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Také zaměstnanecké sbírky a dobrovolnictví nemohly
probíhat tváří v tvář, ale navzdory online formě
překonávala štědrost našich kolegů rekordy.
 
Technologie nás uplynulým rokem provázely víc než
kdykoliv předtím. Staly se nástrojem k práci či zábavě 
a pro mnohé jedinou možností, jak skrze obrazovku
telefonu či tabletu alespoň vidět své blízké.

Rozhodli jsme se proto aktivně a naplno věnovat
digitálnímu vzdělávání seniorů. Minulý rok totiž ukázal,
jaký přínos mohou dříve narození z technologií mít. V této
misi navíc nejsme sami. Pod zastřešením globální Nadace
Vodafone jsme se spojili s Nadacemi Vodafone v Irsku,
Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii, a jsme tak
součástí evropského projektu.

Dalším mezinárodním úspěchem se do historie české
Nadace Vodafone zapsala i aplikace Záchranka. Nejenže
dokázala pomocí videopřenosu dostat oči záchranářů na
místo nehody, ale v praxi ukázala, jakým přínosem bude síť
nové generace 5G. Navíc se probojovala mezi nejlepší
projekty ze všech Nadací Vodafone z celého světa a má
možnost expandovat do dalších deseti zemí.

Inovace zasáhla i náš program pro startupy – Laboratoř. 
Do 8. ročníku jsme vstoupili s novým partnerem – soutěží
Vodafone Nápad roku, která je na české startupové scéně
zkušeným hráčem. Výsledkem je cílená intenzivní podpora 
a pokroky týmů, které nás upřímně těší.

Obměnou prošla i správní rada, kterou doplnil viceprezident
pro lidské zdroje Vodafonu Carl Clarke, a výkonný tým
Nadace, jejž vede Zuzana Holá, která je zároveň ředitelkou
korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

A v neposlední řadě je pro nás rok 2021 jubilejním. Nadace
Vodafone působí v Česku již 15 let. Budeme jistě bilancovat,
ale zároveň hledíme s velkou nadějí do budoucna. 

Za celý tým Vám děkuji za přízeň.

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

Milí přátelé, uplynulý rok nám v plné míře ukázal, jak křehké je globální zdraví. Zároveň se ale pro mnoho odvětví stal 
obrovskou výzvou k digitalizaci, která by za normálního chodu dějin trvala roky, možná dokonce desetiletí.

15 let Nadace Vodafone ČR 

I my jsme se ze dne na den přesunuli do online světa, 
a to včetně námi pořádaných akcí – třeba konference 
o technologiích INSPO online, která díky své virtuální
podobě oslovila větší množství lidí a stala se přístupnější. 

https://www.youtube.com/watch?v=YzUI6KsCG6A&t=2s
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Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je
spolufinancována svým zřizovatelem a Skupinou Vodafone (Vodafone Group). Od doby svého
založení Nadace Vodafone Česká republika rozdělila více než 205 milionů korun a podpořila 

více než 500 projektů, čímž ovlivnila životy již téměř dvou milionů lidí. 

Díky svým aktivitám se již několik let drží na předních místech v hodnocení 
nadací v ČR (dle žebříčku Fóra Dárců). Patří mezi nejdůležitější podporovatele 
a investory v oboru technologických inovací, které mají pozitivní dopad 
na společnost jako celek nebo pomáhají konkrétním skupinám 
se specifickými potřebami.  

Poslání
Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských 
a sociálních inovací či změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí 
v České republice, zlepšují veřejný prostor, strategicky propojují osoby a komunity 
k veřejnému prospěchu. Věříme, že technologické možnosti, know-how i zapojení
zaměstnanců společnosti Vodafone mají pozitivní dopad na vývoj naší společnosti.



Zvyšovat inovační potenciál 
organizací, jež usilují o společenskou 
a sociální změnu prostřednictvím
moderních, informačních 
a komunikačních technologií

Zpřístupňovat mobilní 
technologie lidem 
a komunitám, které 
z nich mají užitek

Posilovat angažovanost lidí 
v řešení naléhavých 
společenských problémů 
novým způsobem

Propojovat byznys a neziskový sektor či sociální 
podniky na poli expertního dobrovolnictví, a tím 
zvyšovat kapacity neziskového sektoru 
a sociálních podniků v ČR

Podporovat osobní zapojení 
zaměstnanců Vodafone ČR 
v místních komunitách 
prostřednictvím svých odborných 
znalostí a dovedností
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Hlavní cíle
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RICHARD STONAVSKÝ, předseda správní rady 
(ředitel regulace a vnějších záležitostí, Vodafone ČR) 

JANA HODBOĎOVÁ, členka od 25. 11. 2019  
(výkonná manažerka, Vodafone Nápad roku) 

CARL CLARKE, člen 
(viceprezident pro lidské zdroje, Vodafone ČR)

MATĚJ NOVÁK, člen 
(ředitel CPEx, zakladatel Radost 3.0)  

ALEXANDRA STAŇKOVÁ , členka  
(ředitelka  VBU nancí, Vodafone ČR)   

HANA VEDRALOVÁ  
(právník, Vodafone ČR) Revizor Nadace Vodafone

1 Fiskální rok 1. dubna 2020  –    31. března 2021

Správní rada a revizor Nadace Vodafone 2019/20201



JAN FENCL  
manažer programů Nadace 
a Senior Sustainable Business Lead, 
Vodafone ČR 

VERONIKA ŘÍDELOVÁ  
PR manažer projektu Laboratoř 2.0 

ZUZANA HOLÁ   
ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání 
Vodafone Czech Republic a Nadace Vodafone ČR 

JOLANA HÁJKOVÁ  
manažerka programů Nadace 
a Senior Sustainable 
Business Specialist, Vodafone ČR 
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Výkonný tým Nadace Vodafone



Programy 
Nadace Vodafone 



Hospodaření Nadace VodafoneProgramy Nadace Vodafone Dobrovolnictví zaměstnanců Vodafone Czech Republic Poslání, cíle a struktura

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2020/2021 9

                                                                                                                                           PřIDěLENé 
FISKáLNí ROK                                                                                                       PROSTřEDKy

Aplikace Záchranka – provoz + dovývoj 2020/2022                        4 720 220,0 Kč

BRIGHT SKy (Rosa) – 2018/2022                                                                    664 200,0 Kč

LABORATOř 2020/2021                                                                                  3 367 000,0 Kč

Aktivity na podporu programů                                                                        1 997 355 Kč 

Fiskální rok 2020/2021
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Laboratoř Nadace Vodafone   
V roce 2013 byl spuštěn první ročník projektu Laboratoř Nadace Vodafone. Jedná 
se o unikátní inkubační a akcelerační program, který má za cíl zvyšovat ekonomický
a sociální dopad organizací, které vytváří nebo škálují sociální inovace s využitím
technologií. 

