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NADACE FIREM VINCI
V ČESKÉ REPUBLICE

Skupina VINCI, prostřednictvím svých aktivit v oblastech stavebnictví a koncesí, působí ve městech, obcích, a stává se tak
přirozeným partnerem organizací se sociálním zaměřením.
Rokem 2018 vstupuje Nadace VINCI do desátého výroční své působnosti v České republice. Za dobu své existence
podpořila téměř na celém území České republiky 86 projektů částkou 10 980 195 Kč a do svých aktivit zapojila
99 patronek a patronů z řad svých spolupracovníků.
Naší ambicí je odstraňovat bariéry mezi firemním světem obchodu a sdruženími se sociálním zaměřením, přispívat
k rozvoji jejich spolupráce. Tím, že umožňujeme našim spolupracovníkům, aby přinášeli své znalosti, dovednosti
organizacím působícím v sociálních oblastech, chceme podpořit hodnotu vzájemné pomoci a solidarity v rámci našich
společností a občanské zapojení každého z nás. Je to rovněž příležitost, jak vystoupit ze své životní každodennosti a
zůstat v kontaktu se stále se měnící sociální realitou.
Našim přáním je, abychom díky propojování světů, jejichž sociální hranice se od sebe tak velmi lehce oddalují, mohli
přispět k růstu solidarity a zmenšení jakékoliv formy vyloučení ze společnosti.

Ivana Hlochová
předsedkyně správní rady
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Nadace firem VINCI
v České republice

NADACE FIREM VINCI
V ČESKÉ REPUBLICE

Nadace firem VINCI v České republice,
partner občanské společnosti

JEDNÁME

DOPROVÁZÍME

HODNOTÍME

PODPORUJEME

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

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

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

Nadace VINCI
podporuje
iniciativy v
regionech, kde
skupina působí.

proti všem
formám vyloučení

žadatele projektů

náš dopad
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iniciativy

NADACE FIREM VINCI
V ČESKÉ REPUBLICE

Nadace VINCI v České republice, která byla
založena v roce 2008, podporuje projekty zaměřené
na sociální a profesní začleňování osob.
Nadace VINCI již 10 let systematicky nabízí dvojí
podporu vybraným organizacím: finanční pomoc
a kompetence jednoho nebo několika
spolupracovníků skupiny VINCI. Dokládá tím snahu
skupiny být trvalým partnerem komunit, pro které staví
a vytváří početná díla.
Nadace VINCI každoročně nabízí spolupracovníkům
skupiny VINCI zapojení do aktivit organizací, které
jednají ve prospěch sociálního a profesního začleňování.
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.

ZŘIZOVATELÉ A DÁRCI NADACE VINCI
V ČESKÉ REPUBLICE
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.

Ambicí je vytvářet dlouhodobé hodnoty pro
zákazníky, akcionáře, zaměstnance, partnery a obecně
pro společnost.
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NADACE FIREM VINCI
V ČESKÉ REPUBLICE

Jednat proti sociálnímu vyloučení
OBLASTI INTERVENCE
Přístup k zaměstnání
Nadace VINCI podporuje organizace, které otevírají
přístup k pracovnímu uplatnění a vzdělání.

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

Zajištění mobility
Nadace VINCI se věnuje iniciativám na podporu
mobility osob s cílem zabránit sociálnímu nebo
profesnímu vyloučení.

Projekty jako srdeční záležitost
Projekty organizací, které přivedou naši
zaměstnanci.
Oslovení žadateli
Žádosti o podporu předložené žadateli.

Integrace pomocí bydlení
Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují
ohroženým nebo vyloučeným osobám přístup k bydlení.
Sociální začlenění v ohrožených lokalitách
Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím,
které svou činností působí na posílení sociální vazby a
občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu
vyloučení.
Rok 2017

53 %

14 %

22 %

11 %

5 projektů, 382 928 Kč
ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

1 projekt, 100 000 Kč
INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

1 projekt, 80 000 Kč
POMOC K MOBILITĚ

2 projekty, 154 000 Kč
PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ
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Od roku 2008

99
patronací

10 980 195 Kč
finanční
podpora

86
podpořených
projektů

Každý projekt

1-2
patroni zapojení
do projektu

127 676 Kč
průměrná částka,
kterou získávají
organizace
doprovázené
spolupracovníkem
v rámci Nadace VINCI

Rok 2017

13
patronací

716 928 Kč
finanční
podpora
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9
podpořených
projektů

BÝT PATRONEM,
CO TO ZNAMENÁ?

BÝT PATRONEM,
CO TO ZNAMENÁ?

