pobývat 
u nich, je zajištěn alespoň telefonický kontakt nebo 
pořádání společných aktivit pro rodiče a děti. Cílem 
je naplnění potřeby dětí a co nejlépe je připravit na 
budoucí život po opuštění domova, aby se zapojily do 
společnosti, měly práci, bydlení, a tak předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení v budoucnu.

Finanční příspěvek: 98 000 Kč na vybavení rodinného 
domu – vestavěné skříně, úložné prostory, sušičku na 
prádlo, sekačku na trávu a kuchyňský robot.

Patronka: Kateřina TREMLOVÁ, EUROVIA CS

Soukromý dětský domov SOS 92
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Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení 
pro osoby ze Středočeského kraje v aktuální bytové 
nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence 
k udržení dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na 
trhu s bydlením diskriminovaní. Nejčastěji se jedná 
o mladé rodiny s dětmi. Snaží se zlepšit podmínky 
svých nájemníků, a to jak poskytováním poradenství 
v oblastech bydlení, výchovy dětí, dluhového 
poradenství, tak zlepšováním prostředí pro bydlení 
přímo na statku ve Vlčkovicích. Snahou je podporovat 
nájemníky k samostatnému životu, aby se po ukončení 
sociálního bydlení zvládli začlenit do běžného života.

Finanční příspěvek: 60 583 Kč na vybudování 
samostatného vchodu k sociálním bytům, který bude 
ústit do nájemního dvora.

Patronka: Barbora DUBSKÁ, SMP CZ (VINCI 
Construction)

Bateau se podílí na zajištění komplexní nabídky 
služeb zaměřených na pomoc rodinám, včetně rodin 
pěstounských. Základním účelem je optimalizovat 
vývoj dítěte nejen v rodině nacházející se v krizi, ale i 
v náhradní rodinné péči a s tím související překonání 
bariéry plynoucí z minulosti dítěte, jeho individuálních 
vloh, hendikepujících vnitřních podmínek a případných 
rozdílných sociokulturních norem biologické rodiny. 
Současně poskytuje zázemí a podporu dětem, 
rodičům a pěstounům, zmírňuje frustraci z náročných 
výchovných situací, harmonizuje vztahy mezi členy 
rodiny i stav jednotlivých členů.

Finanční příspěvek: 30 000 Kč na stavební úpravy 
terapeutické místnosti.

Patron: Rafael MORENO, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

… SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ

Charita Kojetín

Centrum RoSa podporuje děti, mládež a dospělé 
v jejich zapojení do společenského a komunitního 
života se seniory. Snahou je rozvíjet jejich schopnosti 
a dovednosti v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a 
dalších oblastech, podpora a posílení mezigeneračních 
vztahů a vědomí sounáležitosti se seniory ve 
společnosti a zájem o jejich život, jakož i další osvětová 
a zájmová činnost na podporu dětí, mládeže, dospělých 
a seniorů a jejich postavení ve společnosti. Cílem je 
napojení na obyvatele z řad nezaměstnaných a obyvatel 
ohrožených sociálním či finančním vyloučením ze 
společnosti.

Finanční příspěvek: 80 000 Kč na realizaci projektu 
Venkovní učebny Centra RoSa, konkrétně na výstavbu 
altánu v prostorách zahrad Rezidence RoSa.

Patron: Milan VALENTA, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

Dobrovolnické centrum Kladno šíří myšlenky 
dobrovolnictví na Kladensku. Realizuje  dobrovolnické 
programy a sociální službu. Cílovou skupinou v 
projektu Klubovna pro volný čas jsou děti a mládež 
ohrožené sociálním vyloučením, rasismem a 

psychopatologickými jevy. Činnost v tomto projektu
směřuje k předcházení vzniku a rozvoji rizikového 
chování dětí a mládeže a zvýšení jejich schopností 
zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových 
aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a 
dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k 
pravidelným zájmům a činnostem, což vede k eliminaci 
rizikového chování a lepšímu začlenění do společnosti. 

Finanční příspěvek: 45 000 Kč na vybavení klubovny 
nábytkem a vymalování.