Do Laboratoře se se svými projekty hlásí nejen neziskové organizace, sociální podniky 
a firmy, ale i jednotlivci či neformální týmy. Během intenzivního programu trvajícího
přibližně šest až dvanáct měsíců jim zkušení mentoři a školitelé pomáhají s finančním
i projektovým plánem, testováním produktu i jeho uvedením na trh. Samozřejmostí je také
aktivní vyhledávání a propojovaní projektů s potenciálními partnery a investory. 

Cílem Nadace Vodafone je, aby úspěšně nastartovala, či akcelerovala udržitelný projekt 
pro desítky tisíc koncových uživatelů, kteří z inovačního řešení mají, nebo budou mít, přímý 
a doložitelný užitek.

Laboratoří Nadace Vodafone prošly v letech 2013 až 2020 již stovky projektů a mnohé 
z nich expandovaly i do zahraničí.

Od roku 2017 do roku 2020 byla Laboratoř spolufinancována z „Operačního programu
Zaměstnanost“, v rámci kterého jí byl udělen grant na realizaci projektu „Laboratoř Nadace
Vodafone 2.0“ ve výzvě č. 124, registrační číslo projektu Z.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472.
Laboratoří v těchto letech prošlo více než 200 jednotlivců z bezmála 60 inovativních projektů.

Inkubační a akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone pro technologické startupy se
sociálním dopadem patří svým rozsahem k absolutnímu unikátu. Do ekosystému sociálních
inovací přináší jak nové projekty, tak i nové meziooborové a meziresortní formy spolupráce 
a či uplatňování novinek v každodenním životě nás všech.

V roce 2019 získala Laboratoř Nadace Vodafone ocenění Global Startup Awards, kdy 
v českém národním kole zvítězila v kategorii „Best Accelerator or Incubator Program“.



2013 

Začátek Laboratoře
Nadace Vodafone

2017 

Podpora Evropského
sociálního fondu

2016 

Týmy Laboratoře na SOCAP
v San Franciscu

2019 

Ocenění CESA za nejlepší
inkubační a akcelerační program

2018 

Expanze 5 projektů
do zahraničí  

2020 

Uzávěrka přihlášek do 
8. ročníku 31.10.

Podpořila

100 
projektů

Investovala

31 mil
korun

Zapojila

150 
mentorů

2013-2020
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Laboratoř Nadace Vodafone 3.0 
2020/2021 (8. ročník programu) 3 367 000 Kč (smluvně přidělené nadační příspěvky v letech 2020–2021)

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone 3.0 vstoupil do 8. ročníku 
s několika novinkami. Tou nejzásadnější bylo uzavření spolupráce na realizaci
programu s platformou Vodafone Nápad roku (Podpora rozvoje podnikání,
s. r. o.). Tato spolupráce umožnila propojit byznysový pohled na posuzování
udržitelnosti u startupů se sociálním přesahem.

Do 8. ročníku zaslalo svoji přihlášku s projektem více než 75 týmů, z nichž 
deset postoupilo do dvoudenního bootcampu Laboratoře.

Kvůli epidemické situaci nebylo možné uspořádat akci prezenčně, a proto se
všechno přeneslo do online prostředí, což  byla nemalá výzva, avšak díky skvělé
spolupráci celého týmu Laboratoře a skvělému zázemí coworkingového
prostoru HUB HUB se to zdařilo.

Na závěr druhého dne, po odborném zhodnocení porotou, bylo vyhlášeno 
5 projektů, které vstoupily do 8. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone.

laboratornadacevodafone.cz

Bootcamp Laboratoře Nadace Vodafone 

Sledujeme pokroky týmů 

Po 5 měsících opět před porotou  

https://www.laboratornadacevodafone.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Lu1b6jNMkHg&t=2796s
https://www.youtube.com/watch?v=RjtTiJWYPe8
https://www.youtube.com/watch?v=NDknYovXnj4
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Daruju Krev 
V Česku chybí podle Červeného kříže více
než 100 000 dárců krve. Projekt Daruju Krev
se snaží tuto situaci napravit. Soustředí se na
vzdělávání a motivaci mladých lidí, budování
komunity a sdílení zkušeností. Vyvíjí také
aplikaci, aby dárci měli dokonalý přehled 
o svých aktivitách a aby nemocnice mohly 
s dárci efektivně a příjemně komunikovat.

Web projektu Video

SpeechMate 
Speech Mate AAK (augmentativní a alternativní komunikace) je
podpůrná komunikační aplikace pro zařízení s operačním
systémem Android, která je primárně doporučena uživatelům 
s autismem a těžkou formou narušení komunikačních schopností.
Mnohé funkce aplikace mohou řešit komunikační bariéry 
i osobám s těžším mentálním postižením či  seniorům.

Web projektu Video

https://www.youtube.com/watch?v=RZIt3naYSaA
https://www.youtube.com/watch?v=yZ9edtII0vM
https://darujukrev.cz/
https://www.facebook.com/speechmate.cz
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VR Vitalis
Soubor cvičebních modulů ve virtuální realitě pro
rehabilitaci převážně horních končetin a rukou.
Poslouží pacientům po operaci či úrazu, ale také
po centrální mozkové příhodě, kdy je potřeba
fyzická i kognitivní rehabilitace. Bude přístupný
přes internet na XR Cloudu. Kromě modulů je k
dispozici nastavování a vyhodnocování
zapojených pacientů.