Nadace VINCI propojuje kompetence
spolupracovníků skupiny s organizacemi se sociálním
zaměřením. Vedle finanční pomoci jsou všechny projekty
podpořené Nadací VINCI doprovázeny jedním nebo
několika spolupracovníky skupiny VINCI, tzv. „patrony“.
Patron doprovází podpořenou organizaci po celou dobu
partnerství: předložení žádosti, rozpočet po skončení
prvního roku a po dobu dalších let. Geografická blízkost
mezi předkladatelem projektu a patronem je tedy
nevyhnutelná.
ROLE O NĚKOLIKA PODOBÁCH
Patron je spolupracovníkem skupiny VINCI, který se
dobrovolně rozhodne doprovázet sdružení po dobu
několika let. Sdružení vyjádří své potřeby a patron ho
doprovází podle svých schopností a časových možností.

se sdružením v jeho prostorách nebo na pracovišti
patrona, vyměněním mailů nebo telefonátem atd. První
setkání se sdružením v doprovodu osoby z týmu Nadace
VINCI umožňuje vytvořit základy pro patronství.
Může mít jeden projekt několik patronů?
Určitě! Nadace VINCI povzbuzuje sdílené patronství, které umožní několika zaměstnancům zapojení
do jednoho projektu. Tato podpora v několika lidech
umožňuje přinést doplňkové kompetence a potkat se
s kolegy v prostředí odlišném od toho pracovního. Je to
rovněž možnost, jak zajistit pravidelné potkávání se se
sdružením rozdělením času mezi kolegy.
PATRONKY, PATRONI A JEJICH PŘÍSLUŠNOST
VE SKUPINĚ

Role patrona spočívá v:
předání svých dovedností běžně používaných v práci:
finanční řízení, účetnictví, stavební práce a bezpečnost,
lidské zdroje, informatika, komunikace,
pobídnutí firmy, spolupracovníků, klientů a dodavatelů
k oslovení sdružení, které podporuje,
představení firemního prostředí sdružení a jeho
uživatelům – představení profesí skupiny, návštěvy
staveb, simulace pracovních pohovorů, zaměstnání ve
firmách skupiny VINCI a otevření sítě partnerů firmy.
Patronství
Podle potřeb sdružení, časových možností a chutí patrona může patronství probíhat různými způsoby: setkání
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VINCI Construction
EUROVIA
VINCI Energies
VINCI Concessions

70 %
21 %
8%
1%

BÝT PATRONEM,
CO TO ZNAMENÁ?

PODPOŘENÉ ORGANIZACE A DARY DLE KRAJŮ OD ROKU 2008

1 | 121 000 Kč
3 | 246 400 Kč
4 | 239 990 Kč

2 | 285 000 Kč

35 | 4 975 804 Kč
3 | 649 893 Kč

4 | 394 894 Kč

6 | 408 000 Kč

15 | 2 028 681 Kč

3 | 263 451 Kč
1 | 95 000 Kč
2 | 291 844 Kč
7 | 980 238 Kč

SETKÁNÍ PATRONŮ A PATRONEK

8. listopadu 2017 se uskutečnilo přátelské setkání pro sdílení
patronek a patronů organizací podpořených Nadací VINCI
v České republice. Prostor pro setkání nabídla kavárna Café
AdAstra, která zaměstnává lidi s mentálním hendikepem. Její
činnost Nadace VINCI podpořila v roce 2016 a patronkou se
stala Monika Dvořáková z EUROVIA CS.
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Nadace VINCI
v roce 2017 podpořila

CENTRUM HIPOREHABILITACE MIRÁKL

Holubice
Vybavení pro hipoterapii a rehabilitační místnost
Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii
a doplňkové aktivity pro zdravotně postižené děti již od
věku 3 měsíců. Snahou je obohatit klasickou fyzioterapii
či rehabilitaci o další doplňkové metody, které přispějí
k rozvoji dítěte se zdravotním hendikepem v oblasti
motorické, ale i psychické a sociální. Hlavním zaměřením
sdružení je ambulantní hipoterapie a intenzivní
hiporehabilitační programy, dále však nabízí i doplňkové
aktivity jako je canisterapie, Bobath terapie.
Nadační dar ve výši 103 000 Kč na vybavení rehabilitační
místnosti o nové pomůcky nutné k zajištění péče v oblasti
hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie a muzikoterapie.
Patron: Petr Švanda, PRŮMSTAV (VINCI Construction)

