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Identifikační údaje 

Společnost Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Sídlo Praha 10, Estonská 500/3, PSČ 101 00 

Právní forma akciová společnost 

IČ 042 74 644 

Předmět činnosti zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, 

navazujících magisterských a doktorských studijních programech a 

oborech na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy 

realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, 

zejména, nikoliv však výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním 

programům a oborům 

pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

celoživotní vzdělávání 

Vlastní jmění 315.917 tis. Kč 

Datum vzniku společnosti 27. 7. 2015 

Účetní období 1. 9. 2016– 31. 8. 2017 

 

 

Obsah výroční zprávy 

a) Zpráva o vývoji společnosti ve sledovaném období 

b) Zpráva o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 

c) Zpráva o předpokládaném vývoji společnosti 

d) Zpráva o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

e) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

f) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

g) Účetní závěrka za rok 2017  

h) Výrok auditora 

i) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

j) Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

k) Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů 

l) Vývoj a konečný stav fondů 

m) Stav a pohyb majetku a závazků 

n) Úplný objem nákladů  
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a) Zpráva o vývoji společnosti ve sledovaném období 

Vývoj společnosti je patrný z přiložené účetní závěrky k 31. 8. 2017. 

 

Předmět podnikání společnosti se během sledovaného období nezměnil. 

 

 

b) Zpráva o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 

 

Nedošlo k žádným významným skutečnostem, které nastaly po rozvahovém dni. 

 

c) Zpráva o předpokládaném vývoji společnosti 

 

Společnost bude také v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pokračovat ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti. 

 

d) Zpráva o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje 

 

Společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. 

 

e) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

 

Společnost postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů v souladu s platnou legislativou. 

 

f) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

 

g) Účetní závěrka za rok 2017 a výrok auditora  

 

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností AUDIT BOHEMICA s.r.o. 

Účetní výkazy, příloha k účetní závěrce jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy. 

 

h) Výrok auditora 

 

Výrok auditora je uveden v příloze této výroční zprávy 

 

i) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

 

Zpráva o vztazích tvoří přílohu této výroční zprávy. 

 

j) Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy. 
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k) Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů 

 

Poskytovatel Účel dotace 

Výše dotace 

k 31.8.2017 

v tis. Kč 

Zdroj dotace 

 CSVŠ – Národní agentura programu SOCRATES Socrates - Erasmus 2 241 Evropská komise 

Evropská komise Europe Direct 521 Evropská unie 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Specifický vysokoškolský 

výzkum 
1 535 

Státní rozpočet ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Institucionální podpora na 

dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné 

organizace 

3 393 Státní rozpočet ČR 

Celkem   7 690    

 

l) Vývoj a konečný stav fondů 

Název fondu 
počáteční 

stav 
přírůstek úbytek konečný stav 

Stipendijní fondy 0 7 660 408 2 107 600 5 552 808 

Stipendijní fond-zahraniční 0 2 455 290 2 040 557 414 734 

Stipendijní fond - MŠMT 0 2 910 700 2 687 530 223 170 

Grantový fond 0 1 741 100 0 1 741 100 

Absolventský fond Diamant 0 83 300 83 300 0 

Celkem 0 14 850 798 6 918 987 7 931 812 
 

m) Stav a pohyb majetku a závazků 

 
Majetek počáteční 

stav 

přírůstek úbytek konečný stav 

Software - nad 60 tisíc 0 521 870 0 521 870 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 3 700 000 0 3 700 000 

Stavby 0 129 134 808 0 129 134 808 

Samostatné movité věci  0 21 279 655 328 042 20 951 613 

Oceněvací rozdíl k majetku 0 15 275 230 0 15 275 230 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 854 738 104 902 749 836 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 3 600 000 0 3 600 000 

Pozemky 0 20 206 876 0 20 206 876 

Nedokončený dlouhod.nehmot.maj. 0 39 739 366 39 739 366 0 

Nedokončený dlouhod.hmotný majetek 0 120 660 271 117 580 471 3 079 800 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 76 886 000 66 157 000 10 729 000 

Dluhové cenné papíry držené  0 19 556 450 19 556 450 0 

Ostatní dlouhodobý finanční  0 237 889 138 50 199 108 187 690 030 

Celkem 0 689 304 402 293 665 339 395 639 064 
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Závazky  

Společnost eviduje závazky z obchodního styku k 31. 8. 2017 v celkové výši 14 868  tis. Kč. 

 

n) Úplný objem nákladů  

Celkový objem nákladů k 31.8.2017 činil 253.103 tis. Kč. 

 

z toho:  

provozní náklady 4 766 

služby 107 916 

osobní náklady 126 347 

finanční náklady 2 912 

odpisy 7 065 

ostatní náklady 4 097 
 

 

 

V Praze dne 18. 10. 2017 

 

 

 

 

 

_______________________________________                              

Bohuslava Šenkýřová 

             předsedkyně představenstva                                           

  



Výroční zpráva za období 1.9.2016  - 31.8.2017 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Strana 6 (celkem 37) 

 

řád Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 599 912 34 496 565 416 478 634

A. 002

B. 003 395 640 30 622 365 018 267 198

B. I. 004 4 222 1 498 2 724 3 340

B. I. 1 005

2 006 522 522 0 0

2.1 007 522 522 0

2.2 008

3 009

4 010 3 700 976 2 724 3 340

5 011 0 0 0 0

5.1 012

5.2 013

B. II. 014 192 999 29 124 163 875 49 370

B. II. 1 015 149 342 8 581 140 761 25 241

1.1 016 20 207 20 207

1.2 017 129 135 8 581 120 554 25 241

2 018 20 952 16 525 4 427 5 704

3 019 15 275 1 018 14 257 15 275

4 020 4 350 3 000 1 350 3 150

4.1 021

4.2 022

4.3 023 4 350 3 000 1 350 3 150

5 024 3 080 0 3 080 0

5.1 025

5.2 026 3 080 3 080

B. III. 027 198 419 0 198 419 214 488

B. III. 1 028 10 729 10 729

2 029

3 030

4 031

5 032

6 033

7 034 187 690 0 187 690 214 488

7.1 035 187 690 187 690 214 488

7.2 036 0

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 až 20 +24)