Web projektu Video

https://www.youtube.com/watch?v=s5w2QTZ6grk
https://vrlife.cz/
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Protectu 
Speech Mate AAK (augmentativní a alternativní komunikace) je
Protectu je chytrá asistenční služba pro seniory, kteří jsou pomocí
chytrého zařízení a asistenčního centra 24/7 monitorováni, aby se
jim v případě nouze dostalo rychlé pomoci. Projekt přináší
rodinám seniorů možnost mít prostřednictvím mobilní aplikace
přehled nad bezpečností svých blízkých a zlepšit tak svůj životní
komfort.

Web projektu Video

DAPSEN 
Online platforma k osvojení a praktickému nácviku digitálních dovedností potřebných
pro zvládnutí reálných životních situací v 21. století. Projekt pomáhá nejen seniorům
se zvládnutím e-bankingu, e-health, e-GOV či obecně jakýchkoliv e-služeb.

Vzdělávací program je postaven na praktické adopci digitálních dovedností v
demoprostředí, tím eliminuje obavy uživatelů z ostrého prostředí online a možného
pochybení. Součástí projektu je i rozvoj digitální komunity seniorů.

Web projektu Video

https://www.youtube.com/watch?v=TyW2OvmAFBI
https://www.youtube.com/watch?v=I29f35xcL6c
https://www.protectu.cz/
https://beta.dapsen.cz/
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20 aktivních mentorů

   85 hodin
konzultací s mentory

Bootcamp

Mentoring
Days

Demo Day

500 000 Kč příspěvek týmům

Za půl roku intenzivní práce, s přispěním mentorů 
a odborníků z Nadace Vodafone, dosáhly všechny projekty
ve svém vývoji výrazného pokroku. Některý z nich změnil
přístup k cílové skupině, někomu akcelerační program
pomohl k vlastní realizaci vize a další díky vedení mentorů
přichází s novou verzí aplikace.

Dne 17. 6. 2021 proběhl závěrečný Demo Day, kde se týmy
představily veřejnosti, investorům a partnerům. Ti mohou
projektům pomoct s expanzí, rozšířením uživatelské
základny a naplněním jejich idey. 

Video Demo Day

S koncem programu se otevřely přihlášky pro již 
9. ročník Laboratoře, který odstartuje opět na 
podzim 2021.

https://www.laboratornadacevodafone.cz/demo-day
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V grantovém programu „Technologie pro společnost“ podporujeme vývoj a provoz
sociálních inovací, které přispívají ke zkvalitnění životů různých cílových skupin, jež
využívají informační a komunikační technologie, data, sítě, tzv. internet věcí (IoT) 
a mobilní či internetové aplikace. 

Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které absolvovaly program Laboratoř, či
obdobný akcelerační program, a vytvořit nová řešení nebo implementovat inovativní
projekty ze zahraničí na naše podmínky tak, aby byly do budoucna udržitelné a měly
opět měřitelný dopad na desetitisíce koncových uživatelů. 

Grantová výzva Technologie pro
společnost v letech 2020–2021
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Záchranka: 
Dostali jsme oči záchranářů
na místo nehody 
Mobilní aplikace Záchranka oslavila v roce 2021 pět let od prvního
spuštění, ale i spolupráce s Nadací Vodafone jako generálním partnerem
pro provoz a vývoj této aplikace. Za tuto dobu se aplikace Záchranka stala
neodmyslitelným pomocníkem nejen na rychlé přivolání pomoci a
odeslání přesné GPS polohy, ale také k nalezení nejbližšího AED
(Automatizovaný Externí Defibrilátor), pohotovosti či lékárny. V telefonech
ji má již více než 1 500 000 lidí a denně skrze ni na linku 155 volá zhruba 50
lidí v nouzi. Projekt se již rozšířil do tří zemí a v následujících letech toto
rozšiřování bude pokračovat.
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V uplynulém období došlo k řadě inovací samotné aplikace 
a jejích funkcionalit.

Tím nejdůležitějším bylo spuštění přenosu videohovoru z mobilu volajícího na operační
střediska zdravotnické záchranné služby. Tato unikátní funkce byla představena v září 2020 
v Karlových Varech během simulované dopravní nehody, a to dokonce na síti 5G. 

Díky síti páté generace bylo možné přenášet obraz a zvuk ve vysoké kvalitě s takřka
neznatelnou latencí. Obraz byl přenášen nejen operátorce zdravotnické záchranné služby, 
ale současně také do vozu přijíždějících záchranářů.

Záchranka v Karlových Varech

Záchranka v Karlových Varech

Díky videohovorům se mohou zasahující záchranáři na situaci lépe připravit, a tak zvolit tu
nejlepší techniku k záchraně života. Tato technologie zároveň pomáhá při tzv. asistované 
první pomoci, zejména při život zachraňujících úkonech do příjezdu záchranářů.

Pro horskou službu spustila aplikace Záchranka dvě nové funkce. Vylepšený přenos polohy 
a možnost sdílení fotky z místa události zasahujícím horským záchranářům.

Velkým úspěchem je také to, že česká aplikace Záchranka byla vybrána globální Nadací
Vodafone jako projekt, který by se měl pod záštitou Nadace Vodafone v nejbližších letech
rozšířit do dalších nejméně deseti zemí světa. 

Mobilní aplikace Záchranka 
provoz a vývoj 2020/2022 

4 720 220  
Kč

(smluvně přidělené nadační 
příspěvky v roce 2020/2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=FdUcGt8vlFI
https://www.youtube.com/watch?v=Parx0jRQY9g
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Již deset let v Česku funguje Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných
dětech, který do pátrání pomocí médií zapojuje širokou veřejnost. S nápadem na mobilní aplikaci
ECHO, která systém přenáší do mobilních telefonů široké veřejnosti, přišla dvojice policistů. Sami
se ve svých kariérách na pátrání podíleli, a proto chtěli systém přenosu informací přizpůsobit
technologiím 21. století.

