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Obsah Úvod

V roce 2018 Nadace VINCI sfoukla 10 pomyslných svíček na  
narozeninovém dortu. Spolu s našimi spolupracovníky  
a podpořenými organizacemi jsme oslavili 10 let solidárních 
aktivit v České republice ve prospěch profesního a sociálního 
začleňování osob. 
 
10 let. To jsou krásné narozeniny! My jsme je oslavili setkáním 
s patronkami a patrony a jejich organizacemi. Společná shledání 
byla plná radosti, nadšení i pěkných překvapení. Projekty se  
rozvíjejí, a dokládají tak jejich potřebnost a udržitelnost.
 
Za dobu naší existence jsme na téměř celém území České  
republiky podpořili 95 projektů částkou 11 712 795 Kč  
a do našich aktivit zapojili 112 patronek a patronů z řad  
spolupracovníků skupiny VINCI. 
 
Chceme poděkovat všem za jejich pracovní a lidské nasazení,  
a především Nadaci VINCI v České republice stejně jako  
patronkám a patronům. 
 
Pokračujme v tom. Vše se dá změnit.

Ivana Hlochová
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Nadace firem VINCI v České republice,  
partner občanské společnosti a komunit

NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE, která byla založena  
v roce 2008, PODPORUJE PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ 
A PROFESNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB v místech své působnosti. 
Dokládá tím snahu skupiny VINCI být trvalým partnerem občanů 
a komunit, pro které navrhuje, buduje a spravuje početná díla  
a infrastruktury.

JEDNÁME
PROTI VŠEM 
FORMÁM VYLOUČENÍ

 

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

DOPROVÁZÍME
ŽADATELE 
PROJEKTŮ

 

Nadace VINCI přináší 
systematickou pomoc 
projektům: �nanční podpora 
spojená s kompetencemi, 
schopnostmi jednoho nebo 
více spolupracovníků skupiny.

HODNOTÍME
NÁŠ 
DOPAD

 

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

PODPORUJEME
INICIATIVY  

Nadace VINCI podporuje 
iniciativy v regionech, kde 
skupina působí. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Skupina VINCI působí ve stovce zemí jakožto investor, stavitel  
i provozovatel staveb a infrastruktury, a tak se zásadním  
způsobem podílí na proměně měst a na územním rozvoji. 

Protože se naše skupina zabývá tématy 
jako mobilita, energie, životní prostředí 
a vzájemné soužití, hraje v rozvoji 
současného světa klíčovou úlohu. Jsme si této 
své role vědomi, a proto zásadně aktualizujeme 
své know-how, nabídky a řešení, aby držely krok 
s dobou. Přitom se snažíme přicházet s inovacemi, 
což je prospěšné nejenom pro naše klienty, ale 
i pro další zainteresované subjekty. 

 

 

 

Našich 211 000 spolupracovníků nám 
přináší nové podněty a energii. Realizacemi 
a využívanými technologiemi chceme sloužit 
lidem i životnímu prostředí: prvním být užiteční 
a k druhému šetrní. Snažíme se tak přispívat 
k trvalé udržitelnosti, a přitom zůstat soukromým
partnerem, který je veřejně prospěšný. 

Zřizovatelé a dárci 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.
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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.

 
INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ 
Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám přístup 
k bydlení.

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

 
PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ 
Nadace VINCI podporuje organizace, které otevírají přístup k pracovnímu uplatnění a vzdělání. 

Oblasti intervence

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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3

246 400 Kč
Ústecký

Karlovarský
285 000 Kč

  2

Jihomoravský
980 238 Kč

7

Jihočeský
351 844 Kč

 3
Západočeský
494 894 Kč

  5

  16
Středočeský
2 118 681 Kč

 37

Hlavní město Praha
5 138 404 Kč

1

121 000 Kč
Liberecký

Královéhradecký
469 990 Kč

6

Vysočina
95 000 Kč

1

Olomoucký
332 451 Kč

4 Pardubický 
649 893 Kč

 3

Moravskoslezský
429 000 Kč

 7

 

 

VINCI Construction

EUROVIA

VINCI Concessions
  78

 20

 13

 1

VINCI Energies

SPOLUPRACOVNÍCI ZAPOJENÍ  
DO PATRONSTVÍ OD ROKU 2008 
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95
podpořených projektů

112
patronací

11 712 195 Kč �nanční podpory

OD ROKU 2008

  

KAŽDÝ PROJEKT

1-3
patroni zapojení do projektu

123 286 Kč
průměrná částka, kterou 
získávají organizace 
na realizaci svých 
projektů

 

 

9
podpořených projektů

13
patronací

732 600 Kč  �nanční podpory

ROK 2018

  

58 %
6 projektů, 471 000 Kč
začlenění do společnosti

22 %
2 projekty, 161 600 Kč
pracovní začlenění

20 %
1 projekt, 100 000 Kč
mládež a občanství
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NADACE VINCI SYSTEMATICKY NABÍZÍ DVOJÍ PODPORU  
VYBRANÝM ORGANIZACÍM: FINANČNÍ POMOC  
A KOMPETENCE JEDNOHO NEBO NĚKOLIKA  
SPOLUPRACOVNÍKŮ, PATRONŮ ZE 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.

