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ÚVOD O SPOLEČNOSTI
Vzdělávací společnost pro finanční gramotnost, z.ú. (dále VSFG) vznikla za účelem veřejně prospěšné
činnosti směřující ke zvýšení finanční gramotnosti pomocí projektu „Život podle Vás“.

VSFG se od svého založení v roce 4.5.2018 zabývá vývojem finanční hry ve spolupráci s finančními poradci,
kteří mají minimálně 10 let praxi v oboru. V této spolupráci se postupem času podařilo vyvinout hru, která
napomáhá lépe pochopit finanční svět v čase a přesně definuje české finanční produkty s ohledem na zákony
i ekonomická pravidla.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
V souladu se stanovami VSFG má organizační struktura dvoustupňové uspořádání, které je tvořeno
ředitelem, předsedou, výkonným výborem, revizní komisí a ústředím asociace a základními články s právní
subjektivitou – moderátoři pro veřejné a soukromé akce – centry a kluby při školách a zařízením pro děti
a mládež a dále individuálními členy či skupinami.
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TYPY AKTIVIT V ROCE 2018
A JEJICH ROZDĚLENÍ
VSFG se v souladu se svými stanovami především zabývá organizováním volnočasových vzdělávacích aktivit
v oborech ekonomika, informatika, účetnictví, kulturními aktivitami jak pro členy i nečleny spolku. Pořádá
specializované přednášky pro školy, firmy i menší skupiny s finanční tématikou. Pořádá soutěže ve finanční
gramotnosti s rozsahem od základní školy až po pokročilý věk.

AKCE PRO ČLENY
VSFG pořádá pravidelné kvartální akce pro členy (dále jen moderátory), kteří jsou kvalifikováni na pořádání
projektu „Život podle Vás“ s cílem zvýšení finanční gramotnosti ve svých regionech.

OTEVŘENÉ AKCE
Moderátoři VSFG pořádali 21 otevřených akcí, které se konaly fyzicky v BDO Olbrachtova 1980/5, Praha-Krč,
140 00 a dalších 15 otevřených akcí formou online prezentace s ohledem na vzdálenost účastníků či
časovému omezení.

UZAVŘENÉ AKCE
Mezi vysoké školy, které byli osloveny na vstup do projektu „Alfa“ ke zvýšení finanční gramotnosti, bylo jako
první VŠE, kde byl projekt „Alfa“ úspěšně aplikován v 3/2018 pro dvě skupiny o 60 žácích.

Další uzavřenou akcí byla prezentace projektu „Alfa“ pro společnost Benefit Plus a tým novinářů z Economia,
která projevila zájem se podílet na rozšíření myšlenky a tak vydala 9/2018 článek v Hospodářských novinách.

VĚKOVÁ SKUPINA POČET ČLENŮ VYJÁDŘENO V %

Do 15 let 0 0 %

16–21 let 150 24 %

22–26 let 80 13 %

27–55 let 378 61 %

56 let a více 13 2 %

CELKEM 621 100 %

POČET A VĚKOVÉ SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ V ROCE 2018
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PREZENTACE ORGANIZACE NA VEŘEJNOSTI
Především díky zájmu moderátorů a online prezentací se zvýšili počet účastníků v projektu „Alfa“ a „beta“.
Součástí prezentace asociace jsou webové stránky www.vsfg.cz

SOUTĚŽE
Přes benefitové akce bylo pořádáno 12 soutěží, primárně ve firmách jako podpůrný program pro
zaměstnance a 4 ve školách jako dobrovolná účastna projetu.

V soutěžích se osvědčili menší skupinky s individuálním přístupem pořadatele, který má tak více času
rozebrat s jednotlivci i skupinou jednotlivá témata a objasnit základní principy pro účastníky. Naopak ve
velkých skupinách bylo zapotřebí větší účasti koordinátorů, kteří vypomáhali moderátorovi v individuálních
případech.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Mezi nejvýznamnější události VSFG patří v roce 2018 založení společnosti a přijetí hlavního daru od
zakladatelů, kterým byl projekt „Alfa“ v exceloveské verzi určený k převedení do online prostředí pod názvem
„beta“.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI
Hlavním sponzorem v roce 2018 byly zakladatelé projektu.