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)

Pozemky

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 

název účetní jednotky

(BILANCE) Vysoká škola 

finanční a správní, 

a.s.ke dni 31. srpna 2017

(v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

IČ
Estonská 500/3

042 74 644
Praha 10 - Vršovice

101 00
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AKTIVA řád Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 203 291 3 874 199 417 210 521

C. I. Zásoby   (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 3 826 0 3 826 3 539

C. I. 1 Materiál 039 7

2 Nedokončená výroba a polotovary 040

3 Výrobky a zboží (ř.42 + 43) 041 3 826 0 3 826 3 532

3.1 Výrobky 042

3.2 Zboží 043 3 826 3 826 3 532

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 132 255 3 874 128 381 120 803

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky  (ř. 48 až 52) 047 0 0 0 0

1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 048

1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

1.3 Pohledávky - podstatný vliv 050

1.4 Odložená daňová pohledávka 051

1.5 Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 0 0 0 0

1.5.1 Pohledávky za společníky 053

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

1.5.3 Dohadné účty aktivní 055

1.5.4 Jiné pohledávky 056

2 Krátkodobé pohledávky  (ř. 58 až 61) 057 132 255 3 874 128 381 120 803

2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 058 82 157 3 874 78 283 82 581

2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

2.3 Pohledávky - podstatný vliv 060

2.4 Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 50 098 0 50 098 38 222

2.4.1 Pohledávky za společníky 062 28 354 28 354 28 354

2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 14 744 14 744 1 976

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 3 397 3 397 1 609

2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 3 537 3 537 6 283

2.4.6 Jiné pohledávky 067 66 66

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 +70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 +73) 071 67 210 0 67 210 86 179

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 85 85 738

2 Peněžní prostředky na účtech 073 67 125 67 125 85 441

D. I. Časové rozlišení aktiv  (ř. 75 až 77) 074 981 0 981 915

D. I. Náklady příštích období 075 981 981 915

D. II. Komplexní náklady příštích období 076

D. III. Příjmy příštích období 077

2

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 565 416 478 634

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 315 917 263 576

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 4 500 2 000

1 Základní kapitál 081 4 500 2 000

2 Vlastní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio a kapitálové fondy   (ř. 85 + 86) 084 305 460 259 604

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 305 460 259 604

2.1 Ostatní kapitálové fondy 087 343 263 231 250

2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 -66 157

2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090

2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 28 354 28 354

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94) 092 7 932 4 873

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094 7 932 4 873

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (+/-) (ř. 96 až 98) 095 -2 901 -2 901

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 1 1

2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 -2 902 -2 902

A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/

2 Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-) 100

Cizí zdroje  (ř. 102 + 107) 101 54 923 32 227

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 2 864 2 593

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106 2 864 2 593

C. Závazky  (ř. 108 + 123) 107 52 059 29 634

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 až 119) 108 3 124 2 902

C. I. 1 Vydané dluhopisy (ř.110 + 111) 109 0 0

1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110

1.2 Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118 3 124 2 902

9 Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) 119 0 0

9.1 Závazky ke společníkům 120

9.2 Dohadné účty pasívní 121

9.3 Jiné závazky 122

3

0

B. + C.

926

označ

a b c
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Číslo

řádku běžném minulém

c 1 2

01 231 601 0

02 658 0

A. 03 113 452 0

04 377

2. 05 9 849

3. 06 103 226

B. 07 0 0

C. 08 -771 0

D. 09 126 348 0

1. 10 96 083

2. 11 30 265 0

2. 1 12 28 885

2. 2 13 1 380

E. 14 6 794 0

1. 15 6 773 0

1. 1 16 6 773

1. 2 17

2. 18

3. 19 21

20 12 259 0

III. 1 21 28

2 22

3 23 12 231

F. 24 5 016 0

1. 25

2. 26

3. 27 647

4. 28 271

5. 29 4 098

30
0

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

1

Daně a poplatky v provozní oblasti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní náklady

*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)

-6 321

Zůstatkové cena prodaného materiálu

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

Úpravy hodnot zásob

Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

Tržby z prodaného materiálu

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Aktivace (-)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady                         

(ř. 12 + 13)

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

1. Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží 

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

IČ
Estonská 500/3

042 74 644
Praha 10 - Vršovice

101 00

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

ve znění pozdějších 

předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný 

název účetní jednotky

ke dni 31. srpna 2017 Vysoká škola finanční 

a správní, a.s.(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

k 31. srpnu 2017 

________________________________________________________________ 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy 

vycházejí z účetních písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost 

k dispozici.  

 

1) Obecné informace 

 

Obchodní firma: Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Sídlo: 101 00  Praha 10, Estonská 500/3 

Datum vzniku účetní jednotky: 27. červenec 2015 

Identifikační číslo: 042 74 644 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor; celoživotní vzdělávání; zajišťování 

vzdělávací činnosti v akreditovaných 

bakalářských, navazujících magisterských a 

doktorských studijních programech a 

oborech na základě státního souhlasu 

uděleného Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy; realizace vědecké, vývojové, 

výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, 

nikoliv však výlučně ve vztahu k 

akreditovaným studijním programům a 

oborům; pořádání seminářů, odborných 

kurzů, konferencí 

Účetní období: 1. září 2016 – 31. srpen 2017 

Rozvahový den: 31. srpen 2017 
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Okamžik sestavení účetní závěrky: 18. říjen 2017 

Na základě smlouvy o převodu části závodu došlo k 1. září 2016 ke vkladu části závodu ze 

společnosti Institut VŠFS, z.ú. do společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. Ke stejnému 

dni došlo na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením k odštěpení ochranných 

známek ze společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. a k jejich následnému sloučení se 

společností Educo Uni Group, a.s. 