V Česku začala v prosinci 2020 fungovat unikátní mobilní aplikace ECHO, která je přímo napojena
na databázi pohřešovaných dětí Policie ČR. Když Policie ČR uveřejní nový případ zmizení, aplikace
zašle všem uživatelům upozornění o vyhlášení nového pátrání včetně okolností zmizení a
fotografie.

V prvních hodinách, kdy je šance nalezení nejvyšší, se tak do pomoci může zapojit široká veřejnost.
Ročně se takto pátrá po desítkách dětí.

Online debata 
„Pomozte najít děti v ohrožení“ (26. 5. 13:00)

Stahujte aplikaci v App Store i Google Play.

Aplikace echo

Aplikace ECHO: Když o životě rozhodují hodiny  

Mobilní aplikace ECHO
provoz a vývoj 2018/2020

600 000   
Kč

(smluvně přidělené nadační 
příspěvky v roce 2018/2019)

https://apps.apple.com/cz/app/aplikace-echo/id1448240689
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blueberry.echo
https://www.aplikaceecho.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=HNksBE6uG5Y
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V listopadu 2020 se Nadace Vodafone Česká republika stala sedmnáctou zemí světa, která implementovala v Česku unikátní mobilní
aplikaci DreamLab. Tato aplikace pomáhá, pomocí nevyužité kapacity chytrých telefonů, životně důležitým výzkumům v oblasti
zdravotnictví. Do podpory výzkumu onemocnění covid-19 či rakoviny se může zapojit každý, bez ohledu na mobilního operátora. 

Stolní počítač by na takovém výzkumu pracoval nepřetržitě roky, desítky tisíc mobilních telefonů na noc připojených přes aplikaci
DreamLab to zvládnou za pár měsíců. Díky spuštěné aplikaci DreamLab totiž telefony po celém světě vytvoří virtuální superpočítač, který 
je schopen zpracovat miliony výpočtů za noc. Za pět let existence bylo díky aplikaci dokončeno již více než 475 milionů výpočetních úloh.

Vodafone navíc spustil nový bezplatný pas – Pass for Good, díky kterému nebude aplikace DreamLab jeho zákazníkům spotřebovávat
mobilní data. Do tohoto pasu jsou zařazeny i další veřejně prospěšné aplikace, jako je Záchranka, eRouška nebo aplikace Bright Sky.

Aplikace DreamLab: I ve spánku můžete pomáhat
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Bright Sky CZ:
Pomáháme včas
odhalit domácí násilí    
Počátkem roku 2020 byla spuštěna česká verze mobilní
aplikace Bright Sky. Tato aplikace pomáhá jak obětem
domácího násilí, tak všem, kteří chtějí těmto lidem pomoct.

Odborným garantem je organizace ROSA – centrum pro
ženy, z. s., které obětem domácího násilí pomáhá již od roku
1993. Spoluautorem aplikace je britský policista John
Liversidge, který společně s týmem vytvořeným ze zástupců
ROSY, Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR a Nadace Vodafone
připravil českou verzi této aplikace, jež kromě Česka funguje
rovněž ve Velké Británii, Irsku, Itálii, Rumunsku, Portugalsku
a dalších zemích.

V uplynulém roce tým Nadace Vodafone představoval
společně s partnery aplikace její výhody nejen samotným
zaměstnancům Vodafonu napříč Českem, ale také při
mnoha dalších příležitostech. Především na konferencích
zaměřených na prevenci domácího násilí, a to jak na
mezioborové, tak meziresortní úrovni. 
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Zveřejnění výsledků průzkumu k domácímu násilí Vztahy vs. mobily

Debata k Mezinárodnímu dni žen 2021 Láska vs. mobily

V době pandemie covid-19 se problematika domácího
násilí stala ještě palčivějším tématem z důvodu omezení
pohybu, domácích karantén a práce z domova.

Navázali jsme proto spolupráci s řadou kurýrních služeb 
i Českou poštou a informovali doručovatele o tom, jak
poznat signály domácího násilí a jak na ně reagovat. Za
tuto aktivitu získal Vodafone od asociace Byznys pro
společnost ocenění „TOP 2020 Odpovědná firma
pomáhající okolí, Anti-Covid počin”.

Nadace Vodafone a její partneři se však nezaměřují pouze
na využívání aplikace Bright Sky, ale již od roku 2018 se
komplexně zabývají problematikou domácího násilí v
České republice a otevírají toto dlouho tabuizované téma
jak veřejnosti, tak institucím.

Kampaň řekni to dál

https://www.youtube.com/watch?v=SyQrmkBsGr8
https://www.youtube.com/watch?v=LZlftUjJ9gg&t=58s
https://www.facebook.com/watch/live/?v=388686348800243&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=tpmhzq4rZzY
https://www.youtube.com/watch?v=BCODMSmEWbA&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R
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.Jedním z mnoha nadačních počinů je také realizace „Akademie proti
domácímu násilí“, která má za cíl informovat zaměstnavatele 
o dopadech domácího násilí na zaměstnance a nabízí rady či informace,
jakým způsobem může firma sama lidem v takové situaci pomoct.

Do organizace projektu se zapojila ROSA, Policie ČR, ale také
společnosti IKEA a AVON. Jedním z materiálů, který byl vypracován 
a který pomáhá dalším firmám či institucím s porozuměním
problematiky domácího násilí, je manuál Akademie domácího násilí.

Bright Sky CZ: Akademie proti domácímu násilí

                   

Chci se registrovat

AKADEMIE PROTI 
DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Mobilní aplikace Bright Sky CZ
provoz a vývoj 2018/2022

4 720 220  
Kč

(smluvně přidělené nadační 
příspěvky v roce 2018/2022)
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Konference INSPO 2021   
Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone již od roku 2014. Tato
konference, kterou připravuje a organizačně zajišťuje BMI sdružení, z. s., představuje
projekty využívající technologické inovace pro osoby se specifickými potřebami.