Patronka: Šárka VOTAVOVÁ, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči 
ohroženým dětem a jejich rodinám. Dítěti a rodině 
poskytuje pobytové, terénní a ambulantní služby. 
O rodinu pečuje interdisciplinární tým odborníků, 
probíhá úzká spolupráce s lékaři, pracovníky školy. To 
umožňuje poskytnout rodině komplexní pomoc  
a sanovat ji tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině  
a předešlo se jeho umístění do ústavní péče. 

Finanční příspěvek: 76 228 Kč na nákup počítačů, 
tiskárny a vybavení nového centra nábytkem.

Patronka: Iveta ŠTOČKOVÁ, EUROVIA CS 

„V roce 2015 jsem se stala patronkou projektu Domu 
tří přání, který kontinuálně podporuje rodiny s dětmi 
v krizových situacích, a pokud je to zapotřebí, stará se 
o děti, než se situace v rodině zlepší. Jsem velmi ráda, 
že jsem jako patronka mohla dopomoci k tomu, aby 
tento úžasný projekt měl příjemně vybavené prostory, 
kde se děti budou cítit v bezpečí. Díky tomuto projektu 
jsem zjistila, v jak těžkých podmínkách mohou některé 
děti vyrůstat a žít, což mě jako matku velmi zasáhlo. Se 
zástupci projektu jsem stále v kontaktu a hledáme další 
cesty spolupráce.“ 
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Romodrom realizuje programy pro děti, mládež  
a rodiny s dětmi, programy v sociálně vyloučených 
lokalitách a vězeňské programy, sociální poradenství 
a další fakultativní činnosti. Centrum pro podporu 
rodičovských kompetencí pracuje s dětmi, které pochází 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ty nenavštěvují 
mateřskou školku a při přechodu na základní školu 
se potýkají s problémy, které jejich vrstevníci z 
běžného prostředí nemají, jako je neznalost základních 
hygienických návyků, počítání, písmenek nebo barev. 

Finanční příspěvek: 25 686 Kč na pořízení didaktických 
pomůcek a volnočasového vybavení pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 

Patron: Petr ZLÁMAL, PRŮMSTAV (VINCI 
Construction)

Sdružení Práh vzniklo na podporu lidí s duševním 
onemocněním. Působí v Brně a okolí, kde poskytuje 
služby stigmatizací nejvíce ohrožené skupině lidí  
a pomáhá jim se začleněním do běžného života. 
Pomáhá jim zlepšit jejich fungování tak, aby byli 
úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali 
k životu, s co nejmenší mírou trvalé profesionální 
podpory. Zaměřuje se na rozvoj dovedností 
a získání co největší nezávislosti uživatelů služeb.

Finanční příspěvek: 70 000 Kč na spolufinancování 
nákladů na vybavení obytných prostor.

Patronka: Barbora HOLIČOVÁ, EUROVIA
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„Role patronky mi přinesla radost. Také příležitost 
poznat nové prostředí a spolupracovat se skvělými 
lidmi na projektu, který má smysl. Překvapila mě. 
Kolem domu, kde organizace PONTON sídlí, jsem občas 
jezdila, aniž bych tušila, co se za jeho zdmi děje. Teď 
už vím, že i když ta fasáda vypadá docela nenápadně, 
uvnitř je vždycky neobyčejně živo. A nakonec také 
odpovědnost. Protože když stojíte před komisí a 

obhajujete takový projekt, myslíte na všechny ty lidi, 
kteří mu věnovali spoustu energie, a víte, že to nesmíte 
pokazit.“ 

Zuzana PŘIBILOVÁ, PRŮMSTAV (VINCI Construction), 
patronka organizace PONTON podpořené Nadací 
VINCI v roce 2014.