PŘEDÁNÍ SVÝCH 
DOVEDNOSTÍ BĚŽNĚ 
POUŽÍVANÝCH 
V PRÁCI: 

 

�nanční řízení, účetnictví, 
stavební práce a bezpečnost,
lidské zdroje, informatika, 
komunikace, …

POBÍDNUTÍ FIRMY, 
SPOLUPRACOVNÍKŮ, 
KLIENTŮ A DODAVATELŮ 
K OSLOVENÍ SDRUŽENÍ, 
JEHOŽ JE PATRONEM.

 

PŘEDSTAVENÍ 
FIREMNÍHO 
PROSTŘEDÍ SDRUŽENÍ 
A JEHO UŽIVATELŮM :

 

představení profesí skupiny, 
návštěvy staveb, simulace 
pracovních pohovorů, 
zaměstnání ve �rmách skupiny 
VINCI a otevření sítě partnerů 
�rmy.

využití služeb, které 
organizace poskytuje, 
uspořádání �remních setkání 
v prostorách organizace, 
workshopy, ...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Nadace VINCI 
povzbuzuje sdílené 
patronství, 
které umožňuje několika 
zaměstnancům i z různých 
společností skupiny zapojit
se do jednoho projektu. Tato 
podpora několika lidí 
najednou přináší doplňkové 
kompetence a zároveň 
umožňuje patronům setkat 
se spolu v prostředí odlišném 
od toho pracovního. Když má 
projekt patronů, je pak 
jednodušší sdružení 
pravidelně navštěvovat, 
sledovat průběh projektu 
a utužovat spolupráci. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Projekty 2018

12

Barevný svět dětí 
Praha

 Modernizace komunitní a terapeutické  
   místnosti

 Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. 
Již od roku 2005 podporuje rodiny, které pro-
cházejí náročnými životními situacemi. V těchto 
rodinách pomáhá svými aktivitami vytvářet 
prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet 
a prožívat šťastné spokojené dětství. Cílem je děti 
připravit na zodpovědný dospělý život.
Klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni.  
V případě potřeby organizace pracuje i s širším 
rodinným okolím. Spolupráci navazuje také  
s dalšími organizacemi a institucemi. Reaguje 
na potřeby dětí a rodin, poskytuje jim komplexní 
podporu založenou primárně na sociální práci, 
psychologickém poradenství, terapeutické pod-
poře a řadě dalších odborných služeb. Barevný 
svět dětí usiluje o zefektivnění systému péče 
o ohrožené děti. Své zkušenosti sdílí s širokou 
odbornou i laickou veřejností a zvyšuje povědomí 
o aktuálních tématech ohrožených rodin.

 Dar ve výši 81 000 Kč byl použit na moderni- 
zaci vybavení terapeutické a komunitní místnosti, 
aby sloužila k rozvoji a podpoře jak klientů, tak 
i návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti  
v oblasti práce s dětmi a rodinou.   

 
Patroni: Jiří Dostál, Ivana Hradiská (SMP CZ,  
VINCI Construction), Zuzana Vácová  
(EUROVIA CS):

 „Pro podporu Barevného světa dětí pro mě byla 
důležitá nejen lokalita, ale hlavně smysl jejich 
práce. Jedná-li se o pomoc ohroženým dětem, 
tak není co dodat. Když jsem organizaci navštívila 
osobně, byla jsem velmi mile překvapena širokým 
záběrem činností i přístupem pracovnic. Organi-
zace vysoce předčila mé očekávání.“  
Ivana Hradiská 
 
 „Od společnosti EUROVIA CS jsem dostala příle-
žitost zapojit se do něčeho smysluplného, co mě 
baví a zajímá, a zároveň je možné toto zapojení 
realizovat v pracovní době. Organizaci jsem si vy-
brala kvůli lokalitě a zaměření na děti. Projekt mi 
byl blízký a rozuměla jsem mu.“ Zuzana Vácová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Borůvka 
Borovany

 Rekonstrukce a vybavení pokojů pro klienty 

 Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská 
služba. Jejím cílem je pomoci klientům v jejich 
domácnosti s činnostmi, které by vzhledem 
ke svému hendikepu či věku sami bez pomoci 
nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat v jejich 
domácím prostředí.
Jedná se především o péči o jejich vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, stravování, dovoz  
k lékaři a na pravidelné rehabilitace, podání léků, 
ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc s vyřizo-
váním úředních záležitostí, s pracemi na zahradě 
a kolem domu, dovoz stravy. Pečovatelky zajišťují 
při těchto činnostech odbornou péči a individuál-
ní přístup ke klientovi. 
 