Účast na této konferenci každým rokem roste, a to jak do počtu samotných účastníků,
tak do počtu vystavovatelů, kteří prezentují největší novinky v této oblasti. Díky těmto
inovacím se zlepšuje kvalita života osob se specifickými potřebami. 
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Vzhledem k omezením způsobeným epidemiologickými opatřeními se tradiční jarní
termín konference přesunul na podzim 2020.

Kvůli přetrvávajícímu omezení pro pořádání akcí se ani podzimní termín nemohl
uskutečnit v prostorách pražského kongresového paláce. Byla tedy připravena
studiová online varianta této konference, do které se mohli diváci interaktivně
zapojovat se svými dotazy na přednášející.

Ani v tomto formátu konference nechybělo udělování ceny Rafael Nadace Vodafone,
se kterou je spojena finanční odměna ve výši 200 000 Kč.

Cílem této ceny je podpořit organizace, jež využívají informační a komunikační
technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním
postižením. Tu letošní získal tým, který stojí za mobilní aplikací Cash Reader. Tato
aplikace rozpoznává nejen korunové, ale i zahraniční bankovky, a tím umožňuje lepší
orientaci osobám s postižením zraku.

INSPO.CZ

INSPO 2020 online 

KonferenceI NSPO 2020

1 000 000   
Kč

(smluvně přidělené nadační 
příspěvky v roce 2019/2021)

Cash reader – vítěz Ceny Rafael 2020

https://www.inspo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=xCVtg8OJAGo&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=WkL7J2d4JaI
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Digitální vzdělávání seniorů   
Mnoho seniorů uvrhla pandemie do sociální izolace, která
ještě více odhalila digitální pro-past mezi nimi a mladšími
ročníky. Odstranit bariéry mezi generacemi a pomáhat
starším lidem, aby se technologie naučili správně 
a bezpečně používat, je jedním z cílů Nadace Vo-dafone.
Ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička, která se
specializuje na vzdělávání star-ších lidí, spouští Nadace
Vodafone projekt Digitální vzdělávání pro seniory. 

Dříve narození se naučí řadu dovedností – od ovládání
chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání
internetového bankovnictví. Pomůže jim k tomu také
online Digitální odysea, kterou s nimi mohou 
absolvovat i jejich nejbližší.

Starší generace se při využívání digitálních technologií
potýká s mnoha překážkami. Někteří senioři nemají
dostatek finančních prostředků na nákup zařízení či
připojení k internetu, ještě častěji jim však chybí 
potřebné informace, motivace i sebedůvěra. Mezi 
seniory a mladšími ročníky tak vzniká digitální propast,
která zejména v době pandemie přispívala k jejich
izolovanosti a osamělosti. 
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Do projektu se mohou přihlásit lidé starší 65 let bez ohledu na vybavení – tedy nejen ti, kteří nevlastní chytré
zařízení, popřípadě nemají připojení či zkušenosti s internetem, ale i senioři, kteří již nějaké zařízení vlastní, ale
neumí jej plnohodnotně využívat a chtějí se přiučit něco nového. line i prezenční kurzy v blízkosti svého bydliště
od Moudré Sovičky. Ti, kteří chytré zařízení nevlastní, mohou na jeho pořízení včetně datové SIM karty využit
dotační program Nadace.  K dispozici je také bezplatná linka 800 220 044, jejímž prostřednictvím je možné se 
na kurzy přihlásit nebo probrat jakýkoliv problém, na který senioři během své cesty digitálním světem narazí.

Digitální vzdělávání pro seniory je součástí mezinárodního programu „Hello Digital“ ve spolupráci s Nadacemi
Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii. V České republice je hlavním partnerem Moudrá
Sovička, aby však bylo možné proškolit co nejvíce seniorů, zapojí se také kluby pro seniory, knihovny, města 
a další neziskové organizace včetně dobrovolníků z řad zaměstnanců Vodafone. 

Éšopovyostrovy

Internetovyostrovy

Smartistán

Volánie

Pobřežítextoviny

Fotografická

republika

San
Messengero

Mailorka

Sekuritánsko

Mapaland

Sociálsko

Aplikaland

Jižní Cloud
Bankina Vato

 Digitální odysea

Spojené státy
Technologické



Zaměstnanecké 
programy  
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Dobrovolnictví zaměstnanců
Vodafone Czech Republic, a. s.
a ostatní podpořené projekty  
Dobrovolnictví v letech 2020–2021 táhli muži (53 %) a oddělení People &
Property (42 %). Nejvíce se pomáhalo v oblasti životního prostředí a v měsíci září.

Období 2020–2021 bylo velmi náročné. Dobrovolnický program Den pro
neziskovku zasáhla covidová pandemie. Vládní i firemní omezení zastavila
klasické manuální dobrovolnictví a bylo nutné se rychle přeorientovat na
individuální a expertní online dobrovolnictví.

V hlavních dobrovolnických sezonách (jaro a podzim 2020) se spousta
dobrovolnických aktivit nemohla uskutečnit a byla zrušena. I přes nepříznivou
situaci se ale zapojilo 138 dobrovolníků. A štědré byly i zaměstnanecké sbírky 
a sportovní výzva RED tým challenge.

Do budoucna je ke zvážení větší zapojení do online a expertních dobrovolnických
aktivit, po kterých je i velká poptávka mezi zaměstnanci. Tento způsob
dobrovolnictví by umožnil fungování dobrovolnického programu i v době
pandemií.

Web WORKPLACE

Počet zapojených
zaměstnanců

838

Den pro
neziskovku

1 112 hod.

Sportování
pro dobro

1 131 hod.

Expertní
dobrovolnictví

240 hod.