Centrum RoSa

Borůvka
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  Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Činnosti

 hospodářská hlavní číslo řádku

A.       Náklady 69 1

I.        Spotřebované nákupy celkem   2

     1.  Spotřeba materiálu   3

     2.  Spotřeba energie   4

     3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek   5

     4.  Prodané zboží   6

II.       Služby celkem 66 7

     5.  Opravy a udržování   8

     6.  Cestovné   9

     7.  Náklady na reprezentaci   10

     8.  Ostatní služby 66 11

III.     Osobní náklady celkem   12

     9.  Mzdové náklady   13

    10.  Zákonné sociální pojištění   14

    11.  Ostatní sociální pojištění   15

    12.  Zákonné sociální náklady   16

    13.  Ostatní sociální náklady   17

IV.      Daně a poplatky celkem   18

    14.  Daň silniční   19

    15.  Daň z nemovitostí   20

    16.  Ostatní daně a poplatky   21

V.        Ostatní náklady celkem 3 22

 

      17.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení  23

      18.  Ostatní pokuty a penále   24

      19.  Odpis nedobytné pohledávky   25

      20.  Úroky   26

      21.  Kursové ztráty   27

      22.  Dary   28

      23.  Manka a škody  29

      24.  Jiné ostatní náklady 3 30

VI.         Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 31

      25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   32

      26.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku  33

      27.  Prodané cenné papíry a podíly   34

     28.  Prodaný materiál   35

      29.  Tvorba rezerv   36

      30.  Tvorba opravných položek   37

VII.       Poskytnuté příspěvky celkem 0 38

      31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami   39

      32.  Poskytnuté členské příspěvky   40

VIII.      Daň z příjmu celkem 0 41

      33.  Dodatečné odvody daně z příjmů   42

             Náklady celkem 69 43

B            Výnosy 69 44

I             Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  45

       1 .  Tržby za vlastní výrobky  46

       2 .  Tržby z prodeje služeb  47
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     5.  Změna stavu zásob polotovarů  51

     6.  Změna stavu zásob výrobků   52

     7.  Změna stavu zvířat   53

III.      Aktivace celkem 0 54

     8.  Aktivace materiálu a zboží   55

     9.  Aktivace vnitroorganizačních služeb   56

    10.  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  57

    11.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   58

IV.      Ostatní výnosy celkem 0  59

    12.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení   60

    13.  Ostatní pokuty a penále  61

    14.  Platby za odepsané pohledávky   62

    15.  Úroky   63

    16.  Kursové zisky   64

    17.  Zúčtování fondů   65

    18.  Jiné ostatní výnosy   66

V.         Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 77

    19.  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   68

    20.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   69

    21.  Tržby z prodeje materiálu   70

    22.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku   71

    23.  Zúčtování rezerv  72

 

      24.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  73

      25.  Zúčtování opravných položek   74

VI.         Přijaté příspěvky celkem 69 75

      26.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami   76

      27.  Přijaté příspěvky (dary) 69 77

      28.  Přijaté členské příspěvky   78

VII.       Provozní dotace celkem  79

      29.  Provozní dotace  80

             Výnosy celkem 69 81

C            Výsledek hospodaření před zdaněním   82

      30.  Daň z příjmů  83

D            Výsledek hospodaření po zdanění   84

     4.  Změna stavu zásob nedokončené výroby  50

II.       Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 049

     3.  Tržby za prodané zboží  48

 

  Rozvaha (bilance) v platném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

A.       Dlouhodobý majetek celkem  1

I.        Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   2

     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

     6.  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   8

 Stav k prvnímu 
 dni účetního období

 číslo 
řádkuAktiva

 Stav k poslednímu 
dni účetního období
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     7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  9

II.       Dlouhodobý hmotný majetek celkem   10  

     1.  Pozemky   11  

     2.  Umělecká díla a předměty   12  

     3.  Stavby   13  

     4.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   14  

     5.  Pěstitelské celky trvalých porostů  15

     6.  Základní stádo a tažná zvířata   16  

     7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  17

     8.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   18

     9.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   19

    10.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   20

III.      Dlouhodobý finanční majetek celkem   21

     1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách   22

     2.  Podíly v osobách pod podstatným vlivem  23

     3.  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   24

 

 

 

 

 

 