  Za dar ve výši 60 000 Kč byla provedena 
rekonstrukce a vybavení pokojů pro klienty. Došlo 
tak ke zkvalitnění služeb pro klienty s těžkým 
tělesným a zdravotním hendikepem, a to díky 
vzniku zázemí, kde klienti budou moci během 

dne např. procvičovat jemnou motoriku, provádět 
aktivizační činnosti, hrát hry anebo jen číst kníž-
ku nebo odpočívat. 

 
Patron: Zdeněk Hlasivec (SMP CZ,  
VINCI Construction): 
 
„K mému rozhodnutí o patronství spolku Borůvka 
v Borovanech přispělo několik skutečností. 
Velmi uznávám lidi, kteří jsou ochotni pomáhat 
ostatním, i přesto, že finanční ohodnocení jejich 
práce je minimální. Spolek je v regionu, kde jsem 
se naturalizoval, a jsem jedním z mála pracov-
níků firmy, kdo to má relativně blízko. Plánované 
sponzorství je určeno na práce a vybavení, které 
dokážu posoudit a případně s jejich realizací 
pomoci.“
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Centrum sociálních 
služeb 
Uničov 

 Vybavení azylového domu nábytkem  
   a kuchyňským náčiním 

 Posláním azylového domu pro muže a ženy je 
poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepří-
znivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 
a to na dobu nezbytně nutnou. Individuálním 
přístupem podporuje klienty, aby vlastními silami 
dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni 
se začlenit do společnosti.
Cílem služby je podporovat klienty při hledání 
bydlení, poskytovat sociální službu na nezbyt-
ně nutnou dobu, pomoci při řešení nepříznivé 
sociální situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, 
splácení dluhů, zaměstnávání, bydlení), podporo-
vat rozvoj schopností a dovedností klientů, vede-
ní k samostatnosti při řešení osobních záležitostí.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby bez 
přístřeší, osoby starší 18 let s trvalým pobytem  

v Uničově a jeho mikroregionu.  
 

 Dar ve výši 69 000 Kč posloužil na vybave-
ní azylového domu nábytkem a kuchyňským 
náčiním s cílem začlenit klienty i klientky do 
pracovních činností a pomoci jim  
obnovit běžné návyky.  

  
Patron: Michal Zedníček (VARS BRNO,  
VINCI Energies): 

„K patronství mě přivedla diskuze s kolegou, 
který již patronem byl, a zároveň mám jako skaut 
k pomáhání druhým blízko.“
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Cesta bez bariér
Staříč

 Cesta bez bariér  

 Projekt Cesta bez bariér se započal realizovat v 
dubnu 2018. Jedná se o alternativní dopravu pro 
zdravotně hendikepované občany, hlavně přepra-
vu dětí do školy nebo speciálních zařízení.  

 Dar ve výši 21 000 Kč byl použit na dovybavení 
vozidla pro přepravu zdravotně hendikepovaných 
osob. 

 
Patron:  Stanislav Lopata (SOLETANCHE Česká 
republika, VINCI Construction)
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Prostor pro
Hradec Králové

 MONTÉR – mobilní terén 
 

 PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní  
a nízkoprahové aktivity pro znevýhodněné děti 
a mládež v Hradci Králové a okolí. Provozuje 
KLÍDEK, nízkoprahové zařízení pro znevýhodněné 
děti a mládež ve věku 10-22 let. Jedná se o děti 
a dospívající, kteří se nacházejí v obtížných život-
ních situacích, mají potíže v osobních vztazích, 
mohou se dostávat do konfliktu se svým okolím, 
mají problémy s běžným bezpečným trávením 
volného času. Často nechtějí nebo nemají mož-
nost své problémy řešit s rodiči nebo instituci-
onální formou, případně o jiných možnostech 
neví. Vyrůstají v lokalitách s omezenou možností 
vhodného trávení volného času a s obtížnou 
přístupností preventivních nízkoprahových  
(tzn. bezplatných a dostupných všem) služeb 
zajišťujících včasnou pomoc a podporu.  
 

 Za dar ve výši 150 000 Kč byl zakoupen 
automobil. Projekt sleduje pomoc a podporu zne-

výhodněným dětem a mládeži ve třech lokalitách 
Královéhradeckého kraje, kde nejsou dostupné 
služby v oblasti prevence a zajištění vhodného 
aktivního trávení volného času. To znamená být 
mobilní a flexibilní při práci s ohroženými dětmi  
a mládeží, dojet za nimi dle potřeby přímo do 
malé obce. Cílem je zlepšení sociálních služeb v 
regionu, což v důsledku znamená podstatný pří-
spěvek ke zkvalitnění podmínek života v obcích  
a vztahů v jejich komunitách. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Patron: Zbyněk Škoda (SMP CZ,  
VINCI Construction):  