Z důvodu výše zmíněných skutečností jsou v rozvaze k 31. srpnu 2017 uvedeny jako 

srovnatelné údaje v minulém období stavy ze zahajovací rozvahy k 1. září 2016. Ve výkazu 

zisku a ztráty není minulé období vyplněno, údaje by nebyly srovnatelné. 

 

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 

 

Jméno FO nebo PO Bydliště, sídlo / IČ ŘČ, IČ Podíl v % 

Educo Uni Group, 

a.s. 
Praha 

24796379 
56 

Institut VŠFS, z.ú., Praha 26138077 44 

 

 

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

Předmět činnosti: 

 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. zapsáno 27. července 2015vymazáno 1. září 

2016pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor zapsáno 1. září 2016celoživotní 

vzdělávání  

zapsáno 1. září 2016 

 

zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a 

doktorských studijních programech a oborech na základě státního souhlasu uděleného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

zapsáno 1. září 2016 
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realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však výlučně 

ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům  

zapsáno 1. září 2016 

 

pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí  

zapsáno 1. září 2016 

 

Změna člena představenstva: 

Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, dat. nar. 16. srpna 1969  

nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

Den vzniku členství: 30. listopadu 2015 

zapsáno 11. prosince 2015 

vymazáno 14. září 2016 

Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, dat. nar. 16. srpna 1969  

Sluneční 1165, 252 10 Mníšek pod Brdy  

Den vzniku členství: 30. listopadu 2015 

zapsáno 14. září 2016 

 

Změna jediného akcionáře: 

Vysoká škola finanční a správní, z.ú., IČ: 26138077 

Praha 10, Estonská 500, PSČ 10000  

zapsáno 11. prosince 2015 

vymazáno 3. září 2016 

 

Institut VŠFS, z.ú., IČ: 26138077 

Praha 10, Estonská 500, PSČ 10000  

zapsáno 3. září 2016 

vymazáno 27. června 2017 
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Akcie: 

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 

zapsáno 27. července 2015vymazáno 27. června 201725 ks kmenové akcie na jméno v listinné 

podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč  

zapsáno 27. června 2017 

 

10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč akcie třídy AS 

akciemi třídy A jsou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 6 odst. 6.1 písm. b) stanov 

společnosti ve znění ke dni 21.6.2017. 

zapsáno 27. června 2017 

 

10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč akcie třídy BS 

akciemi třídy B jsou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 6 odst. 6.1 písm. c) stanov 

společnosti ve znění ke dni 21.6.2017. 

zapsáno 27. června 2017 

 

Základní kapitál: 

2 000 000,- Kč  

Splaceno: 100%  

zapsáno 27. července 2015 

vymazáno 27. června 2017 

 

4 500 000,- Kč  

Splaceno: 100%  

zapsáno 27. června 2017 

 

Ostatní skutečnosti: 

Na základě smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 25.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 22.8.2016, mezi ústavem Vysoká škola finanční a správní, z.ú., se sídlem Praha 10, 

Estonská 500, PSČ 10000, IČO: 261 38 077, zapsaným v rejstříku ústavů vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka U 280, jakožto převodcem, a společností Scamandr a.s., se 

sídlem Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 042 74 644, zapsanou v obchodním 
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rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20829, jakožto nabyvatelem, 

v návaznosti na uzavření smlouvy o převzetí povinnosti jediného akcionáře ústavu Vysoká 

škola finanční a správní, z.ú. poskytnout nepeněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo 

základní kapitál společnosti Scamandr a.s. ze dne 25.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

22.8.2016, jejímž předmětem byl převod části závodu ústavu Vysoká škola finanční a správní, 

z.ú., přešlo vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o převodu části závodu z ústavu 

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. na společnost Scamandr a.s.  

zapsáno 1. září 2016 

 

Zapisuje se:  

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 21.6.2017 toto usnesení: 1.1 

Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti Vysoká škola finanční a 

správní, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun 

českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 

2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu, která činí 

4.500.000,00 Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto 

částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 

1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 

Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií: 25 ks 

(celkem), Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100.000,00 Kč (sto tisíc korun českých), Jmenovitá 

hodnota všech upisovaných akcií: 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), 

Emisní kurs upisovaných akcií: 100.000,00 Kč (sto tisíc korun českých), Emisní kurs všech 

upisovaných akcií: 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), Druh 

upisovaných akcií:15 ks Kmenové, 10 ks akcie třídy B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 

100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bez hlasovacího práva, s nimiž je spojeno výlučné 

právo na výplatu jiných vlastních zdrojů Společnosti z účtu ostatních kapitálových fondů 

Společnosti ve výši všech příplatků do ostatních kapitálových fondů Společnosti mimo základní 

kapitál Společnosti, které do dnešního dne byly poskytnuty nebo budou v budoucnu poskytnuty 

vlastníkem akcií třídy B, a dále přednostní právo na podíl na zisku Společnosti, je-li zisk 

Společnosti dle rozhodnutí valné hromady rozdělován mezi akcionáře, a to ve výši určené 

rozhodnutím valné hromady Společnosti, přičemž výše podílu na zisku připadajícího na akcie 

třídy B nemusí odpovídat poměru jmenovité hodnoty akcií třídy B k základnímu kapitálu 
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Společnosti (Akcie třídy B), Forma upisovaných akcií: Na jméno, Podoba všech upisovaných 

akcií:Listinné (dále jen Akcie). 

1.3 Nabídka k upsání akcií 

Jelikož se Jediný akcionář společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. před přijetím 

rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního 

práva na upisování Akcií, Jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty 

k upsání jednomu předem určenému zájemci, a to společnosti Educo Uni Group, a.s., se sídlem 

Praha 10, Estonská 500, PSČ 10100, identifikační číslo 24795674, zapsané v obchodním 

rejstříku pod spisovou značkou B 16864 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen 

Upisovatel). Upisovatel je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se 

Společností. 