     4.  Půjčky organizačním složkám  25

     5.  Ostatní dlouhodobé půjčky   26

     6.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek   27

     7.  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   28

IV.     Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   29

     1.  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   30

     2.  Oprávky k softwaru  31

     3.  Oprávky k ocenitelným právům   32

 

 

 

 

 

 

 

     4.  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  33

     5.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   34  

     6.  Oprávky ke stavbám   35  

     7.  Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům movitých věcí   36  

     8.  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   37  

     9.  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   38  

   10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  39

   11.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   40  

B         Krátkodobý majetek celkem 693 41

I.         Zásoby celkem   42

     1.  Materiál na skladě   43

     2.  Materiál na cestě   44

     3.  Nedokončená výroba   45

     4.  Polotovary vlastní výroby   46

     5.  Výrobky  47

     6.  Zvířata   48

663

 

 

 

 

 

 

     7.  Zboží na skladě  49

     8.  Zboží na cestě   50

     9.  Poskytnuté zálohy na zásoby   51

II.       Pohledávky celkem   52

     1.  Odběratelé   53

     2.  Směnky k inkasu   54

     3.  Pohledávky za eskontované cenné papíry  55

     4.  Poskytnuté provozní zálohy   56
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     5.  Ostatní pohledávky  57

     6.  Pohledávka za zaměstnanci   58  

     7.  Pohledávky za institucemi sociál. zabezpečení a veřej. zdravot. pojištění   59  

     8.  Daň z příjmů   60  

     9.  Ostatní přímé daně   61  

   10.  Daň z přidané hodnoty   62  

   11.  Ostatní daně a poplatky  63

   12.  Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   64  

   13.  Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků  65

   14.  Pohledávky za účastníky sdružení   66

   15.  Pohledávky z pevných termínových operací   67

   16.  Pohledávky z vydaných dluhopisů   68

   17.  Jiné pohledávky   69

   18.  Dohadné účty aktivní   70

   19.  Opravná položka k pohledávkám  71

III.     Krátkodobý finanční majetek celkem 687  72

 

 

 

 

 

658 

     1.  Pokladna  73

     2.  Ceniny   74

     3.  Bankovní účty 687  75

     4.  Majetkové cenné papíry k obchodování   76

     5.  Dlužné cenné papíry k obchodování   77

     6.  Ostatní cenné papíry   78

     7.  Pořízení krátkodobého finančního majetku  79

     8.  Peníze na cestě   80

 

658 

 

 

 

 

 

IV.      Jiná aktiva celkem 6 81 5

     1.  Náklady příštích období  6 82 5

     2.  Příjmy příštích období   83  

     3.  Kursové rozdíly aktivní   84  

            AKTIVA CELKEM 693 85 663

            PASIVA   86  

A         Vlastní zdroje celkem 693 87 663

I.         Jmění celkem 693  88 663

     1.  Vlastní jmění 600 89

     2.  Fondy 93  90

     3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   91

II.       Výsledek hospodaření celkem   92

     1.  Účet výsledku hospodaření   93

     2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   94

     3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  95

B         Cizí zdroje celkem   96

600

63 

 

 

 

 

 

I.         Rezervy celkem  97

     1.  Rezervy   98

II.       Dlouhodobé závazky celkem   99

     1.  Dlouhodobé bankovní úvěry   100

     2.  Vydané dluhopisy   101

     3.  Závazky z pronájmu   102

     4.  Přijaté dlouhodobé zálohy  103

     5.  Dlouhodobé směnky k úhradě   104
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     6.  Dohadné účty pasivní  106

     7.  Ostatní dlouhodobé závazky   107  

III.     Krátkodobé závazky celkem   108  

     1.  Dodavatelé   109  

     2.  Směnky k úhradě   110  

    3.  Přijaté zálohy   111  

    4.  Ostatní závazky  112

    5.  Zaměstnanci   113  

    6.  Ostatní závazky vůči zaměstancům  114

    7.  Závazky k institucím sociál. zabezp. a veřejného zdravot. pojištění   115

    8.  Daň z příjmů   116

    9.  Ostatní přímé daně   117

   10.  Daň z přidané hodnoty   118

   11.  Dohadné účty aktivní   119

   12.  Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  120

   13.  Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků  121

 