„… chci být užitečný a prospěšný i někomu dal-
šímu, a pokud mám příležitost někomu pomoci, 
tak neváhám. Dle mého názoru jsou činy, které 
někomu pomáhají, nakažlivé, a to v dobrém slova 
smyslu. Jde i o drobné kroky, jako například, že 
pomůžete někomu s kočárkem v MHD. Někdo 
vás zahlédne a příště to bude právě on, kdo udělá 
dobrý skutek. Těmito kroky nevědomky učíme 
celou společnost navzájem si pomáhat, chovat se 
k sobě ohleduplně a aktivně ovlivňovat své okolí. 
Rozhodl jsem se podpořit organizaci Prostor Pro, 
protože pomáhá studentům a mladým lidem 
najít tu „správnou” cestu. Toto téma je mi blízké, 
protože jsem sám cestu hledal a vidím obrovský 
potenciál pomáhat mladistvým, protože právě oni 
budou tvořit budoucnost.“

Farní charita – Dům 
nad vodou 
Dobříš

 Adaptace schodiště v Domě nad vodou 

 Farní charita Starý Knín je jedním z nejvý-
znamnějších poskytovatelů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji. Kromě sociálních služeb 
poskytuje také domácí zdravotní péči, věnuje se 
rodinám s dětmi. Nabízí volnočasové aktivity pro 
děti i mimo režim zákona o sociálních služ-
bách (dětské skupiny, příměstské tábory atd.). 
Provozuje šicí dílnu, ve které zaměstnává ženy 
znevýhodněné na běžném trhu práce  z důvodu 
věku, nízké kvalifikace, péče o závislého člena 
rodiny apod.  

  Dar ve výši 90 000 Kč byl použit na adapta-
ci schodiště v Domě nad vodou. Umožní tak 
stávajícím klientům, především dětem a osobám 
se zdravotním hendikepem, bezpečné využívání 
všech služeb poskytovaných v domě. Díky od-
stranění této bariéry mobility naroste počet osob 
s hendikepem, které služby v budoucnu využijí, a 
výrazně se zlepší bezpečnost užívání pro stávající 
klienty. Snahou je zapojení co největšího počtu 
klientů bez ohledu na jejich fyzické schopnosti 
do aktivit Domu nad vodou, a tím zabránit jejich 
sociálnímu/společenskému vyloučení. 

 
Patron: Jiří Dobiáš (PRŮMSTAV,  
VINCI Construction) 
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Divadelní společnost 
K4 - METRÁŽ 
Praha

 Vybavení šperkařské dílny 
 

 Divadelní společnost K4 se od roku 2015 
zaměřuje na sociální projekty v oblasti užitého 
umění a designu. V nízkoprahové pracovní dílně 
Metráž zaměstnává ženy ohrožené chudobou, 
bezdomovectvím, sociálním vyloučením, násilím 
a dalšími negativními jevy. Cílem projektu je 
ženám pomoci – poskytnout jim prostřednictvím 
tvořivé práce podporu, motivaci, know-how a 
možnost výdělku. 
Ve spolupráci s českými designéry ženy navrhují 
a vyrábějí módu, módní doplňky a šperky určené 
k prodeji. Veškerý zisk z prodeje je investován 
zpět do projektu a podpory žen v souladu s prin-
cipy sociálního podnikání. Projekt má emanci-
pační potenciál. Jeho smyslem je reintegrace žen 
v tísni do většinové společnosti a běžného života. 
Ženy, které jsou sociálně izolované, se potkávají 
s širokou veřejností, která je díky pracovním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dovednostem dokáže ocenit a vnímat jako rovno-
cenné partnery.  
 

 Dar ve výši 81 600 Kč byl použit na vybavení 
šperkařské dílny.  Cílem je podpořit rozvoj pra-
covních kompetencí cílové skupiny, a tím zvýšit 
jejich šance na uplatnění na trhu práce, rozšířit 
portfolio činností, zajistit Metráži větší nezávis-
lost na externích spolupracovnících a přesunout 
velkou část výrobního procesu šperků přímo do 
dílny, čímž bude zvýšena výnosnost z prodeje 
výrobků, což znamená i vyšší zisk pro ženy v tísni. 

  
Patron: Anna Janoušková (Cegelec,  
VINCI Energies)
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Tréninkové kavárny Láry 
Fáry 
Rychnov nad Kněžnou a Náchod

 Rekonstrukce kaváren – truhlářské práce 

 Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 
Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad 
Kněžnou a od roku 2011 Tréninkovou kavárnu 
Láry Fáry 2 v Náchodě. V obou kavárnách probíhá 
služba sociální rehabilitace pro dospělé osoby 
s mentálním postižením a duševním onemoc-
něním. Cílem této rehabilitace je to, aby tito lidé 
získali pracovní dovednosti k získání pracovního 
místa na volném nebo chráněném trhu práce. 
Od roku 2015 organizace v kavárnách provozuje 
také šest chráněných pracovních míst, kde našli 
uplatnění klienti ze sociální rehabilitace. 
 