NADACE VINCI
V ROCE 2017 PODPOŘILA

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

HIPOCENTRUM ROBIN

Krupá u Rakovníka
Koupě ohrazení kruhové jízdárny
Patronky Klára Treglerová, PRŮMSTAV (VINCI
Construction): „Stala jsem se patronkou, protože jsem
chtěla zkusit něco nového. Projekt Hipocentra Robin mě
nadchl a navíc mi přišlo, že z mé pozice je patronství naprosté
minimum, které mohu pro centrum udělat. Sama ze svého jim
finančně přispět nemohu, ale určitě mohu navštívit centrum,
věnovat trochu času přípravě obhajoby požadované dotace
před výběrovou komisí a následně navštívit centrum ke
kontrole naplnění účelu dotace. Ocenila jsem možnost poznat
nové prostředí v přítomnosti příjemných lidí a koňů, kteří
pomáhají ostatním a jejich práce je hmatatelná a viditelná.
Odjížděla jsem s pocitem, a myslím, že Eliška to měla zrovna
tak, že udělám maximum pro to, aby podporu získali. A teď,
když už vím, že to dopadlo, mám ještě navrch dobrý pocit z
toho, že jsem pasivně neseděla na zadku a neříkala si „však
on se někdo přihlásí“, ale že jsem to byla já, kdo byl aktivní
a přihlásil se. Také jsem vše sdílela se svými dětmi a vědomě
jim šla příkladem, že má smysl za něčím jít a o něco bojovat.“
a Eliška Vajbarová, PRŮMSTAV (VINCI Constrution):
„V minulosti jsem se setkala s dospělými autisty díky skupině
známých, která o ně pečuje, proto mi byla tato tematika
blízká. Mám ráda přírodu a zvířata. Přijde mi jako dobrý
nápad, jak se uvolnit: koně, příroda a relaxace. Není to nic
nudného a statického. Na zelené louce s klidnými koňmi za
slunečného počasí, za takových podmínek mám vždy dobrou
náladu. Myslím si, že to může stejnou měrou zabírat i na děti
s autismem.“
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Hlavní činností Hipocentra Robin je hipoterapeutické
ježdění pro děti s poruchou autistického spektra (PAS),
vývojovou dysfázií a úzkostnými poruchami. Hipo
centrum dále provádí psychoterapeutické a relaxační
ježdění pro děti a dospělé. Děti s PAS mají problémy s
přizpůsobením se okolí. Terapie pomáhá se začleněním
těchto dětí do společnosti (rozvoj řeči atd.). U většiny
klientů došlo ke zlepšení zvládání emocí (zejména
úzkosti z neznámého, odporu k novým věcem a vzteku).
Zlepšila se jejich pohybová koordinace a u některých se
zlepšil i spánkový režim. Dvě děti začaly chodit
pravidelně na záchod. Neverbální děti se naučily alespoň
několik znaků používaných na Hipoterapii a zjistily,
že komunikace (byť znaky) je pro ně velice funkční.
U dětí verbálních podporuje terapie rozvoj funkční řeči a
používání různých slovních pokynů, na které přímo
reaguje kůň (skrze svého vodiče).
Nadační dar ve výši 67 428 Kč na pořízení kruhové
jízdárny.

NADACE VINCI
V ROCE 2017 PODPOŘILA

RODEZA

TYFLOCENTRUM

Havířov
Vybudování edukačního střediska pro osoby pečující
o děti svěřené do náhradní péče

Ústí nad Labem
Čtečka pro nevidomé klienty a zaměstnance
TyfloCentrum podporuje nevidomé osoby nebo osoby
s těžkou ztrátou zraku v jejich integraci do společnosti.
Poskytuje praktickou pomoc při řešení konkrétních
problémů v každodenním životě, zejména při zvládání
náročných nebo nestandardních situací. TyfloCentrum je
jedinou organizací v Ústeckém kraji, která pro klienty
zajišťuje osobní doprovod, a jednou ze dvou organizací,
která poskytuje služby pro podporu soběstačnosti a
samostatnosti. Jedná se především o počítačové kurzy
pro ovládání zvětšovacích a odečítacích programů.

Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany
dětí v rámci působnosti Moravskoslezského a
Jihomoravského kraje. Poskytuje pomoc a podporu
rodičům a dětem v náhradní rodinné péči, uzavírá
dohody o výkonu pěstounské péče, realizuje dohled nad
jejich výkonem, zajišťuje vzdělávání pro osoby pečující,
odborné rodinné a sociální poradenství, asistovaná
setkání s rodičem či jinou osobou, programy primární
prevence, integrace dítěte do školského prostředí,
doučování, profesionální hlídání dětí v rámci respitní
péče, kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům.

Nadační dar ve výši 83 300 Kč na pořízení čtečky
ClearLeader s baterií.