1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií 

Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře Upisovatel jako předem 

určený zájemce se Společností. Místem pro upsání je adresa sídla Společnosti - Estonská 500/3, 

Vršovice, 101 00 Praha 10. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení 

návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli 

oznámen představenstvem společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií 

s náležitostmi dle § 479 ZOK, tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem doručení návrhu na 

uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle 

ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 

1.5 Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno 

sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set 

tisíc korun českých) do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne upsání akcií na účet Společnosti 

číslo 500233003/0300.  

zapsáno 27. června 2017 

 

V důsledku procesu rozdělení společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., se sídlem 

Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 042 74 644, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20829, jakožto rozdělované společnosti, 

formou odštěpní sloučením, přešla na společnost Educo Uni Group, a.s., se sídlem Praha 10, 

Estonská 500, PSČ 10100, IČO: 247 95 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka B 16864, jakožto nástupnickou společnost, část 
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jmění společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení 

formou odštěpení sloučením ze dne 24.7.2017.  

zapsáno 30. srpna 2017 

 

 

Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého 

účetního období 

Organizační struktura účetní jednotky k 31. srpnu 2017 tvoří přílohu č. 1 této přílohy k účetní 

závěrce. 

 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Jméno a příjmení Funkce 

Bohuslava Šenkýřová Předseda představenstva 

JUDr. Emil Šenkýř, Dis. Místopředseda představenstva 

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Člen představenstva 

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA Člen představenstva 

Ing. Jan Turek Předseda dozorčí rady 

Mgr. Věra Sochorová Člen dozorčí rady 

Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D, Člen dozorčí rady 

 

 

2) Účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, v nichž je 

společnost společníkem s neomezeným ručením 

 

Název společnosti Sídlo Výše podílu 

na základním kapitálu 

BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a 

Střední odborná škola, a.s. (dále jen „BAGŠ“) 

Kodaňská 54/10 

101 00 Praha 10 
100 % 
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3) Zaměstnanci, osobní náklady, odměny 

 

Položka 2016/2017 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 158,07 

Mzdové náklady 96 083 

Zákonné sociální pojištění 28 885 

Ostatní sociální náklady 1 380 

Osobní náklady celkem 126 148 

 

Z průměrného evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců 158,07 bylo 7 zaměstnanců členy 

řídících orgánů. 

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členem statutárního orgánu a dozorčího 

orgány ve sledovaném období činily 1 101 tis. Kč. 

 

4) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

 

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích 

orgánů nebyla ve sledovaném období poskytnuta žádná plnění v peněžní či nepeněžní formě. 

 

5) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

a) Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a 

odpisování 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a 

českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti. 

Společnost použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že společnost bude 

nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.  

 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (v tis. Kč). 
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Ocenění a způsob odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Účetní dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek oceňuje v pořizovacích cenách  

 Odpisování majetku 

Účetní jednotka provádí účetní odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku rovnoměrnou metodou dle odpisového plánu. Majetek je účetně odepisován 

měsíčně. Účetní jednotka pro daňové účely provádí odpisování dlouhodobého 

hmotného majetku rovnoměrně dle § 30 a § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka pro daňové účely provádí 

odpisování dlouhodobého nehmotného majetku rovnoměrně dle § 32a zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňové odpisy 

se nerovnají. 

Odpisová skupina Doba odpisování   

1 3 roky 
výpočetní technika – kopírky, datové projektory, 

kamery 

2 5 let optická zařízení - karetní systémy, HDD pole 

3 10 let rotomaty, klimatizace, plošiny pro imobilní osoby 

5 30 let podlahy, žaluzie, stropní osvětlení  

6 45 let technická zhodnocení na budovách 

 

 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 

činností  

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý majetek vytvořený 

vlastní činností. 

 Ocenění a způsob účtování zásob 

Účetní jednotka zásoby vytvořené vlastní činností (publikace) oceňuje přímými náklady 

výroby. 

 Ocenění a účtování přírůstků a příchovků zvířat 

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila žádná zvířata. 

 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

Účetní cenné papíry a majetkové podíly oceňuje v pořizovacích cenách 

 

Druh majetku 31. 8. 2017 1. 9. 2017 

Cenné papíry 187 690 214 488 

Majetkové podíly 10 729 0 
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Jako cenné papíry je ve sledovaných obdobích vykázáno portfolio cenných papírů, jehož 

součástí jsou zejména státní dluhopisy, podřízené dluhopisy, hypoteční zástavní listy a 

certifikáty. 

Účetní jednotka nabyla během běžného období 100 % podíl ve společností Bankovní 

akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. Pořizovací cena podílu činila 

76 886 tis. Kč. Účetní jednotka přeceňuje podíly prostřednictvím ekvivalenční metody. 

K 31. 8. 2017 došlo tedy ke snížení hodnoty na 10 729 na základě hodnoty vlastního kapitálu 

dceřiné společnosti k 31. 8. 2017.  

 

b) Informace o odchylkách od použitých účetních metod a vliv na majetek a závazky, 

finanční situaci a výsledek hospodaření 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od 

používaných účetních metod.  

 

c) Způsob stanovení opravných položek, oprávek k majetku, způsob uplatněný při 

přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, způsob stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků 

 

 Opravné položky k majetku 

Účetní jednotka vytvořila opravné položky ve výši 1 243.574,47 Kč k neodepisovanému 

dlouhodobému majetku (stavby) na budově Vltavská (z důvodu neobdržení souhlasu 

majitele budovy s odepisováním). 

 Opravné položky k pohledávkám 

Účetní jednotka tvoří opravnou položku na neuhrazené pohledávky za školné na 

následující školní rok ve výši 5% hodnoty těchto pohledávek tj. 3.873.521,- Kč. 

Procento opravné položky bylo stanoveno na základě historické zkušenosti a 

očekávaného objemu pochybných pohledávek. 
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 Opravné položky k zásobám 

Účetní jednotka ve sledovaném období neměla důvod pro tvorbu opravných položek 

k zásobám. 

 Způsob stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení 

výše oprávek 

Účetní jednotka účtuje o oprávkách dle zákona o účetnictví (prostřednictvím účetních 

odpisů). 