  Dar ve výši 80 000 Kč byl použit na truhlářské 
práce spojené s rekonstrukcí kaváren s důrazem 
na pracovní prostor v oblasti přípravy nápojů  
a jednoduchých jídel. Cílem je využít smysluplně 
stávající prostor a práci za barem zorganizovat 

tak, aby byla logická a co nejjednodušší s ohle-
dem na klienty i pracovníky s hendikepem. 

 
Patroni: Ilona Haucková (KASTT, VINCI Energies), 
Robert Knap (VARS BRNO, VINCI Energies), 
Josef Richtr (SMP CZ, VINCI Construction) 
 
 
„K patronství mě přivedla chuť pomáhat. Díky 
Nadaci VINCI to můžu dělat konkrétním  
a aktivním způsobem, což mi přijde nesrovnatel-
ně lepší než pasivní zasílání částek na bankovní 
účty. Současně mě těší spolupráce s dalšími 
patrony projektu. Kavárna Láry Fáry se nachází  
v regionu, kde žije řada mých přátel. Děti 
některých z nich dokonce navštěvují základní 
uměleckou školu v jejím sousedství. Zaujalo mě, 
že společnost Pferda poskytuje i výrazně širší 
spektrum sociálních služeb, které dávají mentál-
ně postiženým vyšší šanci na zapojení  
do běžného života.“
Robert Knap
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Středisko křesťanské 
pomoci – Dům na půl 
cesty Bójka 
Plzeň

 Rekonstrukce koupelny 
 

 Středisko křesťanské pomoci Plzeň nabízí po-
moc mladým lidem po odchodu z dětských do-
movů či výchovných ústavů, osobám po skončení 
výkonu trestu či v jiné nepříznivé sociální situaci. 
Dále pak nabízí léčbu ze závislosti na návykových 
látkách a pomoc sociálně vyloučeným při návratu 
do běžné společnosti anebo také na trh práce. 
Dům na půl cesty Bójka usnadňuje mladým 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, 
vstup do života dospělých. Jedná se o službu, 
která poskytuje pomoc při realizaci životních cílů, 
zařizování osobního a sociálního zázemí  
a v neposlední řadě i v dosažení společenského 
uplatnění.  
 

  Dar ve výši 100 000 Kč bude využit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na rekonstrukci hygienického zázemí pro dívky, 
tzn. toalety, koupelny a přilehlé chodby, které je 
pro službu nutné. 

  
Patron: Dagmar Škarecká (SMP CZ, VINCI  
Construction): 
 
 
„Po bližším prozkoumání informací ohledně pro-
jektu Bójka mi přišlo, že je to činnost, které bych 
mohla a chtěla věnovat něco ze svého času, že by 
mohla fungovat i s určitým přesahem. Možná to 
bude znít příliš nadneseně, ale vážím si toho  
a velmi mě potěšilo, že jsem za plzeňskou oblast 
byla oslovena zrovna já. I když to tak  
z mé aktuální pracovní pozice nemusí být úplně 
zřejmé, mám velmi blízko k práci s lidmi, tím 
spíše s těmi, kteří to potřebují. Není moc výzev, 
které bych dokázala odmítnout, a tohle byla a je 
výzva s velkým V.“
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Účetní závěrka

A K T I V A Číslo 
řád-
ku

Stav  
k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 
období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 0 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ( ř. 03 až 09 ) 2 0 0

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

A.I.2. Software (013) 4 0 0

A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

(051) 9 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 ) 10 0 0

A.II.1. Pozemky (031) 11 0 0

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

A.II.3. Stavby (021) 13 0 0

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 0 0

A.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny (025) 15 0 0

A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 16 0 0

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

(052) 20 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ( ř. 22 až 27 ) 21 0 0

A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0

A.III.2. Podíly - podstatný vliv (062) 23 0 0

21
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A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 0 0

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

28 0 0

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 
vývoje

(072) 29 0 0

A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot-
nému majetku

(078) 32 0 0

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot-
nému majetku

(079) 33 0 0

A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 0 0

A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí

(082) 35 0 0

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot-
nému majetku

(088) 38 0 0

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot-
nému majetku

(089) 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 709 625

B.I. Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 ) 41 0 0

B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0

B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0

B.I.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0

B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

B.I.5. Výrobky (123) 46 0 0

B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0
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B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

B.I.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

B.II. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 0 0

B.II.1. Odběratelé (311) 52 0 0

B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-
ř.50)

55 0 0

B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabez-
pečení a veřejného zdravotního pojištění

(336) 58 0 0

B.II.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0

B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

B.II.10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

(346) 63 0 0

B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s roz-
počtem orgánů územních samostatných celků

(348) 64 0 0
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AKTIVA Číslo 
řád-
ku

Stav  
k prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 
období

a b 1 2

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve 
společnosti

(358) 65 0 0

B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 0 0

B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 ) 71 701 617

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 0 0

B.III.2. Ceniny (213) 73 0 0

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 701 617

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

B.III.7. Peníze na cestě (+/-
261)