Celkem
hodin

2 483

Celkem
dní

103

Kolik času jste věnovali dobročinným 
aktivitám…

organizací  Společně jsme v roce 
2020/2021 podpořili 19

Celkem

169 237 Kč

Giving Tuesday

164 956 Kč

Bene tní body

4 281 Kč
Zapojení zaměstnanců
včetně benefitních bodů

Kolik peněz jste darovali…

Nadace přidělila 1 006 523 Kč
Fond Dobrovolník

135 000 Kč

 Týden jinak

120 000 Kč

Zaměstnanecké sbírky

751 523 Kč
Podpora  zaměstnaneckých programů

373 216 Kč 

https://vodafone.workplace.com/work/landing/input/?next=https%3A%2F%2Fvodafone.workplace.com%2Fnotes%2F559191082151185


Hospodaření Nadace VodafoneProgramy Nadace Vodafone Dobrovolnictví zaměstnanců Vodafone Czech Republic Poslání, cíle a struktura

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2020/2021 31

                                                                                                                          Přidělené prostředky

RED team Challenge                                                                                                    200 000,0 Kč

Austrálie                                                                                                                              20 610,8 Kč

Aplikace Bright SKY CZ                                                                                                     1 000,0 Kč

Giving Tuesday – tablety a DATA pro seniory                                                      329 912,0 Kč

Giving Tuesday Moudrá sovička – Digitální kurzy pro seniory                     168 000,0 Kč

CELKEM                                                                                                                           719 522,8 Kč

ZAMěSTNANECKé SBíRKy/AKTIVITy
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#GivingTuesday2020  
Nadace Vodafone odstartovala dlouhodobý projekt na podporu
digitálního vzdělávání seniorů. Firemní sbírka ve Vodafonu ke svátku
dárcovství Giving Tuesday vynesla 329 912 Kč. Ve spolupráci 
s projektem SenSen (Senzační Senioři) oslovila Nadace Vodafone 
80 seniorů, kterým darovala přístroj, připojení a kurz digitálního
vzdělávání od Moudré Sovičky, z. s.

Sbírka byla zároveň začátkem nového dlouhodobého programu
Nadace Vodafone, který se zaměří na digitální vzdělávání starších 
lidí. Jeho cílem bude dát co nejvíce seniorům možnost najít vztah
k novým technologiím a naučit se využívat je pro vlastní potěšení,
pro kontakt s rodinou či přáteli nebo nalezení nových koníčků.

v číslech

164 956 KčVybráno od
zaměstnanců

329 912 KčPo zdvojnásobení
Nadací

Aktivní zapojení vedení: 
příprava cen do charitativní 
tomboly, motivační videa

Co seniorům darujeme 
za vybrané peníze

Celkem 
příspěvků 308

Tablet a data 
pro cca 80 seniorů

Digitální vzdělávací 
mini kurz (3 hodiny)

Veřejná 
sbírka funkčních

smartphonů pro seniory
na prodejnách Vodafone.

Darujte ten váš.

Do konce
ledna



Hospodaření Nadace VodafoneProgramy Nadace Vodafone Dobrovolnictví zaměstnanců Vodafone Czech Republic Poslání, cíle a struktura

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2020/2021 33

„V dnešní době, kdy jsme kvůli koronaviru odstřiženi od přátel
a rodiny, si už vůbec nedovedu představit život bez chytrého telefonu.
Mezi svými přáteli mám ale i takové, kteří si chytrý telefon nemohou
dovolit, a i kdyby mohli, tak nemají kde se ho naučit používat.“  

paní Helena, absolventka kurzu

Sbírka telefonů v prodejnách Vodafone   
Kromě darování 80 přístrojů, na jejichž pořízení přispěli zaměstnanci
Vodafonu, vyzývá společnost k pomoci také širokou veřejnost. V průběhu
roku je možné ve všech prodejnách Vodafonu darovat nepoužívaný, ale stále
funkční chytrý telefon pro osamělé seniory. Není nutné, aby měl kompletní
příslušenství. Nabíječku a případně další doplňky dodá Nadace Vodafone.
Telefony následně poputují k seniorům.
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Fond Dobrovolník
Aktivní zaměstnance podporuje Nadace Vodafone i prostřednictvím programu Fond Dobrovolník.
Nabízí 15 000 Kč pro neziskovku, kterou si zaměstnanec vybere a které pravidelně pomáhá. 
V letech 2020–2021 se takového nadačního příspěvku dočkalo devět organizací. 

                                                                                             Přidělené prostředky

   1       Jaroslav First &ČHJ                                                             14 000,0 Kč

   2       Zbyněk Češka & Liga vozíčkářů                                         15 622,5 Kč

   3       Martin Lelek & InexSDA                                                        15 000,0 Kč

   4       Tomáš Plch & Revma liga                                                     15 000,0 Kč

   5       Patrik Sýkora & Sokol Mšené Lázně                                 15 000,0 Kč

   6       Václav Kotlan & TJ Sokol Příbram                                     15 000,0 Kč

   7       Markéta Šípková & Česyk                                                     15 000,0 Kč

   8       Hana Matoušová & Komunitní zahrada Palmovka     15 000,0 Kč

   9       Tomáš Vlk & Arpida                                                                15 000,0 Kč

             CELKEM                                                                                  134 622,5 Kč
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                                                                                 Přidělené prostředky

Kadlecová Lenka & Spolek Hurá na výlet                      20 000,0 Kč

Papež David & Centrum Locika                                         20 000,0 Kč

Plch Tomáš & Revma liga                                                     20 000,0 Kč

Kulíšková Lucie & STTO                                                        20 000,0 Kč

Hřivnová Petra & Kentaurus, z. s.                                      20 000,0 Kč

Markoš Michal & Hnutí Duha                                              20 000,0 Kč

CELKEM                                                                                  120 000,0 Kč

Týden jinak  
I v letech 2020–2021 pokračoval oblíbený zaměstnanecký program
expertního dobrovolnictví. Týden jinak nabízí zaměstnancům Vodafone
možnost změnit od pondělí do pátku pracovní prostředí a věnovat se
neziskovému projektu, navíc s příspěvkem 20 000  Kč. V zaměstnání mají
tento týden proplacený. O tom, kterou neziskovku Nadace Vodafone podpoří,
hlasují sami kolegové z Vodafonu. 