 

 

 

 

   14.  Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů  122

   15.  Závazky k účastníkům sdružení   123

   16.  Závazky z pevných termínových operací  124

   17.  Jiné závazky   125

   18.  Krátkodobé bankovní úvěry   126

   19.  Eskontní úvěry   127

   20.  Vydané krátkodobé dluhopisy  128

   21.  Vlastní dluhopisy   129

 

 

 

 

 

 

   22.  Dohadné účty pasivní  130

   23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   131  

IV.      Jiná pasiva celkem   132  

     1.  Výdaje příštích období   133  

     2.  Výnosy příštích období  134

            PASIVA CELKEM 693 135 663

     3.  Kursové rozdíly pasivní  134
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NÁZEV NADACE:   
Nadace VINCI v České republice
SÍDLO:     
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 
Právní forma:  
Nadace
IČ: 282 57 731

Účetní závěrka

OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika  
Nadace VINCI v České republice 

Nadace VINCI v České republice (dále jen Nadace) byla 
založena smlouvou o zřízení Nadace dne 18. 12. 2007  
a vznikla zapsáním do nadačního rejstříku Městského 
soudu v Praze dne 29. 2. 2008.
 
Nadační jmění Nadace je ve výši 600 000 Kč.
 
Hlavním účelem Nadace 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, sociální a právní ochrany dětí a mládeže 
včetně 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´ENTREPRISE VINCI 
POUR LA CITÉ, vydavatelská a nakladatelská činnost za 
účelem propagace Nadace.

Zřizovatelé Nadace..............................................................................................................................................................................% výše vkladu 
FCC – První česká projekční a stavební (fúze 1. 6. 2009 do společnosti PRŮMSTAV)..................................................................0 %
PRŮMSTAV...................................................................................................................................................................................................................33,32 %
SMP CZ...........................................................................................................................................................................................................................16,67 %
EUROVIA CS.................................................................................................................................................................................................................16,67 %
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS.................................................................................................................................................16,67 %
FONDATION D´ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ................................................................................................................................16,67 %

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN – 
SPRÁVNÍ RADA 
 
V nadačním rejstříku byl proveden výmaz členů 
správní rady: Michal FLEISCHMANN, Jan LIBUS, 
Chantal MONVOIS, Petr SMÉKAL a byl proveden výmaz 
a následný zápis těchto členů: Martin DOKSANSKÝ, 
Stanislav LOPATA, Ladislav URBAN. Důvodem bylo 
skončení jejich funkčního období, poté byli opět řádně 
zvoleni. Dále byl proveden zápis nových členů správní 
rady: Christian CAYE, Ivana HLOCHOVÁ a Zdeněk 
KOČÁREK. Tyto změny byly provedeny na základě 
hlasování per rollam č. 16 s následným usnesením 
ze dne 11. 12. 2015, které bylo přijato správní radou na 
zasedání dne 11. 12. 2015. 
 
Martin DOKSANSKÝ
datum narození.................................................................27. 9. 1963
den zániku funkce............................................................14. 6. 2015
vymazáno.............................................................................29. 7. 2015
den vzniku členství.........................................................16. 6. 2015
den vzniku funkce............................................................16. 6. 2015
zapsáno..................................................................................29. 7. 2015
 
 
Stanislav LOPATA
datum narození....................................................................9. 7. 1979
den zániku funkce............................................................16. 6. 2015 
den zániku členství..........................................................16. 6. 2015 

vymazáno.............................................................................29. 7. 2015
den vzniku funkce............................................................16. 6. 2015
den vzniku členství.........................................................16. 6. 2015
zapsáno..................................................................................29. 7. 2015 
 
 
Ladislav URBAN
datum narození.................................................................22. 4. 1976
den zániku funkce............................................................14. 6. 2015 
vymazáno.............................................................................29. 7. 2015
den vzniku členství.........................................................16. 6. 2015
den vzniku funkce............................................................16. 6. 2015
zapsáno..................................................................................29. 7. 2015 
 