Mezi hlavní partnery patří Martin Sivok jakožto hlavní IT specialista, Marcel Brna jakožto hlavní grafik
a Ondřej Zajíc v pozici junior-designer.

MEZI PARTNERY A ROVNĚŽ MODERÁTORY FINANČNÍ HRY PATŘÍ:

a) v Praze Martin Podolák

b) ve Středních Čechách Jaroslav Kuba

Jakub Koldovský

c) v severních Čechách Petr Vaněk

Mojmír Štelzig

d) v západních Čechách Richard Odehnal

Kterým též patří velké poděkování za šíření finanční gramotnosti formou projektu „Život podle Vás“
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Ústředí VSFG od počátku roku řešilo sponzory a rozvoj projektu přes firmy jako benefit pro zaměstnance
a rovněž se zabývalo myšlenkou poskytnout projekt pro střední a vysoké školy jako nástroj pro bližší náhled
na životní situace.

V prvním pololetí bylo potřeba nastavit právní formu společnosti a zpracovat podklady do prezentovatelné
formy. Za minimální náklady v IT za pomoci partnerů a studentů, kteří se zapojili do projektu „Alfa“ a později
i „beta“ se podařilo oslovit na veřejných akcí investory, kteří by se podíleli na plánovaném projektu „Život
podle Vás“.

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI VSFG
Vícezdrojové financování je dlouhodobě jedinou možnou cestou zajištění činnosti asociace. Rozhodující
podíl tvoří sponzorské dary, členské příspěvky a výnosy z vlastní činnosti.

POPIS NÁKLADY VÝNOSY

Spotřeba materiálu 0 Kč

Spotřeba energií 0 Kč

Mzdové náklady DPP 0 Kč

Jiné ostatní náklady 650 Kč

Tržby z prodeje služby 124,63 Kč

Přijaté příspěvky 16 000,00 Kč

CELKEM 650 Kč 16 124,63 Kč

Hospodářský výsledek + 15 474,63 Kč

ÚČET ZISKU A ZTRÁT
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PLÁNY NA ROK 2019
Hlavním cílem je rozšíření spolupráce s Benefit Plus, oslovit Sodexo a ostatní kafeterie, přes které by VSFG
vedlo svoji kampaň „Gramotnost do firem“ a navázání spolupráce se středními školami s cílem zařazení
projektu „Život podle Vás“ do hodin ekonomie, občanská výchova, rodinné finance, informatika či založení
individuálních klubů na téma „Finanční gramotnost“ v jednotlivých školách.

K hlavnímu cíli chceme na konci roku oslovit MŠMT, ČNB a postupně školy v ČR na podporu aktivit pro školy,
které dle průzkumu nemají finanční kapacity si kvalifikované lektory, jimiž VSFG disponuje, dovolit pro účely
rozvoje studentů v oblastech osobních financí.

Dalším plánem na konec roku 2019 je aplikace novinek, které se ve spolupráci s partnery připravovali
v uzavřeném období a nová verze „Život podle Vás“ se stane revoluční hrou, která pomůže jak jednotlivcům,
tak skupinám pochopit problematiku finanční gramotnosti.

Nakonec pak chceme rozšířit i naše týmy, které by zajistili plynulý provoz v oblastech IT, UX, grafiky,
provozního managementu a podpory moderátorů v jednotlivých krajích.

NÁZEV POPIS ČÁSTKA

Vzdělávací centrum

Nájem 60 000 Kč

Poplatky 2 000 Kč

Pojištění 5 000 Kč

Úklid a provoz 10 000 Kč

Kancelářské potřeby 10 000 Kč

IT
Programátoři a správci sítě 50 000 Kč

UX, grafici 20 000 Kč

Účetnictví a daně – 10 000 Kč

Odměny Moderátoři 50 000 Kč

CELKEM 217 000 Kč

PLÁNOVANÝ ROZPOČET VÝDAJŮ 2019



ZÁVĚR
Rok 2018 se řadí k úvodnímu roku naší asociace, kdy se povedlo zajistit programátory, grafiky a první
moderátory pro rozvoj online „Finanční hry“.

VSFG má jako hlavní cíl aktivně oslovovat školy a firmy na pořádání vzdělávacích akcí a zajistit tak finančně
gramotné Česko.

Závěrem bychom rádi poděkovali za důvěru i dary, které byli a budou použity výhradně na projekt „Život podle
Vás“
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