Hospodaření 
Nadace Vodafone 
2020/2021
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Program                                                                                                                                                                                  

Rok jinak                                                                          78 484 Kč                                                                                    

Laboratoř                                                                  4 142 714 Kč                                                         1 349 709 Kč

Technologie pro společnost                             4 660 220 Kč                                                            647 646 Kč

Digitální vzdělávání pro seniory                      1 382 800 Kč                                                            784 000 Kč

Zaměstnanecké programy a sbírky                   974 145 Kč                                                            373 216 Kč

Nadační fondy celkem                                  11 238 363 Kč                                                         3 154 571 Kč

Nadace při svém hospodaření plně dodržela pravidla k poskytování nadačních
příspěvků podle § 353 až 356, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Náklady
na správu Nadace v účetním období 1. 4. 2020 ‒ 31. 3. 2021 činily 3 323 916 Kč. Tyto
náklady odrážejí činnost Nadace a zajišťují plnění jejích cílů. Skladba správních
nákladů za běžné období je následující:

Hospodaření Nadace Vodafone
v roce 2020–2021

Podpůrné aktivity jsou takové aktivity, které realizuje
Nadace Vodafone na podporu daných grantových programů
a jednotlivých projektů. Tyto aktivity jsou hrazené Nadací
přímo třetím stranám, nikoliv grantistům. 

Poskytnuté
příspěvky

Náklady na podpůrné
aktivity programů

                                                                                               

Nadace Provoz - –Vvýdaje            3 323 916 Kč

Mzdy                                                          2 017 904 Kč

Pronájem                                                     109 378 Kč

PR                                                                   768 370 Kč

Audity, průzkumy                                       45 980 Kč

Jiné                                                                382 285 Kč
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Dárci                                                                                                                                                                                         Částka

Vodafone Czech Republic, a. s. (grantové příspěvky a provoz)                                                           10 256 000 Kč

Vodafone Group Foundation (grantové příspěvky)                                                                                     6 005 000 Kč

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a. s. – bez benefitních bodů                                                   189 000 Kč

Vodafone Czech Republic, a. s. (věcné dary, dárkové předměty)                                                                           0 Kč

Hospodaření
Nadace Vodafone 
v roce 2020–2021

Nákladový druh                                              Částka v Kč

Spotřebované nákupy                                                      0 Kč

Služby                                                                             1 670 Kč

Osobní náklady                                                          2 164 Kč
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření ú+etní závěrky sestavené k 31.3.2021

v organizaci

Nadace Vodafone *eská republika

Praha, 26. +ervence 2021

22HLAV s.r.o., I- 64052907, Spisová zna.ka C 10016 vedená u KS v UL, eviden.ní .íslo KA-R 277, osvěd.ení KDP-R 
sídlo: V*ebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobo.ka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něho( bylo provedeno ověření

Organizace: Nadace Vodafone -eská republika
Adresa: náměstí Junkov,ch 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
I-: 274 42 268
Předmět .innosti: 

• podpora vzdělávacích, sociálních, kulturních a jin,ch .inností pořádan,ch v -eské republice
• podpora aktivit směřujících k ochraně +ivotního prostředí v -eské republice
• podpora aktivit směřujících k ochraně lidsk,ch práv a jin,ch humanitárních hodnot na území -eské 

republiky
• podpora rozvoje mobilních komunika.ních technologií v -eské republice

Příjemce zprávy

zakladatel organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

ú.etní závěrka sestavená k 31.3.2021 za ú.etní období 1.4.2020 – 31.3.2021

Termín provedení auditu

4.6.2021 – 26.7.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
V*ebořická 82/2, Ústí nad Labem
eviden.ní .íslo KA-R 277
.len mezinárodní asociace nezávisl,ch profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědn, auditor: Ing. Jan -ern,, eviden.ní .íslo KA-R 2455

22HLAV s.r.o., I- 64052907, Spisová zna.ka C 10016 vedená u KS v UL, eviden.ní .íslo KA-R 277, osvěd.ení KDP-R 
sídlo: V*ebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobo.ka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Zpráva nezávislého
auditora

Výroční zpráva 
Nadace Vodafone Česká republika 

2020/2021
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ur+ena zakladateli organizace Nadace Vodafone *eská republika

Zpráva o ověření ú+etní závěrky

V)rok auditora
Provedli jsme audit přilo+ené ú.etní závěrky organizace Nadace Vodafone -eská republika (dále také
„Organizace“) sestavené na základě .esk,ch ú.etních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.3.2021, v,kazu
zisku a ztráty za rok kon.ící 31.3.2021 a přílohy této ú.etní závěrky, která obsahuje popis pou+it,ch
podstatn,ch ú.etních metod a dal*í vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy
této ú.etní závěrky.
Podle na*eho názoru ú.etní závěrka podává věrn) a poctiv) obraz aktiv a pasiv organizace Nadace
Vodafone *eská republika k 31.3.2021 a nákladů a v)nosů a v)sledku jejího hospodaření za rok kon+ící
31.3.2021 v souladu s .esk,mi ú.etními předpisy.

Základ pro v)rok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ..
537/2014 a standardy Komory auditorů -eské republiky pro audit, kter,mi jsou mezinárodní standardy pro
audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplika.ními dolo+kami. Na*e odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit ú.etní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etick,m kodexem přijat,m Komorou auditorů -eské republiky jsme na Organizaci
nezávislí a splnili jsme i dal*í etické povinnosti vypl,vající z uveden,ch předpisů. Domníváme se, +e důkazní
informace, které jsme shromá+dili, poskytují dostate.n, a vhodn, základ pro vyjádření na*eho v,roku.

Ostatní informace uvedené ve v)ro+ní zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve v,ro.ní zprávě
mimo ú.etní závěrku a na*i zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Organizace.
Ná* v,rok k ú.etní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je v*ak sou.ástí na*ich povinností
souvisejících s ověřením ú.etní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace
nejsou ve v,znamném (materiálním) nesouladu s ú.etní závěrkou .i s na*imi znalostmi o ú.etní jednotce
získan,mi během ověřování ú.etní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako v,znamně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve v*ech v,znamn,ch (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslu*n,mi právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují po+adavky právních předpisů na formální nále+itosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu v,znamnosti (materiality), tedy zda případné nedodr+ení uveden,ch po+adavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek .iněn, na základě ostatních informací.