V nadačním rejstříku zároveň došlo v roce 2015 k zápisu 
vzniku a zániku členství / funkce u těchto členů správní 
rady: 
 
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
vymazáno................................................................................6. 1. 2016 
 
 
Ivana HLOCHOVÁ
datum narození....................................................................8. 4. 1974
den vzniku funkce předsedkyně správní rady....2. 1. 2016
den vzniku členství.......................................................11. 12. 2015

V průběhu účetního období roku 2015 
došlo k následujícím změnám:
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zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016 
 
 
Zdeněk KOČÁREK
datum narození..................................................................13. 6 1959
den vzniku členství.......................................................11. 12. 2015
zapsáno.....................................................................................6. 1. 2016 
 
 
Jan LIBUS
datum narození...............................................................10. 12. 1979 
den zániku členství.......................................................28. 10. 2014
den zániku funkce..............................................................6. 2. 2015
vymazáno................................................................................6. 2. 2015 
 
 
Chantal MONVOIS
datum narození.................................................................18. 8. 1959
den zániku funkce.........................................................28. 11. 2015
den zániku členství.......................................................28. 11. 2015
vymazáno................................................................................6. 1. 2016 
 
 
Petr SMÉKAL
datum narození.................................................................27. 6. 1960
den zániku členství............................................................8. 2. 2015
den zániku funkce..............................................................8. 2. 2015
vymazáno................................................................................8. 2. 2015 
 
 
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 
 
 
 
 

 
Správní rada Nadace k 31. 12. 2015

Předseda správní rady
Milan VALENTA
Členové správní rady
Martin BOROVKA
Christian CAYE
Martin DOKSANSKÝ
Ivana HLOCHOVÁ
Zdeněk KOČÁREK
Stanislav LOPATA
Rafael MORENO
Ladislav URBAN
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ÚČETNÍ METODY  
A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
 

Účetnictví Nadace je vedeno a účetní závěrka byla 
sestavena v souladu s ustanovením § 146 a 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 vyhlášek 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.
  
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 
 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od 
40 tisíc Kč.
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek  
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od 

60 tisíc Kč v jednotlivém případě.
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je 
oceněn pořizovacími cenami.
 
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.
 
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. 
 
 

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

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY  
NA PROVOZ 
 
 
Účtování o přijatých darech od právnických a fyzických 
osob na provozní činnost nadace probíhá ve prospěch 
účtů účtové skupiny 68.
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Vlastní jmění  

 
Vlastní jmění se skládá z vkladů původních zřizovatelů, 
vklad každého z šesti zřizovatelů je 100 000 Kč. Po fúzi 
společnosti FCC – První projekční a stavební k 1. 6. 2009 
do společnosti PRŮMSTAV se jejich vklady sloučily.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků 
a ztrát

DLOUHODOBÝ MAJETEK 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek  

Souhrnná výše drobného dlouhodobého nehmotného 
majetku neuvedeného v rozvaze k 31. 12. 2015 činila  
36 000 Kč. 

  Pohledávky – jiné pohledávky (údaje v tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2015  Stav k 31. 12. 2014

  Jiné pohledávky krátkodobé

  Pohledávky celkem

 0

 0

 0

 0

  Věková struktura pohledávek (údaje v tisících Kč)

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

Po splatnosti

  2014
  2015

Krátkodobé
Krátkodobé

0
0

0
0

  Krátkodobý finanční majetek   (údaje v tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2015  Stav k 31. 12. 2014

  Běžné účty

  Krátkodobý finanční majetek celkem

 658

 658

 687

 687
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ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 
 
Náklady příštích období ve výši 5 tisíc Kč k 31. 12. 2015 
tvoří předem nakoupené služby, které se týkají příštích 
období – jedná se o systémovou podporu Helios Orange 
pro rok 2016.
 
K 31. 12. 2014 byly náklady příštích období ve výši 
6 tisíc Kč. Jednalo se o předem nakoupené služby - 
systémovou podporu Helios Orange pro rok 2015.

