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STATUT NADACE  
Nadace VINCI v České republice 

Úplné znění ke dni 8. 12. 2015 
 

Článek I. 
Název, zřizovatelé, sídlo, registrace, identifikační číslo nadace 

 
a) Název nadace:   Nadace VINCI v České republice 

Nadace je oprávněna užívat při neoficiálních 
příležitostech, zejména v logu, zkrácenou verzi názvu, a 
to Nadace VINCI. 

 
b) Zřizovatelé nadace: -  PRŮMSTAV, a.s., se sídlem Pobřežní 667/78, 

Praha 8, PSČ 186 00, IČ 25105825 
- SMP CZ, a.s., se sídlem Pobřežní 667/78, Praha 
8, PSČ 186 00, IČ 27195147 
- EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní třída 
138/10, Praha 1, 110 00, IČ 45274924 
- VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, 
s.a., VINCI STAVBY, organizační složka, se sídlem 
Praha 8 – Karlín, Pobřežní 667/78, 186 00, IČ 70804923 
- FONDATION D’ENTREPRISE VINCI POUR 
LA CITÉ, se sídlem Rueil – Malmaison (92500), 1, 
cours Ferdinand – de – Lesseps, Francie, identifikační 
číslo N. de SIRET: 448 634 477 000 13 

 
c) Sídlo nadace:   Praha 

 
d) Založení nadace:  Smlouvou o zřízení nadace ze dne 18. 12. 2007 

 
e) Registrace nadace: Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze odd.   

N, vložka 679 
 

f) Identifikační číslo:  282 57 731 
 

g) Bankovní spojení:  č. ú.: 29940207/ 0100, u Komerční banky, a.s. 
Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 

 
Článek II. 

Právní poměry a územní působnost nadace 
 
Nadace je právnickou osobou. Právní poměry nadace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem (dále jen „občanským zákoníkem“) ve znění pozdějších předpisů, 
smlouvou o zřízení nadace a tímto statutem. Nadace vyvíjí svoji činnost na území České 
republiky. Pokud je to potřeba ke splnění jejích cílů, může nadace realizovat své záměry i 
mimo uvedené území. 
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Článek III. 
Majetek a nadace, nadační jistina, zdroje nadace a způsob užití majetku nadace 

 
a) Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek nadace.  
b) Nadační jistina činí 600.000,-- Kč (slovy šest set tisíc korun českých). Nadační jistina 

je tvořena finančními prostředky na zvláštním účtu nadace, tj. peněžními vklady 
každého ze zřizovatelů po 100.000,-- Kč. 

c) Zdroji nadace jsou zejména: 
- příjmy plynoucí z hospodaření nadace s jejím majetkem,  
- nadační dary od fyzických a právnických osob, 
-  dědictví, 
- každoroční dary zřizovatelů, kdy se každý ze zřizovatelů zavazuje každý rok 
 poskytnout nadaci dar podle svých možností ve výši schválené rozhodnutím správní 
 rady. Lhůta splatnosti darů je do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Výše darů 
 zřizovatelů lze měnit každoročně. Výše darů se uveřejňuje ve výroční zprávě. 
 V případě, že kterýkoli ze zřizovatelů neuhradí z ekonomických důvodů celou část, jak 
 je specifikována výše, do 31. 1. příslušného kalendářního roku, sdělí tento zřizovatel 
 nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku, jakou celkovou částku bude 
 schopen v daném roce hradit, a odpovídající zůstatek uhradí do 31. 7. příslušného 
 kalendářního roku. 
d) Je-li zdroj účelově vázán, přijme jej nadace, jen pokud účel tako stanovený není 
 v rozporu s účely nadace a není-li uskutečnění účelu zdroje v rozporu s právními 
 předpisy. 
e) Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými 
 v tomto statutu a v nadační listině, a to na poskytování nadačních příspěvků a úhradu 
 nákladů souvisejících se správou nadace. 
  

Článek IV. 
Pravidlo pro omezení nákladů nadace 

 
a) Pravidlo pro omezení ročních nákladů nadace souvisejících se správou nadace je 

stanoveno v souladu s ustanovením § 338 odst. 1 občanského zákoníku. Celková výše 
ročních nákladů nadace související se správou nadace nesmí převýšit 30% ročně 
poskytnutých nadačních příspěvků. Rozhodným obdobím je kalendářní rok.  

b) Náklady souvisejícími se správou nadace se rozumí zejména náklady na udržování, 
zhodnocování a navyšování majetku nadace, propagaci účelu nadace, náklady 
související s provozoven nadace a náklady na vlastní projekty nadace. 