 Přepočet cizích měn na českou měnu  

Účetní jednotka účetní případy v cizí měně přepočítává aktuálním kurzem ČNB. 

 Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 

Ve sledovaném účetním období nepoužila účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. 

 

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 

. 

 Splatná daň z příjmů 

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím platné daňové 

sazby a veškeré doměrky a vratky daně za minulá účetní období. 

 Odložená daňová pohledávka a závazek 

Výpočet odložené daně vychází ze všech přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou 

aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou.  

 Rezervy 

Účetní jednotka ve sledovaném období vytvořila rezervu na nevyčerpanou dovolenou 

z období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 ve výši 2.863.811,-Kč. 

 Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru  

Účetní jednotka ve sledovaném období nečerpala žádné bankovní úvěry. 
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 Přijaté dotace na investiční a provozní účely  

Účetní jednotka byla ve sledovaném období příjemcem dotací: 

 

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace ve 

2016/2017 

Zdroj dotace 

Dům zahraniční spolupráce Erasmus + 2.241 Evropská komise 

Evropská komise Europe Direct 521 Evropská unie 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy  

ČR 

Specifický 

vysokoškolský výzkum 
1 535 

Státní rozpočet 

ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR 

Institucionální podpora 

na dlouhodobý 

koncepční rozvoj 

výzkumné organizace 3 393 

Státní rozpočet 

ČR 

CELKEM  7.690  

*ESF-evropský sociální fond 

V minulém účetním období účetní jednotka žádné dotace nečerpala. 

 

 Splatné závazky a nedoplatky daní a pojistného 

Účetní jednotka ve sledovaném ani minulém období nevykazovala splatné závazky 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

veřejného zdravotního pojištění a závazky daňových nedoplatků u místně příslušných 

finančních a celních orgánů. 

 Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou 

Účetní jednotka ve sledovaném ani minulém období nevlastnila pohledávky určené 

k obchodování, které by bylo potřeba ocenit reálnou hodnotou. 

 Kvóty a limity, o kterých společnost neúčtovala na rozvahových ani výsledkových 

účtech 

Účetní jednotka ve sledovaném ani minulém období neměla přiděleny žádné kvóty ani 

limity. 

 Druhy zvířat, která jsou vykázána jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby 

Účetní jednotka ve sledovaném ani minulém období nevlastnila zvířata. 

 Vlastnictví, právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních 

pozemků s lesním porostem 
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Účetní jednotka ve sledovaném ani minulém období nevlastnila lesní pozemky. 

 Výzkum a vývoj 

Náklady na výzkumnou činnost dosáhly v účetním období výše 35 840 209,55 Kč.  

 

7) Informace týkající se majetku a závazků 

 Pohledávky v tis. Kč 

Účetní jednotka k rozvahovému dni eviduje pohledávky z obchodního styku v brutto 

hodnotě 82 157 tis. Kč (k 1. 9. 2016: 86 433 tis. Kč). K pohledávkám byly vytvořeny 

opravné položky ve výši 3 874 tis. Kč (k 1. 9. 2016: 6 445 tis. Kč). Netto hodnota 

pohledávek z obchodního styku tedy k 31. 8. 2017 činí 78 283 tis. Kč (k 1. 9. 2016: 

79 988 tis. Kč). 

Společnost k rozvahovému dni vykazuje pohledávky po splatnosti více jak 180 dnů ve 

výši 2 910 tis. Kč (k 1. 9. 2016: 5 736 tis. Kč). 

 Závazky v tis. Kč 

Účetní jednotka k rozvahovému dni vykazuje závazky z obchodního styku ve výši 

14 868 tis. Kč (k 1. 9. 2016: 1 511 tis. Kč). 

Společnost k 31. 8. 2017 nevykazovala žádné závazky po splatnosti déle jak 180 dnů 

(k 1. 9. 2016: 0 tis. Kč).  

 Pronajatý majetek společnosti 

Účetní jednotka k rozvahovému dni neeviduje automobily pronajímané formou 

operativního leasingu 

 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni 

Účetní jednotka k rozvahovému dni neeviduje majetek zatížený zástavním právem nebo 

věcným břemenem. 

 Pohledávky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 

Pohledávky: 

Dlužník  Hodnota pohledávky 

v tis.Kč k 31.8.2017 

Hodnota pohledávky 

v tis.Kč k 1. 9. 2016 

Bankovní akademie – Gymnázium a 

Střední odborná škola, a.s. 

56 143 

Institut VŠFS, z.ú. 28 414 28 414 

Educo Uni Service, s.r.o. 97 155 

Educo Uni Group, a.s. 35 1 409 
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Kouzelné školy-mateřská škola a 

základní škola  

33 111 

 

Závazky: 

Věřitel Hodnota závazků 

v tis.Kč k 31.8.2017 

Hodnota závazků v tis. 

Kč k 1. 9. 2017 

Bankovní akademie – Gymnázium a 

Střední odborná škola, a.s. 
737 

167 

Institut VŠFS, z.ú. 1 1 

Educo Uni Service, s.r.o. 4 147 4 502 

Educo Uni Group, a.s. 6 422 6 074 

Kouzelné školy-mateřská škola a 

základní škola 

0 0 

 

 

8) Výnosy příštích období 

 

Společnost k 31. 8. 2017 vykazovala výnosy příštích období ve výši 193 643 tis. Kč 

(k 1. 9. 2016: 182 576 tis. Kč). Jedná se školné a granty uhrazené dopředu, tzn. výnosem tyto 

položky budou až v hospodářském roce 2017/2018. 

 

8) Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci): 

 

 Závazky neuvedené v rozvaze v celkové výši 

Nejsou takové závazky. 

 Významné položky drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného 

v rozvaze 

Není takový majetek.  

 

9) Základní kapitál   

 

Základní kapitál účetní jednotky je tvořen 25 ks kmenových, 10 ks akcií třídy A a 10 ks akcií 

třídy B na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. 