JMĚNÍ 
  Pohyby jmění  (údaje v tisících Kč)

  Zisk / ztráta 
běžného období

  Jmění 
celkem

   Vlastní
 jmění

 Fond 
Nadace

  Přírůstky
  Úbytky

0
0

799
 826

0
0

799
826

  Zůstatky k 31. 12. 2014 600 93 0 693

  Přírůstky
  Úbytky

0
0

771
 800

0
0

771
800

  Zůstatky k 31. 12. 2015 600 63 0 663
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  Zřizovatelé                            výše vkladu (údaje v tisících Kč)    

  FCC – První česká projekční a stavební

  (fúze 1. 6. 2009 do společnosti PRŮMSTAV )

  PRŮMSTAV

  SMP CZ

  EUROVIA CS 

  VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 

  VINCI STAVBY

  FONDATION D´ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ

0

200

100

100

100

100

  Celkem 600

 Fond Nadace   

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

  Rok 2014  

  Zřizovatelé                            výše daru (údaje v tisících Kč)    

  PRŮMSTAV

  SMP CZ

  EUROVIA CS 

  VINCI ENERGIES CZ

  SOLETANCHE Česká republika

  VINCI Park CZ

95

285

285

76

10

48

  Celkem 799
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  Rok 2015  

  Zřizovatelé                            výše daru (údaje v tisících Kč)    

  PRŮMSTAV

  SMP CZ

  EUROVIA CS 

  VINCI ENERGIES CZ

  SOLETANCHE Česká republika

  Cegelec

92

275

275

74

9

46

  Celkem 771

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

  Rok 2014  

  Příjemci                                výše daru (údaje v tisících Kč)    

  Smíšek, Praha 9

  Společnost E / Czech Epilepsy Association, Praha 4 

  Linka bezpečí, Praha 8

  Centrum služeb Slunce všem, Unhošť

  Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava

  Trianon, Český Těšín

  Ponton, Plzeň  

  Rubikon Centrum, Praha 3

  Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, Děčín

  Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř                                   

86

58

52

200

20

70

82

60

133

65

  Celkem 826
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  Rok 2015  

  Příjemci                                výše daru (údaje v tisících Kč)    

  Portus Praha, Praha 2

  Toulcův dvůr, Praha 10

  Statek Vlčkovice, Neustupov-Vlčkovice

  Bateau, Ústí nad Labem

  Dům tří přání, Praha 6 - Ruzyně

  Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

  Dobrovolnické centrum Kladno, Kladno

  Romodrom, Praha 1

  Borůvka Praha, Praha 2 

  Centrum RoSa, Praha 8                                    

92

110

61

30

76

98

45

26

30

80

  Celkem 800

  Charita Kojetín, Kojetín

  Práh, Brno                                  

82

70

Výše nadačního jmění   

Závazky

  Závazky z obchodního styku  (údaje v tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2014  Stav k 31. 12. 2015

  Krátkodobé závazky - dodavatelé

  Celkem

 0

 0

 0

 0

Registrovaná výše nadačního jmění k 31. 12. 2014
a k 31. 12. 2015 činila 600 000 Kč. 
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   Věková struktura závazků  (údaje v tisících Kč)

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

Po splatnosti

  2014
  2015

Krátkodobé
Krátkodobé

0
0

0
0

Běžná lhůta splatnosti závazků činí tři týdny. Dle 
konkrétních smluv s dodavateli může být stanovena  
jiná lhůta splatnosti.

Přijaté příspěvky na provoz Nadace  
 
Příspěvky na provoz Nadace jsou tvořeny z darů 
právnických osob a zřizovatelů v tomto členění:

  Rok 2014  

  Zřizovatelé                            výše daru (údaje v tisících Kč)    

  PRŮMSTAV

  SMP CZ

  EUROVIA CS 

  VINCI ENERGIES CZ

  SOLETANCHE Česká republika

  VINCI Park CZ

5

15

15

4

0

2

  Celkem 41
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  Rok 2015  

  Zřizovatelé                            výše daru (údaje v tisících Kč)    

  PRŮMSTAV

  SMP CZ

  EUROVIA CS 

  VINCI ENERGIES CZ

  SOLETANCHE Česká republika

  Cegelec

8

25

25

6

1

4

  Celkem 69

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
 
V roce 2014, 2015 nebyly poskytnuty půjčky, nadační 
příspěvky ani jiná plnění pro členy správní rady, 
revizora Nadace nebo osobám jim blízkým.
 