22HLAV s.r.o., I- 64052907, Spisová zna.ka C 10016 vedená u KS v UL, eviden.ní .íslo KA-R 277, osvěd.ení KDP-R 
sídlo: V*ebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobo.ka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Na základě proveden,ch postupů, do míry, ji+ doká+eme posoudit, uvádíme, +e
• ostatní informace, které popisují skute.nosti, je+ jsou té+ předmětem zobrazení v ú.etní závěrce, jsou

ve v*ech v,znamn,ch (materiálních) ohledech v souladu s ú.etní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nim+ jsme dospěli při provádění
auditu, ostatní informace neobsahují v,znamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uveden)ch postupů
jsme v obdr(en)ch ostatních informacích (ádné v)znamné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost správní rady a revizora Organizace za ú+etní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení ú.etní závěrky podávající věrn, a poctiv, obraz v souladu
s .esk,mi ú.etními předpisy, a za takov, vnitřní kontrolní systém, kter, pova+uje za nezbytn, pro sestavení
ú.etní závěrky tak, aby neobsahovala v,znamné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování ú.etní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetr+itě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze ú.etní závěrky zále+itosti t,kající se jejího
nepřetr+itého trvání a pou+ití předpokladu nepřetr+itého trvání při sestavení ú.etní závěrky, s v,jimkou
případů, kdy správní rada plánuje zru*ení Organizace nebo ukon.ení její .innosti, respektive kdy nemá jinou
reálnou mo+nost ne+ tak u.init.
Za dohled nad procesem ú.etního v,kaznictví v Organizaci odpovídá revizor. 

Odpovědnost auditora za audit ú+etní závěrky
Na*ím cílem je získat přiměřenou jistotu, +e ú.etní závěrka jako celek neobsahuje v,znamnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující ná* v,rok. Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, +e audit proveden, v souladu s v,*e uveden,mi předpisy ve
v*ech případech v ú.etní závěrce odhalí případnou existující v,znamnou (materiální) nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a pova+ují se za v,znamné (materiální), pokud lze
reálně předpokládat, +e by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která u+ivatelé
ú.etní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s v,*e uveden,mi předpisy je na*í povinností uplatňovat během celého auditu
odborn, úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je na*í povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika v,znamné (materiální) nesprávnosti ú.etní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostate.né a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit v,rok. Riziko, +e
neodhalíme v,znamnou (materiální) nesprávnost, k ní+ do*lo v důsledku podvodu, je vět*í ne+ riziko
neodhalení v,znamné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, proto+e sou.ástí podvodu mohou
b,t tajné dohody (koluze), fal*ování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlá*ení nebo obcházení
vnitřních kontrol správní radou.

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

• Posoudit vhodnost pou+it,ch ú.etních pravidel, přiměřenost proveden,ch ú.etních odhadů a
informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze ú.etní závěrky.

• Posoudit vhodnost pou+ití předpokladu nepřetr+itého trvání při sestavení ú.etní závěrky správní radou
a to, zda s ohledem na shromá+děné důkazní informace existuje v,znamná (materiální) nejistota
vypl,vající z událostí nebo podmínek, které mohou v,znamně zpochybnit schopnost Organizace
nepřetr+itě trvat. Jestli+e dojdeme k závěru, +e taková v,znamná (materiální) nejistota existuje, je na*í

22HLAV s.r.o., I- 64052907, Spisová zna.ka C 10016 vedená u KS v UL, eviden.ní .íslo KA-R 277, osvěd.ení KDP-R 
sídlo: V*ebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobo.ka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Zpráva nezávislého
auditora
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povinností upozornit v na*í zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze ú.etní závěrky, a
pokud tyto informace nejsou dostate.né, vyjádřit modifikovan, v,rok. Na*e závěry t,kající se
schopnosti Organizace nepřetr+itě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
na*í zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, +e Organizace ztratí
schopnost nepřetr+itě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, .lenění a obsah ú.etní závěrky, v.etně přílohy, a dále to, zda ú.etní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kter, vede k věrnému zobrazení.

Na*í povinností je informovat správní radu a revizora mimo jiné o plánovaném rozsahu a na.asování auditu a o
v,znamn,ch zji*těních, která jsme v jeho průběhu u.inili, v.etně zji*těn,ch v,znamn,ch nedostatků ve
vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
.len mezinárodní asociace nezávisl,ch profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
V*ebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                 Ing. Jan -ern,
eviden.ní .íslo KA-R 277                                                                                         eviden.ní .íslo KA-R 2455

V Praze, dne 26. .ervence 2021

Nedílnou sou.ástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.3.2021
2. V,kaz zisku a ztráty za období 1.4.2020 – 31.3.2021
3. Příloha k ú.etní závěrce za období 1.4.2020 – 31.3.2021

22HLAV s.r.o., I- 64052907, Spisová zna.ka C 10016 vedená u KS v UL, eviden.ní .íslo KA-R 277, osvěd.ení KDP-R 
sídlo: V*ebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobo.ka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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Zpráva nezávislého
auditora
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Příloha v roční
účetní závěrce
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Vodafone Czech Republic, a.s.
nám. Junkových 2
155 00 Praha 5 ‒ Stodůlky
Česká republika

Kontakt:

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

nadace@vodafone.cz

www.nadacevodafone.cz

Děkujeme všem, kdo s námi dlouhodobě táhnou za jeden provaz

Partneři:

Vodafone Group Foundation – Vodafone Magyarország Alapítvány – Vodafone Nápad roku
Autreo – StartupYard – VŠEM – Rödl & Partner
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR
Centrum pro ženy ROSA – CZEPA – Konto bariéry – Hestia – Darujme.cz
Asociace společenské odpovědnosti – Byznys pro společnost

mailto: adriana.dergam@vodafone.com