79 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 ) 80 8 8

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 8 8

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 0 0

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 ) 83 709 625

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997 2 836 2 500

P A S I V A Číslo 
řád-
ku

Stav  
k prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav  
k poslednímu 
dni účetního 
období

c d 3 4

A. Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 ) 84 709 625

A.I. Jmění celkem ( ř. 86 až 88 ) 85 709 625

A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 600 600

A.I.2. Fondy (911) 87 109 25

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního 
majetku a závazků

(921) 88 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 0 0

A.II.1. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 90 X 0

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení

(+/-931) 91 0 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. 
let

(+/-932) 92 0 0

B. Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 0 0

B.I. Rezervy celkem ( ř. 95 ) 94 0 0

B.I.1. Rezervy (941) 95 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 ) 96 0 0

B.II.1. Dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0

B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0

B.II.3. Závazky z pronájmu (954) 99 0 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 0 0

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 0 0
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B.III.2. Směnky k úhradě (322) 106 0 0

B.III.3. Přijaté zálohy (324) 107 0 0

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 0 0

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 0 0

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

(336) 111 0 0

B.III.8. Daň z příjmů (341) 112 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 0 0

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0

B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0

B.III.14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 118 0 0

B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 0 0

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0

B.III.19. Eskontní úvěry (232) 123 0 0

B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0

B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 126 0 0

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 0 0

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 0 0

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 0 0

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 709 625

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 2 836 2 500

Číslo 
řádku

Název položky Číslo 
řád-
ku

činnost 
hlavní

činnost  
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady  (ř. 39) 1 97 0 97

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

2 94 0 94

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

(501-3) 3 0 0 0

A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 0

A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 0 0 0

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 0 0 0

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 9 0 9

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 85 0 85

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorgani-
začních služeb

(57x) 11 0 0 0

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 0 0 0

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 0 0 0

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 0 0 0

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 0 0 0

A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 0 0 0

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 0 0 0
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A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 3 0 3

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostat-
ní pokuty a penále

(541) 22 0 0 0

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 0

A.V.18 Nákladové úroky (544) 24 0 0 0

A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 0 0 0

A.V.20 Dary (546) 26 0 0 0

A.V.21 Manka a škody (548) 27 0 0 0

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 3 0 3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav-
ných položek (ř. 30 až 34)

29 0 0 0

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

(551) 30 0 0 0

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0 0

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0

A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0

A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek 

(556-9) 34 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0

A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami

(58x) 36 0 0 0

A.VIII. Daň z příjmů (ř. 48) 37 0 0 0

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 0 0 0

Číslo 
řádku

Název položky Číslo 
řád-
ku

 činnost 
hlavní

činnost  
hospodářská

celkem

1 2 3

B. Výnosy (ř. 67) 40 97 0 97

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 0 0 0

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 0 0 0

B.II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 97 0 97

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami

(681) 44 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 97 0 97

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0

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

47 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 0 0 0

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

(641-2) 52 0 0 0

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0

B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 0 0 0

B.IV.8 Kursovné zisky (645) 55 0 0 0

B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 56 0 0 0

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku (ř. 59 až 63) 58 0 0 0

B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot-
ného a hmotného majetku

(652) 59 0 0 0

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 0 0

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 61 0 0 0
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B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku

(655) 62 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku

(657) 63 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 97 0 97

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

65 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66) 67 0 0 0

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 776 0 776
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Obecné údaje - založení a charakteristi-
ka Nadace VINCI v České repulice

Nadace VINCI v České republice (dále jen Nadace) byla založena 
smlouvou o zřízení Nadace dne 18. 12. 2007 a vznikla zapsá-
ním do nadačního rejstříku Městského soudu v Praze dne 29. 2. 
2008.

Výše nadačního jmění Nadace je 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  
o životní prostředí a jeho ochrana, podpora trvale 
udržitelného rozvoje, péče o kulturní dědictví, 
zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců, pod-
pora osvětové, informační a vzdělávací činnosti, 
podpora sociální a právní ochrany dětí a mládeže 
včetně podpory projektů na využití volného času 

 
 
a rozvíjení osobnosti dětí a mládeže, zmírňování 
následků tíživých životních situací, sociální inte-
grace jedinců včetně pomoci v přístupu k byd-
lení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvalifikaci, 
předcházení sociální desintegraci seniorů včetně 
zmírnění jejích následků, mezinárodní spoluprá-
ce s nadací Fondation d´entreprise VINCI pour 
la Cité, vydavatelská a nakladatelská činnost za 
účelem propagace Nadace. 
 