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události, které by měly finanční dopad na Nadaci. 
 
Nadace VINCI v České republice při svém hospodaření 
dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků 
podle § 353 až 356 občanského zákoníku a přehled 
nákladů na vlastní správu.

V Praze dne 9. 2. 2016

Ivana HLOCHOVÁ
předsedkyně správní rady

Rafael MORENO
člen správní rady
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POZNÁMKY: 
ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR: v textu Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR

Bateau z.s.:  v textu Bateau
Borůvka Praha o.p.s.: v textu Borůvka Praha

Cegelec a.s.: v textu Cegelec
Centrum RoSa z.s.:  v textu Centrum RoSa

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.: v textu Centrum služeb Slunce všem
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.:  v textu Dobrovolnické centrum Kladno

Dům tří přání: v textu Dům tří přání
EUROVIA CS, a.s.: v textu EUROVIA  

FCC – První česká projekční a stavební, a.s.: v textu FCC – První česká projekční a stavební
Charita Kojetín: v textu Charita Kojetín

Linka bezpečí, z.s,: v textu Linka bezpečí
Občanské sdružení Smíšek: v textu Smíšek

Ostravská organizace vozíčkářů, spolek: v textu Ostravská organizace vozíčkářů
PONTON, z.s.: v textu Ponton

Portus Praha s.r.o.: v textu Portus Praha
PRŮMSTAV, a.s.: v textu PRŮMSTAV

Romodrom, o.p.s.: v textu Romodrom
RUBIKON Centrum, z.s.: v textu Rubikon Centrum

Sdružení Linka bezpečí: v textu Linka bezpečí
Sdružení Práh: v textu Práh

SMP CZ, a.s.: v textu SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika, s.r.o.: v textu SOLETANCHE Česká republika

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.: v textu Soukromý dětský domov SOS 92
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s.: v textu Společnost E / Czech Epilepsy Association

Statek Vlčkovice, o.p.s.: v textu Statek Vlčkovice
Toulcův dvůr, z.s.:  v textu Toulcův dvůr

TRIANON, z.s.: v textu Trianon
VINCI ENERGIES CZ, s.r.o.: v textu VINCI ENERGIES CZ

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, s.a.: v textu VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
VINCI Park CZ, a.s.: v textu VINCI Park CZ

VINCI STAVBY, organizační složka: v textu VINCI STAVBY
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Zpráva revizora Nadace VINCI
v České republice

 
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. 2015  
v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 5. 2. 2016

Vladimír HASAL, 
revizor Nadace VINCI v České republice

Zpráva nezávislého auditora pro 
zřizovatele Nadace VINCI

Se sídlem: 
POBŘEŽNÍ 667/78, 186 00 PRAHA 8
Identifikační číslo: 
282 57 731 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace 
VINCI v České republice sestavené v souladu s českými 
účetními předpisy, která se skládá z rozvahy  
k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící  
31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny  
v bodě 1 přiložené přílohy k účetní závěrce. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní 
závěrku

Statutární orgán Nadace je odpovědný za sestavení 
účetní závěrky, která podává 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.
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Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho 
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k 
získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí 
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených 
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní 
závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto 
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního 
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme 
získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace VINCI v České 
republice k 31. 12. 2015, nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují 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, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní 
výrok. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se  
s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní 
informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými 
během ověřování účetní závěrky, zda je výroční 
zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo 
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených 
prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné 
skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích nic takového nezjistili. 

V Praze dne 9. 2. 2016

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

evidenční číslo oprávnění 471

Ing. Miloš FIALA
auditor, evidenční číslo oprávnění 2008

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 other 
entity. ECOVIS blf s. r.o. is a Czech Member Firm of ECOVIS International. 
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