 

Základní kapitál je splacen ve výši 100%. 
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Změny stavu vlastního kapitálu: 
 

 

Základní 

kapitál    

Kapitálové 

fondy 

Fondy ze 

zisku 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

Zisk/ztráta 

běžného 

období 

Vlastní 

kapitál 

celkem 

K 1. 9. 2016 2 000 259 604 4 873 -2 901 0 263 576 

Kapitalizace 

závazků 0 112 013 0 0 0 112 013 

Přecenění podílu 

ekvivalenční 

metodou 0 -66 157 0 0 0 -66 157 

Zvýšení 

základního 

kapitálu 2 500 0 0 0  2 500 

Čerpání/tvorba 

fondu 0 0 3 059 0 0 3 059 

Výsledek 

hospodaření 

běžného období 0 0 0 0 926 926 

K 31. 8. 2017 4 500 305 460 7 932 -2 901 926 315 917 

 

Na základě smlouvy o převodu části závodu došlo k 1. září 2016 ke vkladu části závodu ze společnosti 

Institut VŠFS, z.ú. do společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. V rámci této operace došlo 

k vložení prostředků do kapitálových fondů ve výši 259 604 tis. Kč a do fondů ze zisku ve výši 

4 873 tis. Kč. Celkem tedy došlo ke vkladu prostředků ve výši 264 477 tis. Kč. Součástí kapitálových 

fondů je také oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 15 275 tis. Kč, ze kterého byla vypočtena 

odložená daň ve výši 2 902 tis. Kč, která byla vykázána jako jiný výsledek hospodaření. 

 

 

10) Významné následné události 

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této účetní závěrky nedošlo k žádným významným 

událostem, které by měly být v účetní závěrce zohledněny. 

 

Sestavil: 

 

 

Datum: 

18. 10. 2017 

 

 

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

 

 

Bohuslava Šenkýřová 

 

Právní forma účetní jednotky: 

akciová společnost 

 

Hlavní předmět podnikání:  

zajišťování vzdělávací činnosti  



Výroční zpráva za období 1.9.2016  - 31.8.2017 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Strana 27 (celkem 37) 

 

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými  

k 31. srpnu 2017 

 

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. srpnu 2017 

Obecné údaje 

 

Obchodní firma: Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Sídlo:   Praha 10, Estonská 500, PSČ 110 00 

IČ:   04274644 

DIČ:   CZ699002927 

Právní forma:  akciová společnost 

 

Společnost byla založena na dobu neurčitou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20829 ke dni 27. července 2015. 

(dále jen „ovládaná osoba“) 

 

I. Popis základních skutečností 
 

Ovládaná osoba je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 27.7.2015. 

 

Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem podnikání: 

 zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících 

magisterských a doktorských studijních programech a oborech na základě státního 

souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

  celoživotní vzdělávání,  

 realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však 

výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům,  

 pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí,  

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.  

 

Ovládající osoba 
 

Ovládající osobou je společnost Educo Uni Group, a.s., IČ: 24795674, se sídlem Praha 10, Estonská 500, 

PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříkuk vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 

16864 (dále jen „ovládající akcionář“). 

Ovládající osoba je vlastníkem podílu na ovládané osobě ve výši 56 %. 

Ovládající osoba zajišťuje pro osobu ovládanou zejména správu a pronájem nemovitostí, bytů a 

nebytových prostor a ostatní služby související s běžným provozem. 

 

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 
 

- Bankovní akademie, a.s., IČ: 63998181, se sídlem Kodaňská 54/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3385 

(dále jen „Bankovní akademie“); 
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- Educo Uni Service, s.r.o., IČ: 24796379, se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 101 00, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 175015 (dále 

jen „EUS“). 

 

Ostatní propojené osoby 

 

- Institut VŠFS, z.ú., IČ: 26138077, se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 100 00, zapsaná 

v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu U, vložka 280 – osoba vlastní podíl 

na osobě ovládané ve výši 44 %; 

(dále jen „propojená osoba 1“); 

- Bankovní akademie - Gymnázium, Střední odborná škola, a.s. IČ:04235380, se sídlem Praha 

10, Kodaňská 54/10, PSČ 101 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, v oddílu B, vložka 20795 – ovládaná osoba je jediným akcionářem uvedené osoby; 

(dále jen „propojená osoba 2“); 

 

II. Prohlášení 

 

A/ Mezi ovládajícím akcionářem a ovládanou osobou není uzavřena žádná ovládací smlouva. 

 

B/ Ovládající akcionář nevyužil žádného vlivu k prosazení jakéhokoliv opatření či uzavření 

jakékoliv smlouvy, které by ovládané osobě způsobily jakoukoliv majetkovou újmu. 

 

C/ V průběhu účetního období nebyla učiněna žádná jednání, která byla učiněna na popud nebo v 

zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, 

který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní 

uzávěrky  

 

 

 

Zdanitelná plnění, která byla realizována mezi ovládanou osobou a propojenými osobami v 

uvedeném období založená na smlouvách uzavřených v předchozím období nebo na základě 

objednávky: 

 

 

Mezi ovládanou osobou a ovládajícím akcionářem 

 

Plnění: peněžní plnění     Protiplnění: služby v oblasti DTP a kreativních 

činností, strategického a běžného marketingu, marketingu multimediálního centra a PR služeb  

Plnění: peněžní plnění     Protiplnění: realizace ad hoc marketingových 

akcí, organizace konferencí, vzdělávacích, společenských a PR akcí  

Plnění: peněžní plnění     Protiplnění: realizace a zprostředkování 

propagačních a reklamních služeb  

Plnění peněžní plnění    Protiplnění: přefakturace nákladů na reklamu  

 

Plnění: pronájem nebytových prostor    Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za provozu tel. a internetu  Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za zajištění opravy budov  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: přefakturace nákladů za úklid    Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za energie    Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: Vzdělávání zaměstnanců    Protiplnění: peněžní plnění  
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Mezi ovládanou osobou a Bankovní akademií 

 

Ve sledovaném období nebyla realizována žádná zdanitelná plnění. 