Zřizovatelé a výše jejich vkladů v % jsou uvedeny 
v následující tabulce:

 
Zřizovatelé                                                                                      
FCC – První česká projekční a stavební (fúze 1. 6. 2009 do PRŮMSTAV)
Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
PRŮMSTAV
SMP CZ
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VINCI STAVBY PRAHA

 % výše vkladu
0  %

                                         16,67  %
                                         16,67  %
                                         33,32  %
                                         16,67  %
                                         16,67  %



Statutární orgán – správní rada 
 
V nadačním rejstříku byl proveden výmaz člena správní rady:  
Zdeněk Kočárek
datum narození: 13. 6. 1959
datum zániku členství: 3. 11. 2018
vymazáno: 24. 1. 2019

V nadačním rejstříku byl následně proveden výmaz a zápis tohoto člena správní rady: 
Stanislav Lopata
datum narození: 9. 7. 1979
den zániku členství: 16. 6. 2018
vymazáno: 15. 8. 2018
den vzniku členství: 17. 6. 2018
zapsáno: 25. 8. 2018 
 
Správní rada Nadace k 31. 12. 2018

předsedkyně správní rady:   
Ivana Hlochová
 
členové správní rady:   
Martin Borovka
Christian Caye
Martin Doksanský
Stanislav Lopata
Jáchym Tlapa
Ladislav Urban
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V průběhu účetního období roku 2018 
došlo k následujícím změnám
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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 veřej-
ných 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 zně-
ní 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 hlav-
ním 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 oce-
nění 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 z finančních prostředků nabytých za účelem jejich darování jiným 
osobám v souladu s hlavní činností Nadace. K čerpání tohoto fondu dochází při poskytnutí nadační-
ho 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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Dlouhodobý nehmotný majetek
 
Souhrnná výše drobného dlouhodobého nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
k 31. 12. 2018 činila 36 tisíc Kč. 
 

Pohledávky – jiné pohledávky (údaje v tisících Kč) 
 Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 
Jiné pohledávky krátkodobé 0 0 
Pohledávky celkem 0 0 

Věková struktura pohledávek (údaje v tisících Kč)

Rok Kategorie Do 
splatnosti 

Po splatnosti 
Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181-360 dní 1-2 roky 2 roky  

a více 
2017 
2018 

Krátkodobé 
Krátkodobé 

0 
0 

       0 
0 

Krátkodobý finanční majetek  (údaje v tisících Kč)
 Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 
Běžné účty 701 617 
Krátkodobý �nanční majetek celkem 701 617 

Časové rozlišení aktiv
 
Náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč k 31. 12. 2018 tvoří předem nakoupené služby, které se tý-
kají příštích období. Jedná se o systémovou podporu Helios Orange pro rok 2019 a správu webového 
prostoru pro doménu nadacevinci.cz pro rok 2019.
 
K 31. 12. 2017 byly náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč. Jednalo se o předem nakoupené služby: 
systémovou podporu Helios Orange pro rok 2018 a správu webového prostoru pro doménu  
nadacevinci.cz pro rok 2018.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

35

Pohyby jmění (údaje v tisících Kč)
 Vlastní 

jmění Fond Nadace 
Zisk/ztráta běžného 

období Jmění celkem 

Zůstatky k 1. 1. 2018 600 109  709 
Přírůstky 0 750 0 750 
Úbytky 0 834 0 834 
Zůstatky k 31. 12. 2018 600 25 0 625 

 
Zůstatky k 1. 1. 2017 600 176 0 776 
Přírůstky 0 700 0 700 
Úbytky 0 767 0 767 
Zůstatky k 31. 12. 2017 600 109 0 709 

Pokud jde o přírůstky ve fondu Nadace, tak pro rok 2018 byly správní radou odsouhlaseny příspěvky 
zřizovatelů v celkové výši 750 000 Kč. Tato částka byla použita na poskytnuté dary a provozní nákla-
dy Nadace v roce 2018.  

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.
 
Zřizovateli jsou společnosti:

 

 
Zřizovatelé                                                                                      
FCC – První česká projekční a stavební (fúze 1. 6. 2009 do PRŮMSTAV)
Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
PRŮMSTAV
SMP CZ
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VINCI STAVBY PRAHA
Celkem

 % výše vkladu
 0

 100
 100
 200
 100
 100

600
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Fond Nadace je tvořen z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto členění: 

Rok 2018 (údaje v tisících Kč)
Zřizovatel                                                                     výše daru v roce 2018                 
Cegelec 
EUROVIA CS 
PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika 
VINCI ENERGIES CZ  
VINCI Facilities Česká republika 

96          
270 
  48                                       

                                         96 
                                                                                  21                                          

113 
                                            9 

  Celkem                                                         653

Rok 2017 (údaje v tisících Kč)
Zřizovatel                                                                     výše daru v roce 2017               
Cegelec 
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic) 
Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité 
PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika  
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika 

94 
282 
141 

47 
94 
19 

113 
9 

Celkem                                                                        799 

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

Rok 2018 (údaje v tisících Kč)
Příjemce                                                                     výše daru v roce 2018 
Barevný svět dětí, Praha 8 
Borůvka-Borovany, spolek, Borovany 
Centrum sociálních služeb, Uničov 
Cesta bez bariér, spolek, Staříč  
Divadelní společnost K4, Praha 3 
Farní charita Starý Knín, Nový Knín 
PFERDA, Rychnov nad Kněžnou 
PROSTOR PRO, Hradec Králové 
Středisko křesťanské pomoci, Plzeň 
Zajíček na koni, Praha 4 

