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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 2018 zabývá vývojem finanční hry ve spolupráci s finančními, účetními
a právními 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 2021
A JEJICH ROZDĚLENÍ
VSFG se v souladu se svými stanovami především zabývá organizováním volnočasových vzdělávacích aktivit
pro děti a mládež po dobu školního roku v oborech ekonomika, informatika, účetnictví, zdravý životní styl,
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.

Koncem roku VSFG eviduje 1 457 hráčů, kteří se účastnili projektu „Život podle Vás“

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 nepořádali otevřené akce, které by se konaly fyzicky v sídle společnosti Starochodovská
1360, Praha-Chodov s ohledem na zkušenosti z roku 2020 kdy bylo převážně zavřeno. Nicméně z fyzických
aktivit se moderátoři přesunuli do online prostředí, kde se povedlo odmoderovat 35 akcí formou online
prezentace s ohledem na opatření COVID-19 a s tím spojených omezení.

VĚKOVÁ SKUPINA POČET ČLENŮ VYJÁDŘENO V %

Do 15 let 168 11 %

16–21 let 228 16 %

22–26 let 521 36 %

27–55 let 443 30 %

56 let a více 97 7 %

CELKEM 1 457 100 %

POČET A VĚKOVÉ SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ V ROCE 2021
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UZAVŘENÉ AKCE
Více než školy, které vyhledávaly projekty na zvýšení finanční gramotnosti, patřili uzavřené skupiny studentů
pro které se pořádali online akce v projektu „Život podle Vás“ kterého se účastnilo 124 žáků středních škol do
21 let věku.

Další uzavřenou akcí byla prezentace projektu „Život podle Vás“ pro společnost Astra Zeneca, která
pokračovala jako hlavní sponzor a zadavatelem rozšíření v oblasti zdravého životního stylu.

VLIV PANDEMIE COVID-19 NA ČINNOST VSFG
Ze zkušeností od 10. března 2020 do kdy všechny aktivity běžely standardně, vyhlášením vlády o zákazu
pořádání všech akcí z důvodů COVID-19 pandemie, došlo k dočasnému zastavení činnosti pořádaných
fyzických akcí a prezentaci ve školách. Všechny plánované akce ve školách byly přesunuty na online pro
individuální skupiny bezplatně.

Vlivem vládních rozhodnutí o pandemickém opatření pokračovalo VSFG v online prostředí se kterým byla
spojena i vyšší bezpečnostní opatření což se projevilo ve vyšších nákladech v nové verzi „Život podle Vás“.

Nové vzdělávací centrum, které bylo 20.2.2020 otevřeno se vlivem opatření 10.3.2020 zavřelo
a s očekáváním, že se znovu otevře bylo více zavřené než v provozu a v roce 2021 bylo otvíráno sporadicky
dle pokynů vlády ČR. Mezitím byl čas využit na vývoj nového SW a online moderování pro uzavřené skupiny
s tím, že centrum sloužilo primárně jako zázemí pro moderátory, jenž zpracovávali podklady pro VSFG.

PREZENTACE ORGANIZACE NA VEŘEJNOSTI
Omezení činnosti zúžilo možnosti prezentace. Součástí prezentace asociace jsou webové stránky
www.vsfg.cz

SOUTĚŽE
Všechny soutěže byly z důvodů zákazu shromažďování zrušeny.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI
Hlavním sponzorem v roce 2021 byla Astra Zeneca Czech Republic s.r.o. které patří velké poděkování krom
finanční podpory i za přínos do projektu „Život podle Vás“ v oblasti zdravého životního stylu.

Dále pak Chytrý Honza, a.s. který přispěl zkušenostmi z finančně poradenského prostředí i finančním darem
pro rozvoj projektu „Život podle Vás“.

Nakonec Forbers Ideal Place, s.r.o. který přispěl jak finančním darem, tak marketingovými aktivitami
s přesahem na Slovensko.

MEZI PARTNERY A ROVNĚŽ MODERÁTORY FINANČNÍ HRY PATŘÍ:

a) v Praze Pavel Najman

Jiří Šafránek

Michal Kačín

b) ve Středních Čechách Jaroslav Kuba

Kateřina Schulzová

Michal Petraško

c) v severních Čechách Radek Lev

Ivan Brabec

Mojmír Štelziq

d) na Moravě Jan Bartůšek

e) v západních Čechách Václav Bauer

Richard Odehnal

Kterým též patří velké poděkování za šíření finanční gramotnosti formou projektu „Život podle Vás“
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
Ústředí VSFG se vzhledem k drastickým omezením činnosti průběžně zabývalo snižováním nákladů
především na udržitelné minimum pro nouzový provoz vzdělávacího centra. Jednalo se o omezování
spotřeby energií, která koncem roku významně zasáhla celý trh a v termínech, kdy plánované akce
neprobíhaly fyzicky, tak VSFG omezilo i nábor nových členů na HPP i DPČ. Ostatní lektoři pro prezentaci
finančního a účetního koučování byli vybíráni z externích partnerů, se kterými má VSFG dlouholeté
zkušenosti.

