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Ú V O D N Í

S L O V O

Vážení příznivci, dárci, lektoři a přátelé,
otevřeli jste výroční zprávu společnosti ABC finančního vzdělávání, o. p. s. za rok 2019.
Zpráva shrnuje aktivity, kterými společnost plnila v daném roce své poslání:
„Praktickým vzděláváním zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin, šířit
osvětu v oblasti osobních finanční, přispívat k růstu finanční gramotnosti a rozvoji
finančního vzdělávání.“

Děkujeme za důvěru a podporu, bez které bychom se neobešli:
Společnosti Broker Consulting, hlavnímu dárci a zakladateli.
Lektorům – spolupracovníkům z Broker Consulting – za nezištnou lektorskou pomoc ve školách,
ve státní správě, ve firmách a s ohroženými skupinami:
Pavlu Mičanovi, Magdaléně Dobišové, Evě Rychtaříkové, Jiřímu Tatýrkovi, Lence Kasal, Petru Fialovi, Josefu
Lokajíčkovi, Janu Diartovi, Michalu Cibulkovi, Luboši Kadlecovi, Martině Pulcové, Dáše Zdrubecké, Janě
Hruškové, manželům Hadačovým, Pavlu Zymovi, Jakubu Urbanovi.
Dárcům, kteří naše aktivity tento rok podpořili:
Františku Furchovi, Janu Štěrbovi, Tomáši Dudkovi, Ivanu Richterovi, Filipu Piskáčkovi, Zuzaně Macíkové, Tereze
Šindelářové a společnosti Conseq Investment Management, která podpořila Turnaj tříd v on-line hře
FinGRplay.cz.
Děkujeme učitelům, studentům, žákům, školám, rodičům a neziskovkám, kteří se zapojili do šíření
finančních znalostí.
Děkujeme všem partnerům a příznivcům, kteří nám dělají cestu k nejrůznějším skupinám a usilují
o lepší finanční znalosti spolu s námi.

Za společnost ABC finančního vzdělávání

Jan Lener, ředitel společnosti
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O S P O L E Č N O S T I

Poslání
Posláním společnosti je praktickým vzděláváním zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. Šířit
osvětu v oblasti osobních financí, přispívat k růstu finanční gramotnosti a rozvoji finančního vzdělávání.
Založení společnosti
Obecně prospěšná společnost ABC finančního vzdělávání, založená v létě 2011 v reakci na společenskou
poptávku a situaci s dluhy, si klade za cíl aktivně podporovat zvyšování finanční gramotnosti obyvatel České
republiky. Zakladatelem je společnost Broker Consulting, kterou k založení vedly následující důvody:
• nejistota hospodářského růstu;
• stárnutí populace;
• finanční nepřipravenost občanů na nečekané události;
• nedostatek znalostí nahrávající byznysu s dluhy;
• znalosti, zázemí i prostředky pro trvalé zlepšování praktických znalostí občanů;
• zájem na zlepšení finanční situace rodin;
• zájem o kultivaci odvětví.

A K T I V I T Y S P O L E Č N O S T I

V roce 2019 proběhla další stovka vzdělávacích akcí pro nejrůznější skupiny, které u nás praktické vzdělávání
poptaly. Dál jsme podporovali učitele a praktické vzdělávání na školách. Proběhly další akce ve firmách a pro
sportovní kluby. Ve spolupráci s MAP Vítovsko jsme posilovali znalosti v Moravskoslezském kraji.
Celorepublikový Turnaj tříd ve finanční gramotnosti v on-line hře FinGRplay.cz realizovali ve dvou kategoriích –
pro základní a střední školy. Dvě sady cen podpořily motivaci základních škol, které v loňském sloučeném ročníku
skončily těsně pod stupni vítězů. Účast byla jednou taková než v ročníku prvním, v průměrech tříd i ve výsledcích
jednotlivců došlo k výraznému zlepšení.
Turnaj podpořila a o ceny pro vítěze se zasloužila společnost Conseq Investment Management, které za to
speciálně děkujeme. S výsledky turnaje jsme vystoupili na celostátní konferenci Global Money Week v České
národní bance, které se účastnily učitelky vítězných tříd.
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Akreditovaného vzdělávání pedagogů ve spolupráci s NIDV v Jihlavě pod názvem Finanční matematika hrou I. a II.
se účastnilo padesát dalších pedagogů.
Spolupráce pokračovala také s ČZU v Praze, kde každoročně hrajeme on-line hru o zápočty.
Ze zmíněných aktivit víme, že finanční znalosti se zlepšují jen pomalu a velmi rozdílně, v závislosti na
schopnostech vzdělavatelů, kde jsou stále velké rezervy. Riziko chybných rozhodnutí na startu do života
s dlouhodobě negativními dopady na finanční situaci je stále aktuální. Apelujeme na rodiče s kapesným budovat
návyk odkládání na horší časy, komunikovat s dětmi o penězích a motivovat je k dalšímu vzdělávání.

H L AV N Í

Č I N N O S T

Osvěta a vzdělávání
V roce 2019 jsme rozvíjeli dříve nastartované aktivity, šířili znalosti, jak nám to jen kapacity dovolily. V on-line hře
jsme zaznamenali další úspěšný rok, na kterém se podílel jak Turnaj tříd, tak jednotlivé turnajové akce učitelů,
rodičů a lektorů.
Ani desková podoba hry nezahálela, spolu s diskusí o Nástrojích finančního trhu je nejpoptávanější
a nejoblíbenější formou vzdělávání.
Ve spolupráci MAP Vítovsko jsme obvyklá témata pro ZŠ na Ostravsku rozšířili o základy podnikání. Vznikly dva
speciální scénáře hry pro sportovní kariéru.
Mladí lidé se nejvíc zajímají o investice, s učiteli došlo na témata spojená s dědictvím a charitou.
V roce 2019 se ekonomicky dařilo a bylo to znát i ve vzdělávacích aktivitách..
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Knížka

Roll-upová hra

Prezentace a testy na www.abcfv.cz

On-line hra www.fingrplay.cz
Sdílení na:
Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google disk, Slide share, Prezi.

Výběr z akcí 2019
a) Finanční matematika hrou s NIDV Jihlava – navázala na akreditovaný kurz FG srozumitelně a bez překážek.
Program s využitím her Peníze navíc a FinGRplay.cz absolvovalo dalších 50 učitelů, kteří byli spokojeni a odhodláni
znalosti předávat dále.
b) Turnaj tříd 2019 ve finanční gramotnosti vyhrála třída 3.C SŠ Náhorní Praha před 4.A Gymnázia Na Vítězné
plání a 3 IT SČMSD Humpolec. Kategorii ZŠ ovládla ZŠ Puklice, kde úplně nejlépe si poradili sedmáci následováni
deváťáky a osmáky. Mezi jednotlivci absolutně nejlepší výsledek dosáhl Drny z OA Ostrava-Poruba, Lolmi z 3.PK
ISŠTE Sokolov a Týna též z 3.C OA Ostrava-Poruba. Bylo nám ctí i potěšením se s výherci setkat a předat ceny
osobně.
c) Finanční vzdělávání pro FC Viktora Plzeň – v lednu si 30 mladých fotbalistů včetně trenérů zkusilo
zvládnout speciální fotbalový scénář s výtržností, výpadkem kvůli zranění, s postupem do vyšší soutěže a koncem
sportovní kariéry v 35 letech.
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Ohlasy
„Děkuji za hodnocení turnaje. Moc se nám tato soutěž líbila, byla zábavná a poučná zároveň. Pokud bude turnaj
probíhat i příští rok, určitě se rádi zapojíme :). „
Mgr. Vladimíra Zahradníková, 25. základní škola Plzeň
„Děkujeme za informaci a máme velkou radost (sice kdyby nehrála celá třída, ale jen 10 nejlepších, tak máme asi
vítězství v kapse)! Hra výborně motivovala žáky pro řešení různých situací a strategií, vedla i ke spolupráci.
Skvělou formou je přivedla k zájmu o finanční produkty. Pozitivně hodnotíme okamžité výsledky pro jednotlivce i
formu turnaje pro výsledky třídy. Určitě využijeme i další vaše výukové formy a materiály. Děkuji za možnost
zapojit se do turnaje a úžasně připravený didaktický materiál!!!“
Martina Faltysová, SPŠ stavební Mělník
„Mohu potvrdit, že to studenty chytlo a chtěli to hrát i v dalších hodinách :).„
Mgr. Aneta Růžičková, třídní učitelka 1. C, EDUCA Pardubice
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D O P L Ň KO VÁ Č I N N O S T
Prodej pomůcek a materiálů
Prodej knížek, her a akcí v roce 2019 vynesl 69 241 Kč a činil 32% všech příjmů.
Vzdělávání na zakázku
Společnost ABCfv realizovala v roce 2019 několik akcí na zakázku. Pro Národní institut dalšího vzdělávání proběhl
program Finanční matematika hrou, Místní akční skupina Vítovsko poptala vzdělávání pro ZŠ
v Moravskoslezském kraji, ZŠ Vratislavice či Anglo-německá obchodní akademie realizovaly hru Peníze navíc,
Erudico s.r.o. vzdělávání pro nezaměstnané. Tržby za vzdělávání v roce 2019 činily 60 496 Kč. Tržby pokryly přímé
náklady na materiály a přípravu akcí. Nutné provozní výdaje, aktualizace a rozvoj pomůcek a materiálů, provoz
portálu on-line verze hry byl financován z darů zakladatele a darů jeho spolupracovníků.

E KO N O M I C K Á Č I N N O S T

Výdaje společnosti ABC finančního vzdělávání činily 431 911 Kč. Většinou šlo o personální náklady (83%). Další
nutné provozní náklady na domény, tiskoviny, údržbu stránek činily 13% výdajů. Odvody a poplatky pak 4%.

Výdaje 2019

4%
13%

personální náklady
provoz
odvody a poplatky

83%

Příjmy společnosti činily 212 955 Kč. Skládaly se z darů spolupracovníků zakladatele (58 %), z darů ostatních (9 %)
a z tržeb z vlastní činnosti (32%). Dary ostatních zahrnují kromě darů jednotlivců také dar společnosti Conseq
Investment Management, na ceny do Turnaje tříd 2019 ve finanční gramotnosti.
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Příjmy 2019
9%

dary spolupracovníků
zakladatele
tržby z vl. činnosti
dary ostatních

32%
58%

9
Společnost byla podporována převážně dary z finančního sektoru. Dotace ani prostředky z veřejných zdrojů
nečerpala. Podpory ze strany státu se společnosti trvale nedostává. Též dary jednotlivců jsou zastoupeny
minimálně.
Příjmy společnosti v tisících Kč po jednotlivých letech a celkem shrnuje následující tabulka. Zakladatel poskytl
a zprostředkoval celkem dary ve výši 3,3 milionu, tj. 70 % všech příjmů. Existence a činnost společnosti by bez
těchto darů nebyla možná.

Dary (v tis. Kč)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

Broker Consulting

0

300

675

333,8

593,3

82,9

225,9

200

0

2 410,9

Spolupracovníci
Broker Consulting

0

0

8,7

104,6

214,9

191,8

141,1

113,2

123,7

898

Ostatní
(finanční instituce)

0

107

0

200

0

0

0

272,8

20

599,8

Tržby (v tis. Kč)
Akce, knížky, hry

2011
0

2012
206,9

2013
168

2014
98,9

2015
99,7

2016
74,2

2017
64,3

2018
63,3

2019
69,2

Celkem
844,6
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Akce ABC 2019
Datum

Akce

Popis

Vedl

10.1.

Hra Peníze navíc s fotbalisty

jak naložit s kolísajícími příjmy

Mičan Pavel, Dobišová Magdaléna

23.1.

Nástroje fin trhu pro svépomocnou skupinu
Tady a Teď, o.p.s.

finanční hospodaření

Václavíková Martina

23.1.

Turnaj zaměstnanců centrály BC v on-line
hře FinGRplay.cz

turnaj o ceny

Václavíková Martina

31.1.

Natáčení pro HR news

jak chodí peníze do práce - úročení

Václavíková Martina

1.2.

Spuštění registrací do Turnaje tříd 2019

příprava turnaje

Václavíková Martina

4.2.

Turnaj konzultantů BC o ceny

soutěž

Václavíková Martina

26.2.

Nástroje fin trhu - gymnázium Nad štolou

základy os financí

Václavíková Martina

28.2.

VZIZ -zk

kvalifikace, odbornost

Václavíková Martina

7.3.

Nástroje fin trhu - gymnázium Nad štolou

základy os financí

Václavíková Martina

11.3.

ČZU cup - výsledky

turnaj o zápočet

Rychtaříková Eva

15.3.

FG pro zaměstnance

praktické finance, prevence předlužení

Václavíková Martina

šíření fin znalostí

Václavíková Martina

18.-24.3. Turnaj tříd v on-line hře FinGRplay.cz
21.3.

Nástroje fin trhu - Galileo School

základy fin hospodaření

Václavíková Martina

10.4.

Peníze navíc - SŠ Černý most

základy dobrého hospodaření
a plánování

Václavíková, Tatýrek Jiří

18.4.

ZČU Cup ve FinGRplay.cz - o ceny

osvěta a základy dobrého hospodaření
a plánování

Fiala Petr, Hrubý Petr

22.2.

Hra ve výuce pro učitele - Bohumín

předávání fin znalostí

Václavíková Martina

24.4.

Turnaj tříd - předání cen GVP

podpora FinGRplay.cz

Václavíková Martina

2.5.

Turnaj tříd - předání cen Náhorní

podpora FinGRplay.cz

Václavíková, Čejka Jiří

6.5.

Turnaj tříd - předání cen Ostrava Poruba

podpora FinGRplay.cz

Václavíková Martina

17.5.

Turnaj tříd - předání cen ISŠTE Sokolov

podpor FinGRplay.cz

Václavíková Martina

22.5.

Peníze navíc - Gymn Duhovka Praha

propagace FinGRplay.cz

Václavíková Martina

23.5.

Turnaj tříd - předání cen ZŠ Vambekr

podpora FinGRplay.cz

Václavíková, Čejka Jiří

4.6.

Turnaj tříd - předání cen Puklice

podpora FinGRplay.cz

Václavíková, Čejka Jiří

12.6.

Peníze navíc - ZŠ Vratislavice

základy správného hospodaření

Václavíková, Lokajíček Josef

17.6.

Peníze navíc s kvartou Gymn Duhovka

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

19.6.

Peníze navíc - ZŠ Dymokury

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

20.6.

Peníze navíc - ZŠ Vratislavice

základy správného hospodaření

Václavíková, Lokajíček Josef
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Datum Akce
Akce

Popis

Vedl

26.6.

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

předávání znalostí dál

Václavíková Martina

FinPeníze navíc - ZŠ Šimanovská

27.-28.6. Peníze navíc s učiteli
7.8.

Peníze navíc - FK Viktorie

základy správného hospodaření

Mičan Pavel, Dobišová Magdaléna

27.8.

Fin matematika hrou II.

předávání znalostí dál

Václavíková Martina

17.9.

Peníze navíc pro zaměstnance

základy hospodaření a plánování

Diart Jan

10.10.

Nástroje fin trhu - ZŠ Březová

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

15.10.

Nástroje fin trhu - ZŠ Budišov

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

17.10.

Úrok, rizika a příležitosti - ZŠ Březová

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

22.10.

Hra ve výuce - lektoři ABC

předávání fin znalostí dál

Václavíková Martina

24.10.

Turnaj v on-line hře - ZŠ Březová

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

25.10.

Úrok, rizika a příležitosti - ZŠ Budišov

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

šíření znalostí

Kadlec Luboš

30.-31.10. Trénink lektorských dovedností - lektoři ABC
30.10.

Hra FinGRplay ve výuce s učiteli

šíření znalostí a propagace fg

Václavíková Martina

31.10.

Turnaj v on-line hře - ZŠ Budišov

srozumitelnost fin. služeb

Václavíková Martina

6.-.7.11.

Nástroje fin trhu - ZŠ Vítkov

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

předávání fin znalostí dál

Václavíková Martina

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

předávání fin znalostí dál

Václavíková Martina

základy správného hospodaření

Václavíková Martina

13.-14.11. Úrok rizika a příležitosti - ZŠ Vítkov
14.11.

Fin matematika hrou I. s učiteli

20.-21.11. Turnaje v on-line hře - ZŠ Vítkov
21.11.

Fin matematika hrou II. s učiteli

3. a 4.12. Peníze navíc - ANOA Praha

Hlavními donátory aktivit ABC finančního vzdělávání byla společnost Broker Constulting a její spolupracovníci.
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R O Z VA H A

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. 12. 2019 v tisících Kč
Sestaveno dne: 23. 04. 2020
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání: Osvěta a vzdělávání v oblasti fin. poradenství

AKTIVA
A.
A.I .
A.IV .
B.
B.I .
B.II.
B.III.
B.IV.

PASIVA
A.
A.II.
B.
B.III.

Název položky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ABC Finančního vzdělávání, o. p. s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň, IČ 29118531

Kód
1
2
28
40
41
51
71
79
82

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
Název položky

Kód

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
PASIVA CELKEM

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou.

1
6
10
21
48

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

0
909
-909
397
53
83
254
7
397

0
909
-909
138
96
0
35
7
138

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

354
354
43
43
397

94
94
44
44
138

Jan Lener, ředitel společnosti
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V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2019 v tisících Kč
Sestaveno dne: 23. 04. 2020
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání: Osvěta a vzdělávání v oblasti fin. poradenství

NÁKLADY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ABC Finančního vzdělávání, o. p. s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň, IČ 29118531

Název položky

hlavní
1

Kód
A
A I.
A III.
A V.

VÝNOSY

1
2
13
21
39

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Název položky

hlavní
1

Kód
B
B.II.
B.III.
C.
D.

Výnosy
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

X
403
60
4
467

40
43
47
61
62
63

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou.

X
103
104
207
-260
-260

Činnost
hospodářská
2
X
0
0
0
0

Činnost
hospodářská
2
X
0
0
0
0
0

celkem
3
X
403
60
4
467

celkem
3
X
103
104
207
-260
-260

Jan Lener, ředitel společnosti
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L I D S K É Z D R O J E

Společnost spolupracuje s 12 odborníky, kteří nenárokují honorář. Jednoho odborníka společnost honorovala na
dohodu o provedení práce. A hradila služby spojené s vedením vzdělávacích projektů a IT fakturované měsíčně.
Lektoři vykonávali svou činnost za příspěvek na finanční vzdělávání.
Seznam certifikovaných lektorů k 31.12. 2019 obsahoval 104 jmen. Aktualizovaný seznam je stále zveřejněn na
internetových stránkách společnosti.

S P O L U P R Á C E A PA R T N E R S T V Í

Společnost ABC finančního vzdělávání v roce 2019 spolupracovala s učiteli prostřednictvím NIDV v Jihlavě a MAP
Vítovsko, s vysokými školami (ČZU a VŠPJ) přímo. Partnerem Turnaje tříd 2019 ve finanční gramotnosti byla
společnost Conseq Investment Management. Klíčovým partnerem pro chod a činnost ABCfv byla společnost
Broker Consulting.

H O D N O C E N Í

Č I N N O S T I

Z realizovaných aktivit jsme vyvodili následující:
Žáci ZŠ (5. – 9. třída)
Účastníci se zájmem a ochotou měnit postoje. Výhodou je vnímavost a minimální předsudky. Vliv rodiny
a prostředí je tu patrný, ovšem není v postojích tak pevně usazen, aby nereagoval na další podněty. V hrách jsou
opatrní na začátku první hry, po té zkouší, co hra umí. Po několika hrách mají jasno, jak ideálně postupovat.
Úspěšnost prvních pokusů 44 %, úspěšnost druhých a dalších pokusů 95 %.
Učni a studenti SŠ
Účastníci se zájmem a možností poznatky hned využít. Postoje jsou jasnější – vzor z rodiny. Víc se zajímají studenti
z nižší střední třídy, než studenti z bohatších rodin. Na začátku hry používají, co znají nebo co kde slyšeli, to testují.
Středoškoláci se zajímají o investice, se kterými mívají i nějakou zkušenost. Úspěšnost prvních pokusů 50 %,
druhých a dalších přes 95 %. Díky okamžité použitelnosti jsou vzdělávací aktivity pro tuto skupinu nejefektivnější.
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Učitelé ZŠ, SŠ
Účastníci s předsudky a horší reflexí. V tématu se necítí moc jistě, ovšem zvou-li si odborníky na určitá témata,
dodává to váhu, zajímavost, uvěřitelnost, ale i další pohledy a podněty. Jen může být těžší udržet vzdělávání
objektivní.
Lektoři finanční gramotnosti
Lektoři mají znalosti, pracují na způsobech prezentace a srozumitelného předávání dál. Doplňují a vylepšují tím
své služby. Mají zájem na tom být objektivní - znalostmi zvyšovat finanční sílu českých rodin, protože to pro ně
znamená lepší práci. Budovat s lidmi jejich bohatství je lepší než řešit cesty z dluhů.
Zaměstnanci, zaměstnavatelé a veřejnost
Exekuce na platy, s tím spojenou administrativu, problémy s motivací, sociální napětí, řeší mnoho firem. Přesto
vzdělávání ke zlepšení moc často nevolí. Raději opatrněji vybírají zaměstnance. Finanční benefity sledují víc
daňové úlevy než finanční růst zaměstnanců. Zde je velký prostor ke zlepšení.
Veřejnost se snaží řešit až vážné problémy, příznaky nejspíš včas nerozpozná. Dokud se ekonomice daří, nějaké
řešení se nejspíš najde, ovšem když se ekonomice nedaří, obecně to situaci přitíží.
Největší šance na zlepšení je u dětí. Proto apelujeme na rodiče, aby spolu s kapesným budovali návyk odkládání,
mluvili doma o penězích a všemožně podporovali finanční vzdělávání.
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