Nadační dar ve výši 80 000 Kč na vybudování
edukačního střediska pro osoby pečující /osoby
v evidenci a děti z náhradní rodinné péče.

Patron: Michal Poledno, SMP CZ (VINCI Construction)

Patron: Oto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY (VINCI
Construction)
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GREEN DOORS

Praha
Přestavba patra v V. koloně na terapeutickou místnost
Green Doors poskytuje pracovní a sociální rehabilitace
mladým lidem se schizofrenií. Mezi jeho hlavní aktivity
patří tři tréninkové projekty – dvě kavárny a jedna restaurace. Nejstarším projektem je tréninková kavárna Café
Na půl cesty, druhým je kavárna V. kolona v psychiatrické
nemocnici v Bohnicích a nejmladším pak vegetariánská
restaurace Mlsná kavka v pražském Karlíně.
Nadační dar ve výši 49 200 Kč na realizaci přestavby
patra v V. koloně na terapeutickou místnost.
Patron: Branislav Hanes, PRŮMSTAV
(VINCI Construction)

NADACE VINCI
V ROCE 2017 PODPOŘILA

PORTUS

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ

Praha a Davle
Rekonstrukce chladicí místnosti sociálního podniku
Dobroty s příběhem

NÁRUČ – KAVÁRNA MODRÝ DOMEČEK

Řevnice
Zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý
domeček v Řevnicích
Patroni Irena Kubinová, PRŮMSTAV (VINCI
Construction): „…kavárna Modrý domeček působí velmi
blízko mého bydliště, mám možnost s nimi tak být stále v
kontaktu. Ráda bych do naší spolupráce zahrnula i svou
dceru. Atmosféra kavárny a způsob podnikání se mi moc líbí.“
a Přemysl Neumajer, SMP CZ (VINCI Construction):
„…kavárně jsem pomáhal s výběrem dodavatele a pomohu případně s dalšími, pokud budou potřebovat.“
Chráněnou kavárnu Modrý domeček provozuje spolek
Náruč, jehož posláním je pomoc a dlouhodobá podpora
při začleňování osob se zdravotním hendikepem do
běžného života. Kavárna Modrý domeček v Řevnicích
poskytuje chráněná pracovní místa lidem s mentálním
hendikepem a s duševním onemocněním. Aktuálně jich
v kavárně pracuje 23 a jedná se o pracovní pozice
baristy, pomocného číšníka, kuchaře a pomocníka
v kavárně. Kavárna nabízí široký výběr káv, nápojů a
vlastní výrobu sladkého a slaného sortimentu, teplé
obědy, catering a výrobu delikates.

Patronka Ivana Hlochová (SMP CZ, VINCI
Construction): „Výrobna sýrů rostla před mýma
očima kousek od mého bydliště. Při cestě do práce jsem
v duchu hádala, co to tak asi může být. Zjistila jsem, že
se jedná o sociální podnik, ve kterém lidé s mentálním
hendikepem vyrábějí nakládané hermelíny a utopence,
a že je mezi žadateli o podporu. Stala jsem se patronkou.
Sama se sebou jsem udělala zkušenost a jsem za ni ráda.“
Pro lidi s mentálním hendikepem je obecně prakticky
nemožné najít regulérní zaměstnání. Sociální podnik
DOBROTY S PŘÍBĚHEM se od počátku roku 2014 zabývá
výrobou nakládaných sýrů a utopenců dle originálních
receptur. V jeho potravinářské výrobě našlo stálé
zaměstnání na hlavní pracovní poměr nejprve 5 lidí s
hendikepem a od roku 2016 díky rozvoji podniku tento
počet vzrostl na 7.

Nadační dar ve výši 110 000 Kč na zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý domeček v Řevnicích,
konkrétně na zakoupení cukrářského a pekařského konvektomatu a navýšení výroby cukrářských a pekařských
výrobků pro kavárnu a catering.

Nadační dar ve výši 44 000 Kč na rekonstrukci chladicí
místnosti sociálního podniku Dobroty s příběhem.
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NADACE VINCI
V ROCE 2017 PODPOŘILA

PŘÍSTUP K BYDLENÍ

překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou
bydlení a v krizové životní situaci.

FARNÍ CHARITA

Nadační dar ve výši 100 000 Kč na zlepšení prostředí
a zázemí Azylového domu sv. Jakuba pro muže včetně
noclehárny, a to formou částečné rekonstrukce.