81 
60 
69 
21 
82 
90 
80 

150 
100 

4* 
Celkem                                                                                                                                                                                737 
* Částka 4 000 Kč byla použita na odměnu klientů organizace Zajíček na koni za realizaci fotografií k 10. výročí Nadace VINCI.
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Rok 2017 (údaje v tisících Kč)
Příjemce                                                                     výše daru v roce 2017 
Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice 
Farní charita, Beroun 
Green Doors, Praha 4 
Hipocentrum ROBIN, Krupá 
Náruč, Řevnice 
Portus Praha, Praha 2 
Rodeza, Ostrava 
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha 10 
Ty�oCentrum, Ústí nad  Labem  

103 
100 

49 
68 

110 
44 
80 
80 
83 

  Celkem                                                                                                                                                                               717 

Výše nadačního jmění
 
Registrovaná výše nadačního jmění k 31. 12. 2017 činila 600 tisíc Kč, k 31. 12. 2018 představovala 
600 tisíc Kč.  

Závazky z obchodního styku  (údaje v tisících Kč)
 Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2017 
Krátkodobé závazky   
- dodavatelé 0 0 
Celkem 0 0 

Věková struktura závazků  (údaje v tisících Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti 
Po splatnosti 

Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181-360 dní 1-2 roky 2 roky  
a více 

2017 
2018 

Krátkodobé 
Krátkodobé 

0 
0 

       0 
0 

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 3 týdny. Dle konkrétních smluv s dodavateli může být stanovena 
jiná lhůta splatnosti.
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Přijaté příspěvky na provoz Nadace
 
Příspěvky na provoz Nadace jsou tvořeny z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto členění:.  

Rok 2018 (údaje v tisících Kč)
Zřizovatel výše daru v roce 2018 
Cegelec 
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic) 
PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika 
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika 

14 
40 

7 
14 

4 
17 

1 
  Celkem                                                          97 

Rok 2017 (údaje v tisících Kč)
Zřizovatel                                                          výše daru v roce 2017 
Cegelec 
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic) 
Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité 
PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika 
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika 

6 
18 

9 
3 
6 
1 
7 
1 

  Celkem                                                         50 
 

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
 
V roce 2017 ani v roce 2018 nebyly poskytnuty půjčky, nadační příspěvky ani jiná plnění pro členy 
správní rady nebo revizora Nadace ani osobám jim blízkým. 
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Zpráva revizora
Nadace VINCI v České republice

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 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 10. 4. 2019

Vladimír Hasal 
revizor nadace 

 

 

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: 
 
V Praze 14. 4. 2019 

 

Ivana Hlochová
předsedkyně správní rady
 

Martin Doksanský            
člen správní rady
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Se sídlem:  Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 282 57 731 
 
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace VINCI v České republice (dále také „Nadace“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zis-
ku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v bodě  
1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace VINCI  
v České republice k 31. 12. 2018, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící  
31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České repub-
liky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Nadaci nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 
orgán Nadace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich po-
vinností 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 infor-
mace 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.
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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 významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjisti. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu Nadace za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Nadace povinen posoudit, zda je Nadace schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjim-
kou 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 souhr-
nu 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 celé-
ho 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 pod-
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   vodu 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 aby    
   chom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.  
•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů  
   a informace, které v této souvislosti statutární orgán Nadace uvedl v příloze účetní závěrky. 
•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutár 
   ním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (ma 
   teriální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schop 
   nost 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 přílo 
   ze 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 nedo-
statků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze 28. 4. 2019 
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V textu byly použity následující zkratky:

Cegelec, a. s. v textu: Cegelec
Armáda spásy v České republice, z. s. v textu 
Barevný svět dětí, z. s., v textu Barevný svět dětí
Borůvka Borovany spolek, v textu Borůvka 
Centrum hiporehabilitace Mirákl o. p. s. v textu 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. v textu 
Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, v textu Centrum sociálních služeb
Cesta bez bariér, spolek, v textu Cesta bez bariér
DAVID A GOLIÁŠ z. s. v textu
Divadelní společnost K4, z. s., v textu Divadelní společnost K4 - METRÁŽ
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)
Farní charita Beroun, Beroun v textu Farní charita
Farní charita Starý Knín, v textu Farní charita – Dům nad vodou
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
Pferda, v textu Tréninkové kavárny Láry Fáry
Portus Praha z. ú. v textu Portus Praha
PROSTOR PRO, o. p. s., v textu Prostor pro
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
Středisko křesťanské pomoci Plzeň, v textu Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Dům na půl cesty Bójka
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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Nadace VINCI 
v České republice
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
Tel.: +420 602 762 739
nadace@nadacevinci.cz
www.nadacevinci.cz

Podívejte se na film „10 let solidárních aktivit v České republice“:


