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ÚVOD

Od svého vzniku v roce 2008 Nadace VINCI v České republice vytváří spojení mezi skupinou
VINCI a aktéry, kterí jednají proti sociálnímu vyloučení. Nadace VINCI za dobu své působnosti
podpořila 144 organizací, které pomáhají zejména získat práci lidem silne ohroženým
vyloučením, případně je začleňovat do společnosti, a zároveň podpořila iniciativy přispívající
k rozvoji solidarity.

Nadace VINCI se zaměřuje na projekty, které přinášejí trvalé a inovativní rešení problému
spojených se sociálním a profesním začlenováním nejvíce ohrožených osob. Jedná se o přístup
k zaměstnání, mobilitu, začleňování prostřednictvím bydlení a vytváření sociálních vazeb
v ohrožených lokalitách. V roce 2020 poskytla výjimečnou podporu organizacím, které se ocitly
v první linii koronavirové krize v nemocničním, zdravotnickém, sociálním a školním sektoru.

Nadace VINCI propojuje kompetence spolupracovníku skupiny VINCI s potřebami sdružení,
sociálního podnikání, a přináší tak dvojí podporu. Schopnosti, dovednosti, talent jednoho nebo

investic.

V roce 2020 jsme naši podporu ve výši 2 107 961 Kč * směřovali do 41 organizací, se kterými se
propojilo 19 našich spolupracovníků.

Ivana Hlochová

* Projekty odsouhlasené výběrovou komisí v roce 2020.

Solidarita je klíčová
priorita dnešní doby



Nadace �rem 
VINCI v  České republice, 
partner občanské společnosti 
a komunit

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.

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

Nadace VINCI přináší 
systematickou pomoc 
podpořeným projektům: 
propojuje �nanční podporu 
s  kompetencemi, 
schopnostmi jednoho 
nebo více spolupracovníků 
skupiny.
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DOPROVÁZÍME 

žadatele projektů

JEDNÁME proti všem 

formám vyloučení



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.  

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 222 397 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. 
. 
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PODPORUJEME 

iniciativy

HODNOTÍME

náš dopad



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.

OBLASTI INTERVENCE 

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ 

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

ZAJIŠTĚNÍ MOBILITY

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

INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým 
nebo vyloučeným osobám přístup k bydlení.
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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.
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407 765 Kč
Ústecký

Karlovarský
310 347 Kč

  3

Jihomoravský
1 125 758 Kč

10

Jihočeský
469 195 Kč

 6
Plzeňský
505 443 Kč

  6

  23
Středočeský
2 434 466 Kč

 54

Hlavní město Praha
6 118 496 Kč

2

181 000 Kč
Liberecký

Královéhradecký
550 206 Kč

8

Vysočina
228 250 Kč

3

Olomoucký
377 421 Kč

5

Pardubický 
649 893 Kč

 3

Moravskoslezský
985 360 Kč

 14

Zlínský
98 293 Kč

2

ORGANIZACE PODPOŘENÉ DLE KRAJŮ OD ROKU 2008 
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VÝJIMEČNÁ VÝZVA COVID-19

V roce 2020 se skupina VINCI rozhodla poskytnout výjimečnou 
podporu všem těm, kteří se ocitli v první linii koronavirové krize
v nemocničním, zdravotnickém, sociálním a školním sektoru. 



KLÍČOVÉ ÚDAJE OD ROKU 2008

ROK 2020

Začlenění do společnosti, 28 %  - 10 projektů, 589 660 Kč

Solidární výzva covid-19, 72 % 

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

145 podpořených projektů

14 441 893 Kč 

141 zapojených spolupracovníků

41 podpořených projektů

2 107 961 Kč 

19 zapojených spolupracovníků
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O PATRONSTVÍ

Nadace VINCI systematicky nabízí dvojí podporu vybraným organizacím: �nanční 
pomoc a kompetence jednoho nebo několika spolupracovníků, patronů 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. 

PATRONSTVÍ,  ROLE O NĚKOLIKA PODOBÁCH

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, KTERÉ PODPORUJE.

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.
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Nadace VINCI povzbuzuje sdílené patronství, které umožňuje několika zaměstnancům 
i z různých společností skupiny zapojení do jednoho projektu. Tato podpora v několika 
lidech přináší doplňkové kompetence a propojení se s kolegy v prostředí odlišném od 
toho pracovního. 

PATRONSTVÍ DLE SPOLEČNOSTÍ OD ROKU 2008

VINCI Construction / 96

EUROVIA / 31

VINCI Energies / 13

VINCI Concessions / 1

 

Podívejte se na �lm
 Poděkování za nasazení v době pandemie.
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Projekty 2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 15 podpořených organizací , 809 048 Kč nadační podpory

ADVENTOR - Praha 2

VÝZVA COVID-19

Kontext: Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro
osoby na spektru autismu. Jedná se například o muzikoterapie,
kurzy výtvarné, vzdělávací, herectví a improvizace, terénní
podporu, individuální psychoterapie.

24 785 Kč na pořízení
dvou notebooku pro pracovníky centra, které jim umožní
vykonávat práci z domova.
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BONA - Praha 8

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Kontext: Obecně prospěšná společnost BONA poskytuje
odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním
onemocněním i jejich blízkým.

na pořízení
automobilu pro pracovníky terénních služeb.

Patron: Michal Kučera, TPI Česká republika / VINCI Energies

* Nadační příspěvek byl uhrazen v lednu 2021.



Kontext: Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu 
pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným 
dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je 
pohyb koně,resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný 
lidské chůzi. Tuto službu poskytuje celoročně, a to bud
ambulantně, nebo formou intenzivních pobytu. Dětským 
klientům, již od dvou měsíců veku, a jejich rodinám nabízí 
komplexní péci v oblasti motorické, psychické a sociální: 
hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, 
psychologické konzultace, výtvarné aktivity a podobně. Cílem je 
ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno 
maximálně využít motorických dovedností v rámci svého 
postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 29 777 Kč na 
hiporehabilitační set a válec se sundatelnými obaly pro udržení 
provozu dle hygienických předpisů.

Patron: Zdenek Burda, SMP CZ (VINCI Construction)

CABALLINUS  - Praha 5 – Zbraslav

VÝZVA COVID-19
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CESTA DOMŮ DOMU -  Praha 4 
 
VÝZVA COVID-19

Kontext: Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice 
umožnuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti a 
dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich 
blízkým. Péče je zaměřena na tišení bolesti a dalších závažných 
projevu, které provázejí nevyléčitelné nemoci a umírání, na 
podporu rodiny i nemocného tak, aby člověk v posledních dnech 
a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na 
rozloučení a mohl být doma.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 43 869 Kč na iPady 
a multifunkční tiskárnu, díky kterým budou pracovníci schopni 
poskytovat služby v distančním režimu a sdílet informace 
s kolegy.



Kontext: Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám 
ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 60 000 Kč na 
pracovního oblečení pro zdravotní sestry a doplňky do sprch 
v šatnách.

DOMOV SUE RYDER  - Praha 4

VÝZVA COVID-19
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DÍLNA GAWAIN -  Praha 7
 
ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Kontext: Dílna Gawain je sociálněterapeutická – textilní 
a dřevařská – dílna poskytující ambulantní službu lidem 
s mentálním, tělesným, zdravotním a kombinovaným postižením. 
Služba je poskytována uživatelům bezplatně každý všední den. 
Organizace podporuje lidi s postižením v rozvoji pracovních 
a sociálních návyků soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti 
žít vlastní smysluplný život.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 66 702 Kč na 
rekonstrukci šatny uživatelů dílny.

Patronky: Klára Bartošová a Světlana Svoboda / EUROVIA CS



FLAMI -  Praha 8

VÝZVA COVID-19

Kontext: Organizace Flami se v karanténě zaměřila na seniory, 
na které dopadají různá opatření. V domovech pro seniory 
organizují muziko-arte-terapeutická setkávání a snaží se přinášet 
pozitivní energii a zvyšovat tak u klientu motivaci k aktivitě, 
podpořit jejich bio-psycho-sociální kondici a zmírnit možné 
následky zvýšené izolace.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 25 153 Kč na pořízení 
výtvarných potřeb a hudebních nástrojů pro realizaci aktivit pro 
seniory.
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Kontext: Jako doma se věnuje ženskému bezdomovectví. Vychází 
z hodnot a principu partnerství, participace, posílení, vytváření 
bezpečného prostředí, genderové citlivosti a spolupráce lidí 
s domovem a bez domova. Organizace provozuje komunitní 
centrum pro ženy bez domova, které zde mohou ošetřit své
základní potřeby, nabízí také nejrůznější aktivity a podporu. 
Pracovnice organizace chodí do terénu, doprovází a síťují ženy na 
další organizace, úřady, lékaře apod. Druhým hlavním projektem 
organizace je Jídelna Kuchařek bez domova.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 82 300 Kč na vybavení 
kuchyňské plochy pro přípravu potravinových balíčků zejména 
pro ženy a trans osoby bez domova.

JAKO DOMA  - Praha 5

VÝZVA COVID-19

Kontext: Organizace Místní místním zapojuje společnost do 
přímé pomoci lidem bez domova nebo v nouzi prostřednictvím 
sítě přístupných podniků a aktivizuje lidi se zkušeností 
bezdomovectví a bez domova zapojením do tvůrčích skupin. 
Zapojování probíhá rozvíjením sítě kaváren, obchodů 
a provozoven jakéhokoliv typu, které se rozhodnou nabízet 
drobné služby zdarma primárně lidem bez domova – například 
sklenici vody, přístup na toaletu, nabití telefonu, přístup k wi� 
apod. Veřejnost může navíc předplatit pomocí voucheru 
nákladnější službu např. kávu, oběd, dezert, koupi oblečení nebo 
návštěvu kina. Na této bázi se společnosti přibližuje téma 
bezdomovectví a přinášejí se nástroje přímé pomoci. Na úrovni 
lokální sousedské výpomoci organizace sbližuje pomáhající a ty, 
kteří pomoc potřebují.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 50 780 Kč 
na rekonstrukci a vybavení komunitního centra.

Patronka: Klára Treglerová, PRŮMSTAV / VINCI Construction

MÍSTNÍ MÍSTNÍM  - Praha 8

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI



Kontext: Spolek Osvěta se věnuje rozvoji dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením a přípravě speciálních 
volnočasových aktivit. Zároveň vyvíjí a vytváří speciální hračky 
a pomůcky.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 50 000 Kč na pořízení 
dvou šicích strojů na výrobu kvalitních praktických hraček a 
pomůcek, díky kterým budou moci nevidomé děti poznávat 
okolní svět ostatními smysly.

Patronka: Jitka Mejzrová, SMP CZ / VINCI Construction

OSVĚTA  - Praha 

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

PORTUS -  Praha 2

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Kontext: Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného 
bydlení v obci Slapy pro klienty s mentálním postižením, 
sociálněterapeutické dílny a sociální podnik na výrobu 
nakládaných pochutin v obci Davle. 

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 29 000 Kč na 
rekonstrukci plotu chráněného bydlení pro zajištění bezproblé-
mového přístupu a užívání domova obyvatelům chráněného 
bydlení Na Vyhlídce ve Slapech, vyřešení havarijního stavu plotu 
kolem pozemku budovy.

Patron: Jiří Dobiáš, PRŮMSTAV / VINCI Construction 
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Kontext: Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionář 
a domov pro osoby se zdravotním hendikepem.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 56 886 Kč na vybavení 
šaten klientu a zřízení kuchyňského ostrůvku pro zajištění 
potřebných hygienických podmínek.

RUKA PRO ŽIVOT  - Praha 8 

VÝZVA COVID-19

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI – AZYLOVÝ DŮM -  Praha 9 – Horní Počernice

VÝZVA COVID-19

Kontext: Azylový dum poskytuje pobytové a sociální služby na 
přechodnou dobu osobám pečujícím o dítě (rodičovským párům, 
samoživitelům, prarodičům či jiným příbuzným, pěstounům), 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Služba je také určena ženám v pokročilém stadiu
těhotenství. Program je speci�cký tím, že usiluje o zachování 
celých rodin – matka, otec a děti – a obnovení jejich narušených 
funkcí.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 30 000 Kč na 
hygienické a čisticí prostředky, bezkontaktní teploměry,
dezinfekce a gely.
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Kontext: Tichý svět podporuje neslyšící osoby v oblasti 
zaměstnávání, vzdělávání a vytvoření podmínek pro jejich 
sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Tiché 
zprávy jsou unikátním projektem a aktivně se podílí na 
prolomení bariér mezi slyšícími a neslyšícími občany. 

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 99 818 Kč na pořízení 
kamery a počítače pro zkvalitnění práce neslyšících 
zaměstnanců týmu Tichých zpráv.

Patronka: Ivana Vágnerová, EUROVIA CS

TICHÝ SVĚT  - Praha 

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

ZAJÍČEK NA KONI – CAFÉ ADASTRA -  Praha 2

VÝZVA COVID-19

Kontext: V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, 
mentálním či sociokulturním hendikepem, kteří nemají uplatnění 
na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na 
chráněných pracovištích. Kavárna usiluje o vytvoření pracovních 
míst v přirozeném prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé
s hendikepem a ti, kteří žádný hendikep nemají. Možnost 
zaměstnání osob s hendikepem v kavárně podporuje rozvoj jejich 
pracovních dovedností a schopností, dochází ke zvyšování
sebevědomí klienta, a tím ke zkvalitnění celého jeho života.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 69 978 Kč na pořízení 
trouby s příslušenstvím, která umožní kavárně pokračovat 
v činnosti a překlenout těžkosti z doby uzavření.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - 6 podpořených organizací , 461 360 Kč nadační podpory

CHARITA - Frenštát pod Radhoštěm

VÝZVA COVID-19
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CHARITA - Jablunkov

VÝZVA COVID-19

Kontext: Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi.
Prostřednictvím své terénní charitní pečovatelské služby
umožnuje seniorům a lidem se zdravotním hendikepem setrvat
co nejdéle v domácím prostředí.

97 500 Kč na pořízení

v domácí péči, dezinfekčních prostředku a ochranných pomůcek
pro pracovníky.

Kontext: Charita ve Frenštátu pod Radhoštěm poskytuje sociální,
ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech klientů.
Odborná péče je poskytovaná pacientům s akutními nebo
chronickými onemocněními, pacientům tělesně hendikepovaným
a závislým na cizí pomoci. Cílem je umožnit pacientům co
nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit kvalitu jejich
života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo
zamezit umístění do ústavu sociální péče.

108 000 Kč na
zdravotnické vybavení a ochranné pracovní pomůcky pro
pracovníky, zejména tonometry a oxymetry, pracovní oblečení,
handsfree pro orientaci v terénu a pohovku pro odpočinkovou
zónu.



Kontext: Jonášův spolek poskytuje pomoc dětem, mládeži 
a dospělým s autismem a snaží se zajistit všestrannou pomoc 
i jejich pečujícím osobám. 

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 50 860 Kč na pořízení 
kávovaru a sedacích vaků do kavárny s cílem vytvořit prostor 
pro začleňování osob se zdravotním hendikepem a v tíživé 
socioekonomické situaci do majoritní společnosti. 

Patron: Jiří Guřan, EUROVIA CS 

JONÁŠŮV SPOLEK  - Hlučín

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

KAMARÁD -  Rožnov pod Radhoštěm

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Kontext: Organizace Kamarád poskytuje ambulantní služby 
sociální prevence lidem se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, kteří zároveň nemohou najít uplatnění 
na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím 
sociálněpracovní terapie se snaží o dlouhodobou a pravidelnou 
podporu při zdokonalování pracovních návyků a dovedností. 

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 65 000 Kč na pořízení 
a instalaci protipožárních samozavíračů vhodných do 
bezbariérového prostředí

Patron: Tadeáš Šimurda, SMP CZ / VINCI Construction
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Kontext: Medica odborně a lidsky podporuje rodiny 
v každodenní náročné péči o své blízké, doprovází je v nelehké 
době při umírání i po smrti, a to v jejich přirozeném domácím 
prostředí na Třinecko-Jablunkovsku. Cílem služby je poskytnout 
odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé 
situaci z důvodu blízkosti smrti, poradit pečujícím rodinám při 
ošetřování v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při 
vyrovnávání se se ztrátou.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 90 000 Kč 
na dezinfekci, ochranné pracovní pomůcky pro zdravotníky 
a biotronovou lampu pro pacienty v domácí péči.

MEDICA  - Třinec

VÝZVA COVID-19

SLEZSKÁ DIAKONIE -  Český Těšín

VÝZVA COVID-19

Kontext: Slezská diakonie má velmi široký záběr aktivit, projektu 
a lidí, kterým pomáhá. Své klienty podporuje v tom, aby mohli žít 
maximálně plnohodnotný a důstojný život v běžné společnosti.
At už to jsou lidé se zdravotním hendikepem, kteří mohou 
samostatně bydlet, pracovat nebo se vzdělávat, nebo lidé bez 
domova či rodiny s dětmi, kteří odstartují nový život, nebo 
senioři, kteří mohou díky osobní asistenci zůstat v domácím 
prostředí.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 50 000 Kč 
na ochranné pomůcky, zejména dezinfekci, jednorázové rukavice, 
bezkontaktní teploměry, jednorázové obleky, pláštěnky a návleky 
na boty pro pracovníky diakonie.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ  - 6  podpořených organizací ,  285 785 Kč  nadační podpory

DĚTSKÝ DOMOV -  Unhošť

VÝZVA COVID-19
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CHARITA -  Starý Knín
 
 VÝZVA COVID-19

Kontext: Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám 
s dětmi v nouzi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem. 
Působí v okrese Příbram – v Dobříši, Sedlčanech, Voticích 
a Mokrovratech. V období pandemie byly uzavřeny školy a děti se 
musely vzdělávat doma s rodiči. V některých rodinách, o které se 
charita stará, ale technické pomůcky chybí a rodiče neumí 
s počítači pracovat. Děti se tak dostávaly do problému tím, že se 
nemohly do výuky zapojit. Charita se proto rozhodla vytvořit 
zázemí pro výuku těchto dětí.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 42 000 Kč na pořízení 
tabletu, které umožní dětem vyhledávat informace a komunikovat 
se školou, počítačového programu pro děti s mentálním 
hendikepem a školních pomůcek – bloku, psacích potřeb, 
pomůcek na výuku matematiky a podobně.

Kontext: Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou 
a vzdělávací péči dětem zpravidla ve veku mezi 3–18 roky. Pokud 
ale děti pokračují ve studiu, mohou v domově zůstat až do 26 let. 
Klienty jsou děti z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, které 
byly nefunkční nebo v nich byly děti týrány či zneužívány.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 16 792 Kč na pořízení 
softwaru do počítačů pro zajištění online výuky pro děti.

Patron: Bohuš Eliáš, SMP CZ / VINCI Construction



Kontext: Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým 
ježděním převážně pro děti s poruchou autistického spektra. 
Hipocentrum pracuje nejen s dětmi, ale s celými rodinami 
a poskytuje poradenství pro rodiče. Při individuální psychoterapii 
pracuje i s dospělými osobami.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 19 990 Kč na osobní 
počítač pro provádění psychoterapeutického poradenství přes 
videohovory.

HIPOCENTRUM ROBIN  - Krupá u Rakovníka

VÝZVA COVID-19

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA -  Vestec

VÝZVA COVID-19

Kontext: Kvalitní podzim života je terénní pečovatelská služba. 
Její cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním 
hendikepem, s chronickým nebo duševním onemocněním. 
Sociální pracovníci poskytují zejména pomoc při zvládání 
běžných úkonu jako je péče o vlastní osobu, osobní hygiena.
Cílem je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat 
přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního 
společenství, žít běžným způsobem.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 39 712 Kč na pořízení 
pracovních oděvů (vest, trik, mikin) pro sociální pracovníky.
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Kontext: Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních 
a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typu 
závislostí v Praze a ve Středočeském kraji. Klientům i jejich 
rodinám nabízí širokou škálu služeb a vysokou míru podpory 
s cílem zlepšit kvalitu jejich života, pomoci jim začlenit se do 
společnosti a rozvíjet běžný způsob života. Současně
minimalizuje zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním 
návykových látek.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 129 791 Kč na 
ochranné prostředky a bezpečnostní vybavení pro terénní 
pracovníky. Jedná se zejména o ochranné obleky, funkční prádlo, 
chladicí box na zdravotnický materiál do auta, stul na testování, 
židle a table.

MAGDALÉNA  - Mníšek pod Brdy

VÝZVA COVID-19

TŘI -  Čerčany

VÝZVA COVID-19

Kontext: TŘI je hospicová a paliativní péče, a to jak v lůžkovém 
Hospici Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientu. 
Personál usiluje o odstranění či minimalizaci symptomu 
doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění 
fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb klienta. 
Dalším cílem je podpora a doprovázení rodinných příslušníku 
nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou 
životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho 
úmrtí.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 37 500 Kč na 
koncentrátory kyslíku pro klienty, kteří byli v domě pandemie 
propuštěni do domácího ošetřování.
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ÚSTECKÝ KRAJ  - 2  podpořené organizace, 101 365 Kč  nadační podpory

DĚTSKÝ DOMOV -  Vysoká Pec

VÝZVA COVID-19

25

KOSTKA -  Krásná Lípa
 
 VÝZVA COVID-19

Kontext: Kostka provozuje nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež a poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. Pracuje s dětmi a mládeží zejména ze sociálně slabého 
prostředí, které podporuje v učení a domácí přípravě do školy.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 53 445 Kč na školní 
pomůcky pro usnadnění výuky pro děti ze sociálně slabých rodin, 
zejména po dobu distanční výuky.

Patronka:  Lucie Kulhavá, SMP CZ / VINCI Construction

Kontext: Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči 
a zabezpečení dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 47 920 Kč na pořízení 
počítačů a chytrých telefonu pro zajištění online výuky.

Patron: Bohuš Eliáš, SMP CZ / VINCI Construction



Kontext: Organizace Místní místním zapojuje společnost do 
přímé pomoci lidem bez domova nebo v nouzi prostřednictvím 
sítě přístupných podniků a aktivizuje lidi se zkušeností 
bezdomovectví a bez domova zapojením do tvůrčích skupin. 
Zapojování probíhá rozvíjením sítě kaváren, obchodů 
a provozoven jakéhokoliv typu, které se rozhodnou nabízet 
drobné služby zdarma primárně lidem bez domova – například 
sklenici vody, přístup na toaletu, nabití telefonu, přístup k wi� 
apod. Veřejnost může navíc předplatit pomocí voucheru 
nákladnější službu např. kávu, oběd, dezert, koupi oblečení nebo 
návštěvu kina. Na této bázi se společnosti přibližuje téma 
bezdomovectví a přinášejí se nástroje přímé pomoci. Na úrovni 
lokální sousedské výpomoci organizace sbližuje pomáhající a ty, 
kteří pomoc potřebují.

Projekt a �nancování: inanční dar ve výši 50 780 Kč 
na rekonstrukci a vybavení komunitního centra.

Patronka: Klára Treglerová, PRŮMSTAV / VINCI Construction

JIHOMORAVSKÝ KRAJ  - 2  podpořené organizace, 85 520 Kč  nadační podpory

Liga vozíčkářů -  Brno

VÝZVA COVID-19
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PARACENTRUM FENIX -  Brno
 
 VÝZVA COVID-19

Kontext: Paracentrum Fenix pomáhá lidem po úrazu pátere 
a míchy, tedy především lidem trvale upoutaným na invalidní 
vozík. Klienti mohou využívat rehabilitace, fyzioterapie, osobní 
asistence, specializované výživové poradenství a �tness, 
psychologickou péči nebo bezbariérové poradenství či 
preventivní přednášky.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 20 000 Kč na pořízení 
notebooku pro pracovníky centra, kteří tak mohou pracovat 
z domova.

Kontext: Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem 
s fyzickým, kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. 
Reaguje na reálné potřeby lidí se zdravotním hendikepem a podle 
toho modeluje služby, které nabízí. Jedná se zejména o osobní 
asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb
a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů, 
doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních 
pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby,
pobytové akce a další.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 65 520 Kč na materiál 
pro terapeutické dílny (keramická hlína, glazury, sklo a barvy na 
sklo, korálky, látky atd.), hygienické a čisticí prostředky a posuvné 
dveře do Centra denních služeb.



LIBERECKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 60 000 Kč  nadační podpory

MCU KOLOSEUM -  Liberec

VÝZVA COVID-19
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Kontext: MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává 
poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, 
rehabilitační a zdravotní služby pro osoby s omezenou mobilitou 
a osoby zdravotně hendikepované. Poskytuje terénní sociální 
služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu veku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního hendikepu a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná 
se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní 
osobu a při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění chodu domácnosti.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 60 000 Kč na pořízení 
nízkoteplotní trouby pro zajištění zvýšené poptávky po rozvážce 
jídel do domácností klientu s omezenou mobilitou.



JIHOČESKÝ KRAJ  - 2  podpořené organizace, 57 351 Kč  nadační podpory

HOSPICOVÁ PÉCE SV. KLEOFÁŠE -  Třeboň

VÝZVA COVID-19
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VLADYKŮV DVŮR -  Roudné
 
 VÝZVA COVID-19

Kontext: Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a mládeže 
s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní 
a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 13 501 Kč na vytvoření 
dvou malých ohrazených prostor pro práci dětí s koňmi pro 
zajištění provozu dle hygienických podmínek.

Kontext: Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči 
včetně odlehčovací služby a osobní asistence. Zároveň provozuje 
půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 43 850 Kč na vybavení 
sesterny stoly, skříní a židlemi, na pořízení handsfree a košíku na 
léky, zdravotnický materiál a mikiny pro personál.



ZLÍNSKÝ KRAJ  - 2  podpořené organizace, 47 500 Kč  nadační podpory

CHARITA -  Uherský Brod

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI
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Kontext: Charita Uherský Brod poskytuje sociální služby lidem 
v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení a služeb 
poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální 
a zdravotní péče.

Cílem projektu: je umožnit klientům využívání podpory a pomoci 
při rozvíjení sociálních a pracovních dovedností v prostorách 
s bezbariérovým přístupem, přispět ke zdokonalování jejich 
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
sociálněpracovní terapie a zároveň podpořit smysluplné zaplnění 
jejich volného času, začlenění do běžného života a také prevenci 
sociálního vyloučení.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 47 500 Kč na pořízení 
kuchyňského koutku pro nácvik přípravy jídel.

Patron: Oto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY / VINCI Construction

OLOMOUCKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 44 970 Kč  nadační podpory

RANÁ PÉČE -  Olomouc

Kontext: Raná péče je terénní služba, doplněná případně 
o ambulantní formu, a je určena dětem do 7 let se zdravotním 
hendikepem, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je poskytována v místě 
bydliště dítěte a rodičů a zaměřuje se na podporu rodiny a vývoj 
dítěte s ohledem na jeho speci�cké potřeby.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 44 970 Kč na pořízení 
notebooku pro poradkyně a psycholožku, které jim umožní být ve 
spojení s rodinami také distanční formou.

VÝZVA COVID-19



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 40 216 Kč  nadační podpory

DOMOV SV. JOSEFA -  Žirec u Dvora Králové
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Kontext: Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní 
a sociální péči osobám nemocným roztroušenou sklerózou. Snaží 
se těmto lidem dopřát plnohodnotný život, pomáhat zlepšit jejich 
zdravotní stav, vyrovnat se s nemocí a kompenzovat ztrátu 
hybnosti, seberealizovat se a začlenit se aktivně do kolektivu.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 40 216 Kč na zpětné 
�nancování materiálu na výrobu roušek.

Patronka: Zuzana Vácová, EUROVIA CS

VÝZVA COVID-19

PARDUBICKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 40 000 Kč  nadační podpory

NADĚJE -  Litomyšl

Kontext: Naděje poskytuje zázemí, poradenství, 
sociálněterapeutické programy a volnočasové aktivity dětem 
a mládeži, které nemají nebo neměly dobré rodinné zázemí, jsou 
z rozvrácených rodin, zažily šikanu, jsou intelektuálně slabší 
a obtížně se adaptují v běžných kroužcích nebo jiných zájmových 
aktivitách, a hrozí jim tak vyčlenění, vyloučení ze skupin jejich 
vrstevníků, ze společnosti. 

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 40 000 Kč 
na rekonstrukci hromosvodní soustavy na Domu Naděje
 v Litomyšli.

Patron:Martin Hebelka, SMP CZ / VINCI Construction

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI



KRAJ VYSOČINA  - 1  podpořená organizace, 38 950 Kč  nadační podpory

ALITERRA -  Tasov
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Kontext: Hlavní náplní organizace Aliterra je výtvarné-řemeslné 
modelování pro nevidící děti, mládež i dospělé. Zakladateli jsou 
manželé Axmanovi, kteří založili vzdělávací centrum v poklidné 
vesnické krajině, kde se snaží nevidomým a zrakově 
hendikepovaným lidem představit sochařské modelování 
založené na výuce speciální techniky. Ta je uzpůsobena pro ruce 
tak, aby veškeré proporce modelované práce byly nevidícímu 
člověku srozumitelné hmatovým způsobem a bylo pro nej možné
si modelovanou práci řemeslně rozvrhnout a vymodelovat.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 38 950 Kč na materiál 
pro obnovu chodu dílny, pláty do výpalných pecí, pracovní desky, 
čisticí stroj a ložní prádlo do pokojů pro studenty.

VÝZVA COVID-19

KARLOVARSKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 25 347 Kč  nadační podpory

HOSPIC SV. JIŘÍ -  Cheb

Kontext: Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, 
sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého 
života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či 
domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat 
jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 25 347 Kč na pořízení 
skartovačky, tiskárny, nanoroušek a mopu na úklid.

ZAMĚŘENÍ: VÝZVA COVID-19



PLZEŇSKÝ KRAJ  - 1  podpořená organizace, 10 549 Kč nadační podpory

DOMOV – PLZEŇSKÁ HOSPICOVÁ PÉČE -  Plzeň

32

Kontext: Domov – plzeňská hospicová péče poskytuje zdravotní a 
sociální služby – domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitel-
ně nemocným a umírajícím a terénní odlehčovací službu 
a sociální poradenství pro seniory, dlouhodobě nemocné 
a zdravotně hendikepované.

Projekt a �nancování: �nanční dar ve výši 10 549 Kč na 
notebook a tašku pro práci pracovníku na home o¹ce.

VÝZVA COVID-19



Účetní závěrka
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AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

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

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0

1. Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 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

III. 21 0 0

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. 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 0 0

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
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6. Oprávky ke stavbám 34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a 
souborům hmotných 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 40 656 890

I. Zásoby celkem 41 0 0

1. Materiál na skladě 42

2. Materiál na cestě 43

3. Nedokončená výroba 44

4. Polotovary vlastní výroby 45

5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50

II. Pohledávky celkem 51 0 0

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. Pohledávky za zaměstnanci 57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního 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 ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků

64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67

17. Jiné pohledávky 68
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18. Dohadné účty aktivní 69

19. Opravná položka k pohledávkám 70

III. 71 648 882

1. Peněžní prostředky v pokladně 72

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky na účtech 74 648 882

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Peníze na cestě 78

IV. Jiná aktiva celkem 79 8 8

1. Náklady příštích období 80 8 8

2. Příjmy příštích období 81

AKTIVA CELKEM 82 656 890
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PASIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 83 656 890

I. Jmění celkem 84 656 890

1. Vlastní jmění 85 600 600

2. Fondy 86 56 279

3. 87

II. Výsledek hospodaření celkem 88 0 0

1. Účet výsledku hospodaření 89 x 0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91

B. Cizí zdroje celkem 92 0 0

I. Rezervy celkem 93 0 0

1. Rezervy 94

II. Dlouhodobé závazky celkem 95 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 96

2. Vydané dluhopisy 97

3. Závazky z pronájmu 98

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100

6. Dohadné účty pasivní 101

7. Ostatní dlouhodobé závazky 102

III. Krátkodobé závazky celkem 103 0 11

1. Dodavatelé 104

2. Směnky k úhradě 105

3. Přijaté zálohy 106

4. Ostatní závazky 107

5. Zaměstnanci 108

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdrav poj

110

8. Daň z příjmů 111

9. Ostatní přímé daně 112

10. Daň z přidané hodnoty 113

11. Ostatní daně a poplatky 114
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12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr 
celků

116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119

17. Jiné závazky 120

18. Krátkodobé úvěry 121

19. Eskontní úvěry 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123

21. Vlastní dluhopisy 124

22. Dohadné účty pasivní 125

23. 126

IV. Jiná pasiva celkem 127 0 0

1. Výdaje příštích období 128

2. Výnosy příštích období 129

PASIVA CELKEM 130 656 890
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Účetní závěrka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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Číslo 
řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

A. Náklady 1 x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 77 0 77

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl dodávek 3 0

2. Prodané zboží 4 0

3. Opravy a udržování 5 0

4. Náklady na cestovné 6 0

5. Náklady na reprezentaci 7 0 0

6. Ostatní služby 8 77 77

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III. Osobní náklady 13 0 0 0

10. Mzdové náklady 14 0

11. Zákonné sociální pojištění 15 0

12. Ostatní sociální pojištění 16 0

13. Zákonné sociální náklady 17 0

14. Ostatní sociální náklady 18 0

IV. Daně a poplatky 19 0 0 0

15. Daně a poplatky 20 0

V. Ostatní náklady 21 2 0 2

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0

18. Nákladové úroky 24 0

19. Kursové ztráty 25 0

20. Dary 26 0

21. Manka a škody 27 0

22. Jiné ostatní náklady 28 2 2

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opr pol

29 0 0 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0

26. Prodaný materiál 33 0
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27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

36 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0

29. Daň z příjmů 38 0

Náklady celkem 39 79 0 79

B. Výnosy 40 x x x

I. Provozní dotace 41 0 0 0

1. Provozní dotace 42 0

II. Přijaté příspěvky 43 79 0 79

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními -
 složkami

44 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 79 0 79

4. Přijaté členské příspěvky 46 0

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 0

IV. Ostatní výnosy 48 0 0 0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 0

6. Platby za odepsané pohledávky 50 0

7. Výnosové úroky 51 0

8. Kurzové zisky 52 0

9. Zúčtování fondů 53 0

10. Jiné ostatní výnosy 54 0

V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm a hm majetku 56 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0

13. Tržby z prodeje materiálu 58 0

14. 59 0

15. 60 0

Výnosy celkem 61 79 0 79

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 0 0 0
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Obecné údaje 
ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

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

Nadace má nadační jmění ve výši 600 000 Kč.

Hlavním účelem Nadace VINCI je podpora místních iniciativ a aktivit na komunální 
a regionální úrovni, podpora rozvoje občanské společnosti, kulturního, společenského 
a spolkového života v obcích, městech a regionech včetně výchovy k občanství, pomoc 
neziskovým organizacím a jejich podpora, péče a ochrana životního prostředí, podpora 
trvale udržitelného rozvoje, péče o kulturní dědictví, zvýšení životní úrovně a zdraví 
jednotlivců, podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti, podpora sociální a právní 
ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností 
dětí a mládeže, zmírňování následků tíživých životních situací, sociální integrace jedinců 
včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvali�kaci, předcházení 
sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků, mezinárodní spolupráce 
s nadací Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité a vydavatelská a nakladatelská činnost za 
účelem propagace Nadace VINCI.

Zřizovatelé a výše jejich vkladu v procentech jsou uvedeni v následující tabulce:

Zřizovatel

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

0 %
                                        16,67 %
                                        16,67 %
                                        33,32 %
                                        16,67 %
                                        16,67 %

% výše vkladu
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ZMĚNY A DODATKY V NADAČNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM 

ÚČETNÍM OBDOBÍ:

Statutární orgán – správní rada 

V nadačním rejstříku byl proveden výmaz a následně zápis těchto členů správní rady:

MARTIN BOROVKA
datum narození: 24. 2. 1974
den zániku členství: 6. 6. 2020
vymazáno: 28. 8. 2020
den vzniku členství: 22. 7. 2020
zapsáno 28. 8. 2020

MARTIN DOKSANSKÝ
datum narození: 27. 9. 1963
den zániku členství: 6. 6. 2020
vymazáno: 28. 8. 2020
den vzniku členství: 22. 7. 2020
zapsáno: 28. 8. 2020

VLADIMÍR HASAL (revizor)
datum narození: 30. 10. 1955 
den zániku funkce: 6. 6. 2020
vymazáno 28. 8. 2020
den vzniku funkce: 22. 7. 2020
zapsáno 28. 8. 2020

JÁCHYM TLAPA 
datum narození: 26. 5. 1973
den zániku členství: 16. 11. 2019
vymazáno: 23. 1. 2020
den vzniku členství: 26. 11. 2019
zapsáno: 23. 1. 2020

LADISLAV URBAN
datum narození: 22. 4. 1976
den zániku členství: 6. 6. 2020
vymazáno: 6. 6. 2020
den vzniku členství: 6. 6. 2020
zapsáno: 6. 6. 2020
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Správní rada Nadace VINCI k 31. 12. 2020

předsedkyně správní rady: 

IVANA HLOCHOVÁ, datum narození: 8. 4. 1974

členové správní rady: 

MARTIN BOROVKA, datum narození: 24. 2. 1974
JEAN-YVES COJEAN, datum narození: 9. 10. 1955
MARTIN DOKSANSKÝ, datum narození: 27. 9. 1963
STANISLAV LOPATA, datum narození: 9. 7. 1979
MIROSLAV OPA, datum narození: 16. 11. 1972 
JÁCHYM TLAPA, datum narození: 26. 5. 1973
LADISLAV URBAN, datum narození: 22. 4. 1976

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví Nadace VINCI je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s ustanovením § 
146 a následného zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákonem č. 304/2013 Sb. o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, jak vyplývá ze změn provedených 
vyhláškou č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášek č. 548/2004 Sb., č. 400/2005 Sb., č. 471/2008 
Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání.

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

Účetní metody 
a obecné účetní zásady
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Další změny v nadačním rejstříku: změna sídla společnosti EUROVIA CS
EUROVIA CS, Národní 10, 113 19 Praha 1: vymazáno 3. 4. 2020
EUROVIA CS, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle: zapsáno 3. 4. 2020



DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

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

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

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

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

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

FOND NADACE VINCI

Nadace účtuje o tvorbě fondu Nadace VINCI z �nančních 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 
VINCI probíhá ve prospěch účtů účtové skupiny 68.
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ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Doplňující údaje 
k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Souhrnná výše drobného dlouhodobého nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
k 31. 12. 2020 činila 36 tisíc Kč.

Pohledávky – jiné pohledávky  (údaje v tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 2020 
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 
2018 
2019 

Krátkodobé 
Krátkodobé 

0 
0 

       0 
0 

Krátkodobý �nanční majetek (údaje v tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 20  
Běžné účty 648 617 
Krátkodobý ční majetek celkem 648 617 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč k 31. 12. 2019 tvoří předem nakoupené služby, 
které se týkají příštích období – jedná se o systémovou podporu Helios Orange pro rok 2020 
a správu webového prostoru pro doménu nadacevinci.cz pro rok 2020.

K 31. 12. 2020 byly náklady příštích období ve výši 8 tisíc Kč – jednalo se o předem 
nakoupené služby: systémovou podporu Helios Orange pro rok 2021 a správu webového 
prostoru pro doménu nadacevinci.cz pro rok 2021.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
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Pohyby jmění (údaje v tisících Kč)

 Vlastní 
jmění Fond Nadace 

Zisk/ztráta běžného 
období Jmění celkem 

Zůstatky k 1. 1. 2020 600  56   656 
Přírůstky 0 2 381 0 2 381 
Úbytky 0 2 158 0 2 158 
Zůstatky k 31. 12. 2020 600 279 0  879 

 
Zůstatky k 1. 1. 2019 600  25  0 625 
Přírůstky 0 705 0 705 
Úbytky 0 674 0 674 
Zůstatky k 31. 12. 2019 600 56  0 656 

Pokud jde o přírůstky ve fondu Nadace, tak pro rok 2020 byly správní radou odsouhlaseny 
příspěvky zřizovatelů v celkové výši 730 000 Kč. V roce 2020 Nadace VINCI obdržela od 
Fondation d´entreprise VINCI pour la Cité �nanční příspěvek ve výši 1 588 578 Kč na projekty 
související s epidemií Covid-19. Celková částka příspěvků ve výši 2 318 578 Kč byla použita na 
poskytnuté dary a provozní náklady Nadace VINCI v roce 2020. 

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.

Zřizovatel

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

0
100
100
200
100
100
600

% výše vkladu

Zřizovateli jsou společnosti  (údaje v  tisících Kč)

(údaje v tisících Kč)
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Fond Nadace VINCI je tvořen z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto členění:

Rok 2020 (údaje v tisících Kč)

Zřizovatel                                                                     výše daru v roce 2020                 
Cegelec
EUROVIA CS
Fondation VINCI pour la Cité
PRŮMSTAV
SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika

 

 
 

 
 

          

                                         
     

                                        
 

                                            
                                                           2 240

Zřizovatel                                                                     výše daru v roce 2019                 

 
 

 
 

 
  

46
287

14
51

102
23

121
9

          
 

                                         
                                          

                                                                                                                           
 

                                             
  

Celkem 
                                                        

653

96
290

1 535
  53

                                         106
 24

126
                                            10

Celkem 

Rok 2019 (údaje v tisících Kč)
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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

 



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

Příjemce                                                                     výše daru v roce 2020 

Adventor, Praha 6
Aliterra, Tasov
Caballinus, Praha 5 - Zbraslav
Cesta domů, Praha 4
Dětský domov, Unhošť
Dětský domov, Vysoká Pec
Dílna Gawain, Praha 7
Domov – plzeňská hospicová péče, Vejprnice
Domov Sue Ryder, Praha 4
Hipocentrum Robin, Krupá
Hospic sv. Jiří, Cheb
Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň
Charita - Domov sv. Josefa, Červený Kostelec 
Charita, Frenštát pod Radhoštěm
Charita, Jablunkov
Charita, Starý Knín
Charita, Uherský Brod
Flami, Praha 8 - Libeň
Jako doma – Homelike, Praha 5
Jonášův spolek, Hlučín
Kamarád, Rožnov pod Radhoštěm
Kostka, Krásná Lípa
Kvalitní podzim života, Vestec
Liga vozíčkářů, Brno
Magdaléna, Mníšek pod Brdy
MCU Koloseum, Liberec
Medica, Třinec
Místní místním, Praha 5
Naděje, Litomyšl
Osvěta, Praha 5
ParacentrumFenix, Brno
Portus, Praha 2
Ruka pro život, Praha 8
Slezská diakonie, Český Těšín
Společnost pro ranou péči, Olomouc
Středisko křesťanské pomoci, Praha – Horní Počernice
Tichý svět, Praha 5
Tři, Čerčany
Vladykův dvůr, Roudná
Zajíček na koni, Praha 2

 25
39
30
44
17
48
67
11
60
20
25
44
40

108
98
42
47
25
82
51
65
53
40
65

129
60
90
51
40
50
20
29
57
50
45
30

100
37
13
70

 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                        

Celkem                                                                                                                      2 017

 

Rok 2020 (údaje v tisících Kč)
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* Nadační dar poskytnutý organizace BONA ve výši 90 000 Kč byl uhrazen v lednu 2021.



Rok 2019 (údaje v tisících Kč)

Příjemce                                                                     výše daru v roce 2019 
Benediktus, Chotěboř
Cheiron T, Tábor 
Kostka, Krásná Lípa
Osvěta, Praha 5
Savio, Zlín
Sociální družstvo Střecha, Praha 10
Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec nad Černými Lesy
Ústav Pohoda, Český Těšín
V růžovém sadu, Ořechov

94
60
60
97
51
74
30
96
60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Celkem                                                                                                                    

                                                            
622

 

Registrovaná výše nadačního jmění:

k 31. 12. 2019 činila 600 tisíc Kč 

k 31. 12. 2020 činila 600 tisíc Kč  

Závazky z  obchodního styku (údaje v  tisících Kč)

 Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019 
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 

2019 
2020 

Krátkodobé 
Krátkodobé 

0 
0 

       0 
0 

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

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ NADACE VINCI

Příspěvky na provoz Nadace VINCI jsou tvořeny z darů právnických osob a zřizovatelů v tomto 
členění:
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Zřizovatel výše daru v roce 2020 
Cegelec 
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic) 

PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika 
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika 

  3
10
54

2
4
1
4
1

  
 
 
 
 
 

  Celkem
      

 
                                     

      79
 

Rok 2020 (údaje v tisících Kč)

Zřizovatel výše daru v roce 2019 
Cegelec 
EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic) 
PRŮMSTAV 
SMP CZ 
SOLETANCHE Česká republika 
VINCI ENERGIES CZ 
VINCI Facilities Česká republika 

4
23

4
8
2
9
1
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Rok 2019 (údaje v tisících Kč)

POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ

V roce 2020, ani v roce 2019 nebyly poskytnuty půjčky, nadační příspěvky ani jiná plnění pro 
členy správní rady nebo revizora nadace ani osobám jím blízkým.