 
Článek V. 

Výroční zpráva a účetnictví nadace 
 

a) Nadace vydává v souladu ustanovením § 358 občanského zákoníku výroční zprávu 
každoročně do 30. června. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace 
za uplynulý kalendářní rok a další náležitosti stanovené zákonem. Výroční zpráva 
bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v kanceláři nadace 
v úředních hodinách. Výroční zprávu schvaluje správní rada. 

b) Nadace vede účetnictví v souladu s ustanovením § 341 občanského zákoníku. Nadace 
zpracovává za kalendářní rok účetní závěrku vždy do 31. března následujícího roku. 
Účetní závěrka musí být ověřena auditorem.  
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Článek VI. 
Podmínky poskytování nadačních příspěvků, okruh osob oprávněných žádat o nadační 

příspěvek, výběrová komise 
 

a) Nadace poskytuje nadační příspěvky formou účelově vázaných grantů třetím 
osobám uvedeným v písm. b) tohoto článku. Nadace poskytuje nadační příspěvky 
na základě smlouvy uzavřené s těmito osobami vždy pro konkrétní věc v rámci 
účelu nadace. Osoby, kterým byl nadační příspěvek poskytnut, jsou oprávněny jej 
použít pouze v souladu s podmínkami v ní stanovenými. Jinak jsou povinny 
nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací. Osoba, které byl 
nadační příspěvek poskytnut je povinna na požádání nadace prokázat, jakým 
způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.  

b) O nadační příspěvky mohou žádat  
- spolky, 
- ústavy, 
- obecně prospěšné společnosti, 
- veřejnoprávní instituce, 
- organizace zřízené veřejnoprávními právnickými osobami jako jsou obce, 
 města, kraje a státem 
- příspěvkové organizace. 

c) Nadační příspěvky nelze poskytnout členům orgánů nadace ani osobám jim 
blízkým. 

d) O poskytování a výši nadačních příspěvků rozhoduje výběrová komise. 
e) Správní rada nadace stanovuje Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků (dále 

jen „Pravidla“). Pravidla musí být zpřístupněna v kanceláři nadace a na webových 
stránkách nadace. Pravidla o poskytování nadačních příspěvků musí obsahovat 
informace vymezující účel poskytovaných příspěvků, cílové skupiny fyzických a 
právnických osob, které jsou oprávněny žádat o příspěvek, v jaké podobě a 
termínu je třeba podat žádost, v jakém termínu výběrová komise rozhodne a dokdy 
budou žadatelé vyrozuměni o výsledku. Správní rada je dále oprávněna 
v Pravidlech určit další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování 
písemné žádosti o nadační příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků 
apod.  

f) Nadaci lze žádat o poskytnutí nadačního příspěvku pouze na základě písemně 
vypracované žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, jehož základem je 
dotazník zveřejněný v kanceláři nadace a na webových stránkách nadace. 

g) Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je v pravomoci výběrové komise. 
Výběrová komise je oprávněna k posouzení žádosti a rozhodnutí. 

h) Na požádání je výběrová komise povinna předložit správní radě k nahlédnutí plný 
text kterékoli žádosti a veškeré přiložené dokumentace.  

i) Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má výběrová komise 
právo konzultovat další osoby nebo si objednat vypracování oponentských 
posudků. 

j) Výběrová komise může učinit tato rozhodnutí:  
- schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši, 
- schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši, 
- zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku, 
- vrátit žádost k přepracování, 
- odložit rozhodnutí, 
- nabídnout žádost se souhlasem žadatele jiné nadaci či dárci. 
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k) O rozhodnutí výběrové komise musí být žadatel vyrozuměn do šedesáti dnů po 
nejbližším zasedání výběrové komise po podání žádosti.  

 
Článek VII. 

Orgány nadace 
 

Orgány nadace jsou: 
a)správní rada 
b) revizor 
c) výběrová komise. 
 

Článek VIII. 
Způsob jednání orgánů nadace 

 
a) Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. 