Beroun
Částečná rekonstrukce Azylového domu sv. Jakuba
pro muže
Patroni Jiří Dobiáš, PRŮMSTAV (VINCI
Construction): „Bydlím na Berounsku a setkávám se
tady často s činností Farní charity Beroun, která v regionu
poskytuje sociální služby lidem v nouzi, bezdomovcům,
nemocným a starým občanům, rodinám a mládeži v sociálně
nepříznivé situaci. Proto jsem uvítal možnost zapojit se do
činnosti Nadace VINCI a pomoci lidem v beznadějné situaci,
kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Po návštěvě
organizace jsem byl překvapen, jakou celou šíři sociálních
služeb zabezpečuje. Pomoc nabízí čtrnácti stům klientů,
zaměstnává více než sto pracovníků a poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb. Věřím, že finanční prostředky na
opravu Azylového domu v Berouně, budou efektivně využity.“
a Iveta Štočková, EUROVIA CS: „Situace v Azylovém domě
v Berouně mě velmi zasáhla, protože v dané lokalitě sama žiju.
Proto patronství tohoto projektu pro mě bylo logickým krokem
jak pomoci, aby klienti Azylového domu ve své tíživé situaci
mohli být v lepších podmínkách, stejně tak personál domu.“
Farní charita Beroun je největším poskytovatelem
sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku. Cílovými
skupinami jsou senioři s Alzheimerovou chorobou,
osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi ohrožené sociálním
vyloučením. Farní charita Beroun provozuje od roku
2005 azylové služby pro muže bez přístřeší
v Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně, kde poskytuje
ubytování mužům bez přístřeší včetně služeb a další
pomoci potřebným po nezbytně nutnou dobu k
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POMOC K MOBILITĚ

Patroni Jitka Mejzrová a Jan Spiral/SMP CZ (VINCI
Construction: ): „Oba dva nás tento projekt zaujal, tak jsme se
domluvili, že do toho půjdeme společně, a vzhledem k tomu, že
bychom se osobně chtěli podílet na další spolupráci se sdružením
SRAZ, bylo rozhodnuto. Máme rádi koně a ti formou hipoterapie pozitivně ovlivňují především u dětí a mládeže s tělesným
postižením jejich další vývoj.“

nich jsou zajišťovány lekce hiporehabilitace, do které spadá
hipoterapie a aktivity s využitím koní. Pro klienty jsou
v rámci školního roku připravovány pravidelné lekce
hiporehabilitace a intenzivní hiporehabilitační pobyt v
období letních prázdnin. SRAZ zajišťuje provoz terapeutické
farmy s původními českými plemeny hospodářských zvířat,
na které probíhají aktivity pro klienty, praxe studentů ZU
obor zoorehabilitace, vzdělávací programy a zooterapie.
Sdružení SRAZ se dále věnuje přípravě a realizaci
environmentálních výukových programů, odborných
seminářů, zájmových kroužků pro děti a mládež, osvětových
akcí pro veřejnost, prázdninových pobytů pro rodiče a děti aj.

SRAZ nabízí služby a programy s využitím terapeutické a
výukové farmy především v oblasti zooterapie, vzdělávání
a osvěty, volnočasových aktivit. Významná část programů
Sdružení SRAZ je určena lidem s hendikepem. V rámci

Nadační dar ve výši 80 000 Kč na zajištění kvalitních služeb
pro osoby se zdravotním znevýhodněním formou hiporehabilitace. Jedná se o postavení nové rampy a obnovu dřevěné
ohrady pro lekce hipoterapie, výcvik koní a jejich relaxaci.

SRAZ – SPOLEČNĚ ZA RADOSTÍ A ZDRAVÍM
Praha
Zkvalitnění zázemí pro hiporehabilitaci

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za rok 2017

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA ROK 2017

Rozvaha (bilance) v platném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
číslo
Stav k prvnímu Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období

Aktiva
A.

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

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)

2

II.

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. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20
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III.

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

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám

34

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

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

B

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

40

I.

Zásoby celkem (ř. 42 až 50)

41

1. Materiál na skladě

42

2. Materiál na cestě

43
-20-

776

709

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA ROK 2017

II.

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Mladá zvířata a jejich skupiny

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

51

1. Odběratelé

52

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

5. Ostatní pohledávky

56

6. Pohledávka za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi sociál. zabezpečení a veřej. zdravot. pojištění 58
8. Daň z příjmů

59

9. Ostatní přímé daně

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

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

65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

66
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16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70
768

701

768

701

80

8

8

1. Náklady příštích období

81

8

8

2. Příjmy příštích období

82

III.

IV.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)

71

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

2. Ceniny

74

3. Peněžní prostředky na účtech

77

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Pořízení krátkodobého finančního majetku

78

8. Peníze na cestě

79

Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)

83

776

709

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)

997

3 104

2 836

PASIVA
A

Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)

84

776

709

I.