 

Mezi ovládanou osobou a EUS 

 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění: služby v oblasti informačních a 

komunikačních technologií, komplexní organizace a správy IT aktivit, softwarové i hardwarové 

podpory a IT poradenství 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění: služby v oblasti účetní a mzdové 

agendy, daňové a ekonomické poradenství, personalistice a řízení lidských zdrojů 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění: služby v oblasti údržby a správy 

budov užívaných ovládanou osobou, zajišťování technické podpory při každodenním provozu 

budov 

Plnění: peněžní     Protiplnění: distribuční služby 

Plnění: peněžní     Protiplnění: přefakturace nákladů na úklid, 

praní, žehlení 

Plnění přefakturace nákladů za audit, pronájem, revize, stravenky, licence, energie, telefonní 

poplatky, kopírování, internet   Protiplnění: peněžní plnění 

 

 

 

Mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1 

 

Plnění: peněžní plnění      Protiplnění: organizace a 

pořádání zkoušek odborné způsobilosti 

Plnění: pronájem nebytových prostor    Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za provozu tel. a internetu  Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za zajištění opravy budov  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: přefakturace nákladů za úklid    Protiplnění: peněžní plnění  

Plnění: přefakturace nákladů za energie    Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: Vzdělávání zaměstnanců    Protiplnění: peněžní plnění  

 

 

 

Mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2 

 

Plnění: peněžní plnění   Protiplnění: pořádání kurzů pro studenty a zaměstnance 

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: organizační zajištění konferencí 

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: identifikace a vyhledávání zájemců o studium 

Plnění: přefakturace nákladů za provozu tel. a internetu  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: přefakturace nákladů za revize, licence atd.  Protiplnění: peněžní plnění 

 

 

 

Veškeré výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku 

a v souladu s platnou legislativou, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na 

základě těchto smluv poskytnuta / přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto 

smluv nevznikla společnosti žádná újma. 
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V zájmu nebo na popud ovládajícího akcionáře a osob ovládaných stejnou ovládající osobou 

nebyla ovládanou společností přijata nebo uskutečněna v účetním období ode dne 1.9.2016 do 

dne 31.08.2017 žádná opatření a jiné právní úkony s výjimkou výše uvedených.  

 

Statutární orgán prohlašuje, že tuto zprávu sestavil s vynaložením péče řádného hospodáře 

a že v této zprávě uvedené údaje jsou správné a úplné. 

 

 

 

V Praze dne 18. 10. 2017 

 

 

 

 

 

…………………………………….                             …………………………………………….. 

Bohuslava Šenkýřová                                            JUDr. Emil Šenkýř, Dis.. 

Předseda představenstva                                             Místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

…………………………………….                            ……………………………………………… 

Doc., RNDr. Petr Budinský CSc.   Doc., Ing. Karel Havlíček  Ph.D., MBA 

 

Člen představenstva                                                  Člen představenstva 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Vysoká škola finanční a správní, a.s.

IČO:

04274644

za období končící k Adresa:

Estonská 500/3

(v celých tisících Kč) 101 00 Praha 10 - Vršovice

Běžné

účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 86 179

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2 254

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace -2 202 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a

dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodw illu (+/-) 6 773

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 292

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -28 

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-) -9 114 

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého 

majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-) -125 

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 52

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 25 524

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového

rozlišení a dohadných účtů aktivních -8 137 

A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů

časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 33 948

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) -287 

A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 25 576

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)

A. 4. Přijaté úroky (+) 125

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -1 197 

A. 7. Přijaté podíly na zisku (+) 9 114

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 33 618

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -108 325 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 50 227

B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -58 098 

31.8.2017
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Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají 

do oblasti f inanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 5 511

C. 2. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, 

popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 12 414

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky (+)

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) -6 903 

C. 2. 6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a 

včetně f inančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 

komanditních společností (-)

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 5 511

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -18 969 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 67 210

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

18.10.2017
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Hospodářský výsledek     

    tis. Kč  

Položka 
HV z hlavní 

činnosti 

HV z 
doplňkové 

činnosti 

Položky 
upravující HV 

HV celkem  

1 2 3 4 5  

 * 926      926   

vložte řádky dle 
potřeby 

         

           

C e l k e m 926 0 0 926  

      
Poznámka: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z 
minulých  

let, odvody apod.      

Počet řádků odpovídá počtu dílčích částí subjektu (lze upravit dle potřeby) 
*VŠFS, a.s. je korporací, nerozlišuje hlavní a doplňkovou činnost 

 

 
    

 

 
    

 

      

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta    

      

  tis. Kč    
 

Účet 932 *) k 31.8.2017      

   0      

*) VŠFS je a.s. účet 932 neeviduje, účet 42801 

Finanční vypořádání SVŠ se státním rozpočtem za rok 2017 z kapitoly 333 - MŠMT 

      

      

dotační položky 
a ukazatele 

poskytnuto k 
31.12.2017 

čerpáno k 
31.12.2017 

vráceno v 
průběhu roku 
na výdajový 

účet 
poskytovatele 
(informativní) 

vráceno v 
průběhu roku 
na příjmový  

účet 
poskytovatele 

(depozitní 
účet) 

skutečně 
použito k 
31.8.2017 

vratka 

a 1 2 3 4 5 6 

sociální stipendia 233 750  233 750    8 250  225 500  0 

ubytovací 
stipendia 

2 514 240  2 514 240    214 920  
2 165 

940  
133 380 

dotace na činnost 
školy  

           

dotace na 
CEEPUS 

           

dotace celkem 2 747 990  2 747 990    233 170  0 133 380 
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Finanční vypořádání k ostatním kapitolám SR a jiným dotacím 
        

       tis. Kč 

Č. 
ř. 