Nakonec jsme se soustředili na zajištění hlavního projektu, který se měl opět naplno spustit po ukončení
nouzového stavu.

Přes maximální snahu nebylo možné zastavit platbu provozních nákladů především záloh na energie, nájmu
a vývoje projektu „Život podle Vás“ ač i zde jsme udrželi pouze jednu firmu jenž udržuje a rozvíjí celý projekt
dle dohodnutých časových / finančních možností.

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 203 186,22 Kč

Spotřeba energií 84 786,85 Kč

Mzdové náklady DPP 150 100,00 Kč

Jiné ostatní náklady 806 582,90 Kč

Tržby z prodeje služby 1 107 327,10 Kč

Přijaté příspěvky 136 155,00 Kč

CELKEM 1 244 655,97 Kč 1 243 482,10 Kč

Hospodářský výsledek – 1 173,87 Kč

ÚČET ZISKU A ZTRÁT
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PLÁNY NA ROK 2022
Hlavní cíl se od roku 2020 nezměnil a je stále znovu upřednostňováno navázání spolupráce se středními
školami a 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 na financování aktivit pro školy, které dle průzkumu
nemají finanční kapacity si kvalifikované lektory, jimiž VSFG disponuje, dovolit pro účely rozvoje studentů
v oblastech osobních financí.

Věříme, že v roce 2022 pandemický stav ustoupí nebo se dostaneme do stavu kdy s COVID-19 se naučíme žít
a přejdeme tak do běžného života na který jsme byli před pandemií zvyklí.

NÁZEV POPIS NÁKLADY PŘÍJMY

Vzdělávací centrum

Nájem 174 000 Kč

Energie 120 000 Kč

Pojištění 19 000 Kč

Úklid a provoz 80 000 Kč

Kancelářské potřeby 150 000 Kč

IT
Programátoři a správci sítě 320 000 Kč

UX, grafici 100 000 Kč

Účetnictví a daně – 100 000 Kč

Odměny a moderátoři

Odměny 1 900 000 Kč

Dary 324 000 Kč

Moderování ve školách 1 600 000 Kč

Moderování ve firmách 1 440 000 Kč

Ostatní
Vícenáklady na IT, UX, UI 250 000 Kč

Cestovní náklady 150 000 Kč

CELKEM 3 363 000 Kč 3 364 000 Kč

PLÁNOVANÝ ROZPOČET 2022
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Vlivem finančního omezení v roce 2021 jsme byli nuceni i posunout plány na spuštění nové verze projektu
„Život podle Vás“ na druhý kvartál 2022 kde bude ukončena stávající verze a spuštěna nová „Život podle Vás
– Beta“, která se ve spolupráci s partnery připravovala v uzavřeném období. Nová verze „Život podle Vás
Beta“ se stane revoluční hrou, která pomůže jak jednotlivcům, tak skupinám pochopit problematiku finanční
gramotnosti.

Následně pak chceme rozšířit i naše týmy, které by zajistili plynulý provoz v oblastech IT, UI, grafiky,
provozního managementu a podpory moderátorů v jednotlivých krajích.
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ZÁVĚR
Rok 2021 se řadí k horším v historii naší asociace, opakované zákazy shromažďování jak v našich objektech
i v základních a středních školách a střediscích volného času velmi omezily systematickou práci i účast
v soutěžích. I přesto při opakovaném obnovování činnosti se děti těšily a většina opět přišla. V opakovaných
fází epidemie se negativně projevily i obavy některých rodičů z nákazy při návštěvě fyzických projektů.

Přes všechny potíže se podařilo pokračovat v zajišťování podmínek pro efektivní činnost rozvoje VSFG. Mezi
nejvýznamnější pozitivní výsledky patří příprava distančního způsobu pořádání akcí i jednání výkonného
výboru, které rozšířilo řady spolupracujících subjektů a umožnil tak rozvoj „beta verze“.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se i přes negativní podmínky znovu a znovu pokoušeli činnost obnovit.

Znovu se potvrdilo, že práce s dětmi a mládeží v oblasti finanční je pro společnost velmi významná. A co je
nejdůležitější, zájem neopadl. V dalším období je nejdůležitější obnovit dlouhodobou systematickou činnost
v plném rozsahu.

Nebude to snadné ani jednoduché, ale nesmírně potřebné. Epidemie znovu potvrdila, že kdo nás reálně
dostane z lokálních nebo globálních potíží, je kvalitní věda.
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