Mimo to je předseda správní rady povinen svolat mimořádné zasedání správní rady 
na žádost alespoň třetiny členů správní rady nebo na žádost revizora. V těchto 
případech je povinen svolat zasedání nejpozději do třiceti dnů poté, kdy mu byla 
doručena písemná výzva k jeho svolání. Pokud tak neučiní, může tak učinit 
kterýkoli člen správní rady. V písemné pozvánce musí být uveden program 
zasedání správní rady.  

b) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů. 
c) O každém jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda 

správní rady a jeden člen správní rady. V zápise se uvádí alespoň přítomné osoby a 
přijatá rozhodnutí. V případě potřeby lze vyhotovit zápis i jen o některém usnesení 
správní rady.  

d) K rozhodnutí správní rady o sloučení s jinou nadací je třeba souhlasu všech členů 
správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou 
všech hlasů. Hlasy všech členů správní rady jsou rovné. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy správní rady. 

e) Zřizovatelé mají právo účastnit se zasedání správní rady. Požádají-li o to, musí jim 
být uděleno slovo. 

f) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné 
svolat zasedání správní rady, mohou být z rozhodnutí jejího předsedy, případně jím 
pověřeného zástupce, rozeslány členům orgánu nadace písemnou cestou (per 
rollam). Zasláním návrhu písemnou formou se rozumí také zaslání textu včetně 
návratky v elektronické podobě pomocí e-mailu, pokud nebude členem vyžádána 
jiná forma.  

g) Při hlasování per rollam se postupuje takto: 
- předseda správní rady nebo jím pověřený zástupce zajistí rozeslání materiálu bez 

zbytečného odkladu všem členům správní rady; 
- lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní; 
- členové k návrhu písemně sdělí, zda s ním souhlasí či souhlasí  připomínkami, 

nesouhlasí nebo se zdržují hlasování. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody 
nesouhlasu. Hlasování člena proběhne tak, že svou odpověď zašle elektronicky 
sekretariátu nadace ve stanoveném termínu; 

- návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas taková část členů 
správní rady, která je stanovena pro daný předmět rozhodování; 

- schválení usnesení postupem per rollam se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání 
správní rady. 
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h) Každý ze zřizovatelů bude mít ve správní radě zastoupení jedním členem. 
 
 

Článek XI. 
Výběrová komise 

 
Výběrová komise je volená správní radou s tím, že funkční období je jednoleté, a to ze 
zástupců zřizovatelů. Správní rada může do výběrové komise zvolit též osoby či jejich 
zástupce stojící mimo zřizovatele, které poskytly nadaci dar. Minimální počet členů výběrové 
komise je šest.  Komise zasedá na základě výzvy předsedy správní rady, minimálně jedenkrát 
v každém pololetí kalendářního roku. 
Členové výběrové komise mohou být do funkce zvoleni opětovně. Členství ve výběrové 
komisi je neslučitelné funkcí revizora. Členství ve výběrové komisi zaniká:  

a) uplynutím funkčního období, 
b) odstoupením, 
c) úmrtím, 
d) odvoláním správní radou, důvody odvolání jsou neslučitelnost funkcí v nadaci, 

zneužití postavení člena výběrové komise k osobnímu prospěchu či prospěchu třetí 
osoby nebo jiné závažné porušení etického chování,  

e) ukončením pracovního poměru u zřizovatele nadace či u poskytovatele nadačního 
daru. 

Výběrová komise si zvolí ze svého středu předsedu.  
K rozhodnutí výběrové komise je zapotřebí hlasů nadpoloviční většina hlasů členů výběrové 
komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výběrové komise.  
Výběrová komise se při rozhodování o poskytnutí a výši nadačního příspěvku řídí právními 
předpisy, smlouvou o zřízení nadace, tímto statutem a Pravidly pro poskytování nadačních 
příspěvků vydávanými správní radou zpřístupněnými v kanceláři nadace a na webových 
stránkách nadace. 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
a) Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí občanským zákoníkem.  
b) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení správní radou.  
c) Předseda správní rady odpovídá za vyhotovení úplného znění statutu. 
 

Toto úplné znění statutu vychází ze stavu ke dni 8. 12. 2015, kdy nabylo účinnosti současně 
s účinností změny Smlouvy o zřízení nadace uplynutím tří měsíců ode dne zveřejnění změny 
Smlouvy o zřízení nadace. 
 
V Praze dne 10. 11. 2015 
 
  
 
 
.................................................          ...…………………………... 
         Ing. Milan Valenta,           Ing. Rafael Moreno, 
       předseda správní rady      člen správní rady 
Nadace VINCI v České republice    Nadace VINCI v České republice 