Fondation VINCI pour la Cité 



ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Zpráva revizora
Nadace VINCI v  České republice

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz  nanční situace 
a pozice nákladů, výnosů včetně výsledku hospodaření a peněžních toků organizace 
Nadace VINCI v České republice ke dni 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 15. 3. 2020

Vladimír Hasal (revizor nadace)  

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Události ,  které 
nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly  nanční dopad na 
Nadaci VINCI.

Nadace zvážila všechny potenciální dopady COVID19 na své aktivity a dospěla k závěru, že 
nemají významný vliv na schopnost pokračovat nepřetržitě v činnosti a fungovat jako zdravý 
subjekt.

V Praze dne: 31. 3. 2021

 Ivana Hlochová (předsedkyně správní rady)  Martin Doksanský (člen správní rady)  
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ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Zpráva nezávislého auditora 
zřizovatele Nadace VINCI v ČR

53

Se sídlem:

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

Identi�kační 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. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2020 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.



Zdůraznění skutečnosti
 
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě Události, které nastaly po datu účetní závěrky 
přílohy účetní závěrky, která popisuje potencionální dopady zavedených opatření v souvislosti 
s výskytem viru COVID-19 na našem území a jejich případný vliv na podnikatelské aktivity 
Nadace. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán Nadace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na 
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

ECOVIS blf s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, Praha 1, Staré město, 110 00. IČ: 276 08 875. Provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01. 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, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, 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, Norway, Peru, Poland, 
Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, 
Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not 
those of any other entity. ECOVIS blf s.r.o. is a Czech Member Firm of ECOVIS. International.
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ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 
aostatní 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 nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Nadace za účetní závěrku

Statutární orgán Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Nadace povinen posoudit, zda je Nadace 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 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 neobsahuj
e 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. Nespráv-
nosti 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.
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Identi�kovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol statutárním orgánem.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Nadace uvedl 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 modi�kovaný 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.

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:
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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: 31. 3. 2021

ECOVIS blf s.r.o.  

Betlémské náměstí 351/6
110 00 Praha 1

evidenční číslo oprávnění 471

Ing. Miloš Fiala 

odpovědný auditor za provedení auditu 
jménem společnosti 

evidenční číslo oprávnění 2008



ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Poznámky
V textu byly použity následující zkratky:

Adventor o. s. v textu: Adventor
Aliterra, z. ú. v textu: Aliterra
Cegelec, a. s. v textu: Cegelec
Barevný svět dětí, z. s. v textu: Barevný svět dětí
Benediktus z. s. v textu Benediktus
BONA, o. p. s. v textu: Bona
Borůvka Borovany spolek v textu: Borůvka
Caballinus, z. s. v textu: Caballinus
Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, v textu: Centrum sociálních služeb
Cesta bez bariér, spolek, v textu: Cesta bez bariér
Cesta domů, z. ú. v textu: Cesta domů
Dětský domov Unhošť v textu: Dětský domov 
Dětský domov Vysoká Pec v textu: Dětský domov
Dílna Gawain, z. s. v textu: Dílna Gawain
Divadelní společnost K4, z. s., v textu: Divadelní společnost K4 – METRÁŽ
Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú. v textu: Domov – plzeňská hospicová péče
Domov Sue Ryder, z. ú. v textu: Domov Sue Ryder
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v textu: Domov sv. Josefa
EUROVIA CS, a. s. (původně Stavby silnic a železnic, a. s.) v textu: EUROVIA CS (původně Stavby silnic a železnic)
Farní charita Starý Knín v textu: Charita
Flami, z. s. v textu: Flami
Charita Frenštát pod Radhoštěm v textu: Charita
Charita Jablunkov v textu: Charita
Charita Starý Knín, z. ú. v textu: Charita
Charita Uherský Brod v textu: Charita
Cheiron T, o. p. s. v textu: Cheiron T
Hipocentrum ROBIN z. ú. v textu: Hipocentrum Robin
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. v textu: Hospic Sv. Jiří
Jako doma – Homelike, o. p. s. v textu: Jako doma
JONÁŠŮV SPOLEK, z. s. v textu: Jonášův spolek
Kamarád Rožnov, o. p. s. v textu: Kamarád
Kostka Krásná Lípa, p. o. v textu: Kostka 
Kvalitní podzim života, z. ú.: Kvalitní podzim života
Liga vozíčkářů, z. ú. v textu: Liga vozíčkářů
Magdaléna, o. p. s. v textu: Magdaléna
MCU Koloseum, o. p. s.v textu: MCU Koloseum
MEDICA Třinec, z. ú.: v textu Medica
Místní místním v textu: Místní místním
Naděje, pobočka Litomyšl v textu: Naděje
OSVĚTA, z. s. v textu: Osvěta
ParaCENTRUM Fenix, z. s. v textu: Paracentrum Fenix
PROSTOR PRO, o. p. s., v textu: PROSTOR PRO
PRŮMSTAV, a. s. v textu: PRŮMSTAV
Ruka pro život o. p. s. v textu: Ruka pro život
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc v textu: Raná péče
SAVIO, z. s. v texu: Savio
Sociální družstvo Střecha: Střecha
SMP CZ, a. s. v textu: SMP CZ
SOLETANCHE Česká republika s. r. o. v textu: SOLETANCHE Česká republika
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice v textu: Středisko křesťanské pomoci – azylový dům
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. v textu: Terapeutické centrum Modré dveře
Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. v textu: Tichý svět
TŘI, z. ú. v textu: Tři
Ústav Pohoda, z. ú. v textu: Ústav Pohoda
VINCI ENERGIES CZ, s. r. o. v textu: VINCI ENERGIES CZ
VINCI Facilities Česká republika, s. r. o. v textu: VINCI Facilities Česká republika
Vladykův dvůr, z. s. v textu: Vladykův dvůr
V růžovém sadu, z. ú. v textu: V růžovém sadu
Zajíček na koni, o. p. s. v textu: Zajíček na koni
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