Jmění celkem (ř. 86 + 88)

85

776

709

1. Vlastní jmění

86

600

600

2. Fondy

87

176

109
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3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
II.

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)

88
89

1. Účet výsledku hospodaření

90

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

92

B

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

93

I.

Rezervy celkem (ř. 95)

94
95

1. Rezervy
II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)

96

1. Dlouhodobé úvěry

97

2. Vydané dluhopisy

98

3. Závazky z pronájmu

99

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

100

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

101

6. Dohadné účty pasivní

102

7. Ostatní dlouhodobé závazky

103

III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)

104

1. Dodavatelé

105

2. Směnky k úhradě

106

3. Přijaté zálohy

107

4. Ostatní závazky

108

5. Zaměstnanci

109

6. Ostatní závazky vůči zaměstancům

110
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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

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

116

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 117
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

118

15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti

119

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

120

17. Jiné závazky

121

18. Krátkodobé bankovní úvěry

122

19. Eskontní úvěry

123

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

124

21. Vlastní dluhopisy

125

22. Dohadné účty pasivní

126

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

127

IV.

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)

128

1. Výdaje příštích období

129

2. Výnosy příštích období

130

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)

131

776

709

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)

998

3 104

2 836
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
Činnosti
číslo řádku

hlavní

hospodářská

celkem

A.

Náklady (ř. 39)

1

50

50

I.

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

2

47

47

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladov. dodávek

3

2. Prodané zboží

4

3. Opravy a udržování

5

4. Náklady na cestovné

6

5. Náklady na reprezentaci

7

6. Ostatní služby

8

47

47

II.

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

9

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb

11

9. Aktivace dlouhodobého majetku

12

III.

Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)

13

10. Mzdové náklady

14

11. Zákonné sociální pojištění

15

12. Ostatní sociální pojištění

16

13. Zákonné sociální náklady

17

14. Ostatní sociální náklady

18

IV.

Daně a poplatky celkem (ř. 20)

19
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20

15. Daně a poplatky
V.

Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)

21

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

22

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

18. Nákladové úroky

24

19. Kursové ztráty

25

20. Dary

26

21. Manka a škody

27

22. Jiné ostatní náklady

28

VI.

3

3

3

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

23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

30

24. Prodaný dlouhodobý majetek

31

25. Prodané cenné papíry a podíly

32

26. Prodaný materiál

33

27. Tvorba rezerv a opravných položek

34

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)

35

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
VIII.

Daň z příjmů celkem (ř. 48)

36
37

29. Daň z příjmů

B

3

38

NÁKLADY CELKEM

39

50

50

Výnosy (ř. 67)

40

50

50
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I

Provozní dotace (ř. 42)

41
42

1 . Provozní dotace
II

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)

2 . Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3. Přijaté příspěvky (dary)

45

4. Přijaté členské příspěvky

46

III.

IV.

V.

43

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

47

1. Tržby za vlastní výrobky

48

2. Tržby z prodeje služeb

49

3. Tržby za prodané zboží

50

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)

51

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

52

6. Platby za odepsané pohledávky

53

7. Výnosové úroky

54

8. Kursovné zisky

55

9. Zúčtování fondů

56

10. Jiné ostatní výnosy

57

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

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
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63

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
C

VÝNOSY CELKEM

64

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

65

A.VIII.29 Daň z příjmů

66

D

67

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)

999

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)
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50

40

400
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017
Název nadace: Nadace VINCI v České republice
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Právní forma: nadace
IČ: 282 57 731
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. února 2008.

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´entreprise
VINCI pour la Cité, vydavatelská a nakladatelská činnost
za účelem propagace Nadace.

Nadace má nadační jmění 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, podpory trvale udržitelného rozvoje, péče

Zřizovatelé

% výše vkladu

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

0%

Fondation d´entreprise VINCI poru la Cité

16,67 %

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

16,67 %

PRŮMSTAV

33,32 %

SMP CZ

16,67 %

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

16,67 %
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ZMĚNY A DODATKY V NADAČNÍM REJSTŘÍKU
V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ

den vzniku funkce:
zapsáno:

V průběhu účetního období roku 2017 došlo k následujícím změnám:

Jáchym Tlapa
datum narození:
den vzniku členství:
zapsáno:

26. 5. 1973
16. 11. 2016
27. 1. 2017

Ladislav Urban
datum narození:
den zániku funkce:
den zániku členství:
vymazáno:
den vzniku členství:
zapsáno:

22. 4. 1976
6. 6. 2017
6. 6. 2017
27. 6. 2017
6. 6. 2017
27. 6. 2017

Sídlo Nadace
V roce 2017 došlo ke změně sídla Nadace. Nové sídlo je:
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle. V nadačním
rejstříku byla tato změna sídla zapsána 26. 10. 2017.
Statutární orgán – správní rada
V nadačním rejstříku byl proveden výmaz a následný
zápis těchto členů správní rady: Martin Borovka, Martin
Doksanský, Ladislav Urban.
Dále byl v nadačním rejstříku proveden zápis nového
člena správní rady: Jáchym Tlapa.
V nadačním rejstříku zároveň došlo v roce 2017 k zápisu
vzniku členství/funkce a zániku členství/funkce u těchto
členů správní rady a revizora:
Martin Borovka
datum narození:
den zániku členství:
vymazáno:
den vzniku členství:
zapsáno:

24. 2. 1974
1. 3. 2017
27. 6. 2017
6. 6. 2017
27. 6. 2017

Martin Doksanský
datum narození:
den zániku funkce:
den zániku členství:
vymazáno:
den vzniku členství:
zapsáno:

27. 9. 1963
6. 6. 2017
6. 6. 2017
27. 6. 2017
6. 6. 2017
27. 6. 2017

Vladimír Hasal (revizor)
datum narození:
den zániku funkce:
vymazáno:

30. 10. 1955
1. 3. 2017
27. 6. 2017
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předsedkyně správní rady:
Ivana Hlochová
členové správní rady:
Martin Borovka
Christian Caye
Martin Doksanský
Zdeněk Kočárek
Stanislav Lopata
Jáchym Tlapa
Ladislav Urban

6. 6. 2017
27. 6. 2017
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ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

účtové skupiny 50 – Spotřeba materiálu.

Účetnictví Nadace je vedeno a účetní závěrka byla
sestavena v souladu s ustanovením § 146 a následně
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.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší
než jeden rok a v ocenění nižším než 60 tis. 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.

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

Fond Nadace
Nadace účtuje o tvorbě fondu 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.

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
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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. 2017 činila 36 tisíc Kč.
Pohledávky – jiné pohledávky

Jiné pohledávky

(údaje v tisících Kč)
Stav k 31. 12. 2017

Stav k 31. 12. 2016

Jiné pohledávky krátkodobé

0

0

Pohledávky celkem

0

0

Věková struktura pohledávek (údaje v tisících Kč)
Po splatnosti
Rok Kategorie Do splatnosti 0–90 dní 91-180 dní 181–360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem
2017 Krátkodobé
2016 Krátkodobé

0
0

0
0

Krátkodobý finanční majetek (údaje v tisících Kč)
Stav k 31. 12. 2017

Stav k 31. 12. 2016

Běžné účty

701

768

Krátkodobý finanční majetek celkem

701

768
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Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč k 31. 12. 2017
tvoří předem nakoupené služby, které se týkají příštích
období – jedná se o systémovou podporu Helios Orange
pro rok 2018 a správu webového prostoru pro doménu
nadacevinci.cz pro rok 2018.
K 31. 12. 2016 byly náklady příštích období ve výši
8 tisíc Kč – jednalo se o předem nakoupené služby systémová podpora Helios Orange pro rok 2017 a správa
webového prostoru pro doménu nadacevinci.cz pro rok
2017.

Pohyby jmění

(údaje v tisících Kč)
Vlastní
jmění

Fond
Nadace

Zisk / ztráta
běžného období

Jmění
celkem

0
0

965
817

0
0

965
817

600

212

0

812

0
0

700
717

0
0

700
717

600

159

0

759

Přírůstky
Úbytky

Zůstatky k 31. 12. 2016
Přírůstky
Úbytky

Zůstatky k 31. 12. 2017
Pokud jde o přírůstky ve fondu Nadace, tak pro rok 2017
byly správní radou odsouhlaseny příspěvky zřizovatelů
v celkové výši 850 000 Kč. Tato částka byla použita na
poskytnuté dary a provozní náklady Nadace v roce 2017.
Přičemž dar ve výši 150 000 Kč od Fondation d´Entreprise
VINCI pour la Cité na rok 2017 byl poslán na účet nadace
dne 27. 12. 2016, kdy byl zaúčtován a převeden do fondu
Nadace.
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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.

Zřizovatelé

výše vkladu (údaje v tisících Kč)

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

0

Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité

100

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

100

PRŮMSTAV

200

SMP CZ

100

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

100

Celkem

600

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

Rok 2016
Zřizovatelé

výše daru (údaje v tisících Kč)

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
PRŮMSTAV

287
96

SMP CZ

191

SOLETANCHE Česká republika

14

VINCI ENERGIES CZ

115
76

VINCI Park
Celkem

779
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Rok 2017
Zřizovatelé

výše daru (údaje v tisících Kč)

Cegelec

94

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

282

Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité

141

PRŮMSTAV

47

SMP CZ

94

SOLETANCHE Česká republika

19
113

VINCI ENERGIES CZ

9

VINCI Facilities Česká republika
Celkem

799

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

Rok 2017
Příjemci

výše daru (údaje v tisících Kč)

Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice

103

Farní charita Beroun, Beroun

100

Green Doors, Praha 4

49

Hipocentrum ROBIN, Krupá

68

Náruč, Řevnice

110

Portus Praha, Praha 2

44

Rodeza, Ostrava

80

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha

80
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TyfloCentrum Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
Celkem

83
717

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
Registrovaná výše nadačního jmění činila 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017: 600 tisíc Kč
Závazky

Závazky z obchodního styku (údaje v tisících Kč)
Stav k 31. 12. 2016

Stav k 31. 12. 2017

Krátkodobé závazky - dodavatelé

0

0

Celkem

0

0

Věková struktura závazků (údaje v tisících Kč)
Po splatnosti
Rok Kategorie Do splatnosti 0–90 dní 91-180 dní 181–360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem
2017 Krátkodobé
2016 Krátkodobé

0
0

0
0

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 3 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 2016
Zřizovatelé

výše daru (údaje v tisících Kč)

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

13

PRŮMSTAV

4

SMP CZ

9
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1

VINCI ENERGIES CZ

5

VINCI Park CZ

4

Celkem

36

Rok 2017
Zřizovatelé

výše daru (údaje v tisících Kč)

Cegelec

6

EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)

18

Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité

9

PRŮMSTAV

3

SMP CZ

6

SOLETANCHE Česká republika

1

VINCI ENERGIES CZ

7

VINCI Facilities Česká republika

1

Celkem

50

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
V roce 2016, ani v roce 2017 nebyly poskytnuty půjčky, nadační příspěvky ani jiná plnění pro členy správní rady nebo
revizora nadace ani osobám jim blízkým.
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UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly finanční dopad na Nadaci.
Podpisy statutárního orgánu

Ivana Hlochová
předsedkyně správní rady

Martin Doksanský
člen správní rady

V Praze 16. 2. 2018
POZNÁMKY:
V textu byly použity následující zkratky:
Cegelec, a. s. v textu: Cegelec
v textu Armáda spásy v České republice, z. s. v textu
v textu Centrum hiporehabilitace Mirákl o. p .s. v textu
v textu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. v textu
v textu DAVID A GOLIÁŠ z. s. v textu
v textu Domov pro mne, z. s. v textu
EUROVIA CS, a.s. (původně Stavby silnic a železnic, a. s.) v textu EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
v textu Farní charita Beroun, Beroun v textu
Green Doors z. ú. v textu Green Doors
Hipocentrum ROBIN z. ú. v textu Hipocentrum ROBIN
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. v textu Institut pro památky a kulturu
Jako doma – Homelike, o. p. s. v textu Jako doma - Homelike
Lomikámen, z. ú. v textu Lomikámen
Náruč z. s. v textu Náruč
Portus Praha z. ú. v textu Portus Praha
PRŮMSTAV, a. s. v textu PRŮMSTAV
Rodeza, z. s. v textu Rodeza
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s. v textu Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
SMP CZ, a. s. v textu SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika s. r. o. v textu SOLETANCHE Česká republika
Společnost E/Czech Epilepsy Association, z. s. v textu Společnost E/Czech Epilepsy Association
TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. v textu TyfloCentrum Ústí nad Labem
VINCI ENERGIES CZ, s. r. o. v textu VINCI ENERGIES CZ
VINCI Facilities Česká republika, s.r.o. v textu VINCI Facilities Česká republika
Zajíček na koni, o. p. s. v textu Zajíček na koni
Život bez bariér, z. ú. v textu Život bez bariér
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Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz finanční situace a pozice nákladů,
výnosů včetně výsledku hospodaření a peněžních toků
organizace Nadace VINCI v České republice ke dni
31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 6. 2. 2018
Vladimír Hasal
revizor nadace
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

Se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle
Identifikační číslo: 282 57 731

zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za
ostatní informace odpovídá statutární orgán Nadace.

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. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok
končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace VINCI v České
republice k 31. 12. 2017, nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 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)

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

-43-

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NADACE ZA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
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.

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, 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.
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:
• 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,
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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 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 16. 2. 2018
Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení
auditu jménem společnosti
evidenční číslo oprávnění 2008

ECOVIS blf s. r. o.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
evidenční číslo oprávnění 471
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