Poskytovatel 

Poskytnuto k 
31.12.2017 

Použito k  31.12.2017 Vratka dotace (odvod) 

činnost     VaV činnost     VaV činnost     VaV 

1 
Kapitoly SR (bez kapitoly 333-
MŠMT): 

0 2 269 0 2 043 0 226 

        v tom: jmenovitě         0 0 

  321 – GA ČR   2 269    2 043  0 226 

            0 0 

2 Obce, VÚSC, státní fondy: 0 0 0 0 0 0 

        v tom: jmenovitě         0 0 

  vložte řádky dle potřeby         0 0 

            0 0 

3 Ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 

        v tom: jmenovitě         0 0 

  vložte řádky dle potřeby         0 0 

            0 0 

4 Granty EU 0 0 0 0 0 0 

        v tom: jmenovitě         0 0 

  vložte řádky dle potřeby         0 0 

            0 0 

5 Celkem řádky 1+2+3+4 0 2 269 0 2 043 0 226 
 

 
Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2017 

  

      tis. Kč 

č.ř.  Položka                                                                                                                                                                                                                                                        
Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

1 
poplatky za studium  § 59 zák.111/1998 

Sb. 
      209 676 

2 služby pro studenty       0 

3 mimorozpočtové granty *)       0 

4 pronájem   0 0 5 258 

5 

z toho 

budovy, haly, stavby     0 

6 pozemky     0 

7 prostory     5 258 

8 tržby z prodeje majetku   0 0 28 

9 
z toho 

budovy, stavby, haly     0 

10 pozemky     0 

11 dary       10 

12 z toho ze zahraničí     0 

13 kolejné     0 

14 stravování studentů     0 

15 úroky       125 

16 dědictví     0 
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*) uvést název a zdroj dotace  
 

 

 

 

Přehled vybraných neinvestičních nákladů  

      tis. Kč 

č.ř. Položka  Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 
Celkem 

1 Osobní náklady       134 841 

2 

z toho 

mzdy       84 620 

3 OPPP(OON)       6 405 

4 

z toho 

dohody     5 330 

5 odstupné     0 

6 jiné     0 

7 zákonnné pojištění     376 

8 sociální náklady*) (SP, ZP)     38 110 

9 provozní náklady **)       104 865 

10 pokuty, penále       47 

11 nájem         5 631 

12 opravy, údržba       1 367 

13 cestovné              0 0 1 396 

14 
v tom 

zahraničí       894 

15 tuzemsko       502 

16 na reprezentaci       165 

17 dary         5 

18 odpisy         5 755 

19 cestovné                  1 396 

20 daň z příjmu       1 333 

21 poplatky       647 

22 stipendia       0 

23 pojištění dlouhodobého majetku     670 
       

 Pozn.:       

 *)  Uvede se jejich přesná charakteristika - druh    

 **) Jedná se zejména o pohonné hmoty, drobný majetek, telefony, energie, voda, pára, plyn 
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Pracovníci a mzdové prostředky   

   od řádku 4 v tis. 
Kč 

Č. 
řádku 

Ukazatel   

1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok  2017 (celkem) 157  

2 
z toho 

pedagogičtí 90  

3 nepedagogičtí 69  

4 Mzdové prostředky vyplacené  hrazené z MŠMT - kap. 333 0 

5 
v tom 

mzdy   

6 OPPP (dříve OON)   

7 Mzdové prostředky vyplacené  ze školného                                    

8 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a ze školného *) 0 

9 
v tom 

pedagogům   

10 nepedagogům   

11 
Průměrná mzda za rok 2016 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez 
OPPP(OON) 

36,8 

12 
v tom 

pedagogů  37,1 

13 nepedagogů  36,5 

14 Průměrná mzda za rok 2016 v Kč  23,6 

15 Nárůst mzdy r.2017 oproti r. 2016 v %  -0,6 

16 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2016 z ostatních zdrojů   0 

17 
v tom 

granty a programy z ostatních kapitol   

18 ostatní (zahraničí, dary apod.)   

19 Mzdové prostředky vyplacené v doplňkové činnosti   

20 Vyplacené mzdové prostředky celkem  0 

    

*)  Po správném vyplnění řádků 5, 6 (a tím i 4), 7, 9 a 10 se nahradí hlášení "chyba" v řádku 8 náležitým 
číselným údajem 

Fondy      

      tis. Kč 

Číslo 
ř. 

Položka 
stipendijní 

fond 

stipendijní 
fond 

zahraniční 

stipendijní 
fodnd 
MŠMT 

Grantový 
fond 

Celkem  

  1 2 3 4 5 6 

1 Stav k 1.9.2016 0 0 0 0 0 

2 Tvorba fondu 7 660 2 455 2 911 1 740 14 766 

3 
    z toho: příděl ze zisku za 
r. 2016 

        0 

4 Čerpání fondu 2 107 2 040 2688 0 6 835 

5 Stav k 31.12.2017 5 553 415 223 1740 7 931 

7 
Návrh na rozdělení zisku 
roku 2017 do fondů v r. 2018 
(návrh) 

        0 

8       z toho: z hlavní činnosti         0 

9 
                 z doplňkové 
činnosti  

        0 

       

Vysvětlivky:      
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*)   doplnit fondy organizace podle typu - uvést jmenovitě 
       

 řádky 1 a 4 celkem korespondují s Rozvahou Pasiva A 1.Fondy, úč.900 a 911, dále analytické 
členění 

 řádek 7, sloupec 5 nesmí překročit výši hospodářského výsledku   

 

 

Počty studentů  

   

    

Počet studentů k 31.10.2017  3 837   

z toho:  studující v cizím jazyce*)  406   
    

Poznámka:    
    

*) studenti studující ve studijním programu akreditovaném pro výuku v cizím jazyce 

       

    

    

    

Stipendia    

   tis. Kč 

            
Z dotace Ostatní Celkem k 

31.8.2017 MŠMT zdroje 

Stipendia celkem:         2 633 2 102 4 735 

           v tom: prospěchová   1 274 1 274 

                     sociální 271   271 

                     ubytovací  2 362   2 362 

                     cena rektorky   35 35 

                       účelové   793 793 
 


