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1. Úvodní slovo předsedy představenstva 

Zní to možná překvapivě, ale s rokem 2010 vstupuje unie již do čtvrtého roku své 

existence. Když jsme na počátku Unii zakládali, možná ne všichni ze zakládajících členů 

opravdu věřili, že se nám nakonec podaří vybudovat plnohodnotnou a efektivně funkční 

organizaci, která se dnes již stala renomovaným partnerem ostatních subjektů a státních 

orgánů působících v sektoru finančního zprostředkovaní, poradenství a distribuce 

finančních produktů v České republice.

Můžeme konstatovat, že naše aktivity dnes již plnohodnotně pokrývají jak linii vedoucí 

směrem k legislativním procesům, regulaci a dohledu, tak i linii probíhající směrem 

ke spotřebitelům a spotřebitelským organizacím. Významný pilíř tvoří také naše 

intenzivní spolupráce s ostatními profesními asociacemi. Tento úspěšný příběh je potom 

dovršen a objektivně potvrzen postupným přílivem nově vstupujících členů.

To by ale nebylo možné bez tvrdé práce. Chtěl bych proto velmi poděkovat nejen svým 

nejbližším spolupracovníkům v představenstvu, ale i všem ostatním členům Unie a jejich 

spolupracovníkům za jejich perfektní spolupráci a vynaložené úsilí. Velmi si také vážím 

a děkuji za kooperativní postoje všem našim partnerům, jak ze státní správy a jejích 

orgánů, tak i ze strany ostatních sesterských asociací.

Osobně považuji za mimořádně důležité, že naše Unie při svém růstu zůstala a zůstává 

plně věrná klíčovým vizím a principům, které ji její zakladatelé dali do vínku. Mohu za sebe 

prohlásit, že to bylo vždy mou základní prioritou. Přeji si, aby tomu tak bylo i nadále.
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Ing. Igor Bielik
předseda představenstva



2. Úvodní slovo manažera

V uplynulém roce 2009 prošla unie možná nejnáročnějším obdobím od svého vzniku. 

Nejen, že byly zahájeny významné legislativní a regulatorní změny, ale zároveň kulminovaly 

mnohé interní projekty, které jsme zahájili v letech předchozích. Významným faktorem, 

který umožnil splnit téměř vše, co jsme si předsevzali, bylo dokončení profesionalizace 

aparátu sdružení, tedy nejen zázemí a sekretariátu, ale i jednotlivých pracovních komisí 

a sekcí. Za tento významný posun patří všem členům, spolupracovníkům i partnerům 

velký dík.

Pokud se podíváme na pomyslnou časovou osu od vzniku unie, je patrné, že každý 

uplynulý rok byl ve znamení rozšiřování naší činnosti, ať už šlo o legislativu, ochranu 

spotřebitele či spolupráci s médii. Tento postupný proces umožnil efektivní dokončení 

všech rozpracovaných aktivit a zároveň stanovení motivujících, ale velmi realistických 

průběžných cílů.

Unie ale ani ve spěchu běžných dní nezapomíná na své principy, na svou pročlenskou 

orientaci a na své poslání. I přes neustálý nárůst počtu členů nebyl snížen jejich podíl na 

rozhodování a narušena unikátní demokratičnost sdružení. Toto osobně vnímám, a jsme 

o tom opakovaně ujišťováni i našimi partnery, jako klíčovou hodnotu. Unie připravila 

v uplynulém roce řadu benefitů, akcí pro členy, ale především vždy zůstala otevřenou 

komunikační platformou. To považuji za klíčové v současnosti i do budoucna.
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Ing. Jiří Šindelář
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Strategické cíle unie do roku 2010

• zajistit efektivní uplatňování směrnice MiFID v českém tržním prostředí

• aktivně působit při transpozici směrnice PRIPs do českého právního řádu

• aktivně působit při novelizaci zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

• aktivně působit při vytváření vhodné budoucí formy regulace distribuce 

 finančních produktů

• aktivně se podílet na hledání vhodné formy penzijní reformy & implementaci systému 

penzijního spoření

• zefektivnit a prohloubit činnost pracovních komisí a sekcí

• expandovat aktivity v oblasti ochrany spotřebitele
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4
3. Orgány unie



3.1 Představenstvo, předseda unie
Představenstvo a předseda unie jsou nejvyššími exekutivními orgány. Předsedou představenstva a tedy i unie 

byl po valné hromadě 27.3. 2007 zvolen Ing. Igor Bielik. Na řádné valné hromadě 1.4. 2010 budou voleni 

členové pro další dvouleté období.

3.2 Rada unie
Každý člen má v radě unie jednoho zástupce s jedním hlasem, jejím předsedou byl zvolen Petr Hrubý. Rada 

je orgánem určujícím strategické směřování unie a diskusní platformou pro všechny její členy. 

3.3 Odborné komise a sekce
Na základě rozhodnutí představenstva byly zřízeny odborné komise a sekce, jejichž cílem je příprava 

odborných stanovisek pro rozhodování vrcholových orgánů, přičemž vytváří další prostor pro zapojení 

členských společností. 

V roce 2009 pracovaly odborné komise a sekce v této struktuře:

• etická komise                  předseda    Ing. Michal Bauer

• legislativní komise                předseda    Mgr. Bohdan Žáček

• sekce investic                  předseda    Ing. Marek Janšta

• sekce pojišťovnictví               předseda    Radek Pícl

• sekce hypotečních úvěrů             předseda    Ing. Jiří Šindelář

• komise pro certifikaci vzdělávacích systémů členů   předseda    Ing. Jiří Šindelář

3.4 Sekretariát unie
Sekretariát unie vede od roku 2008 Ing. Jiří Šindelář v pozici manažera. Unie nemá další kmenové zaměstnance, 

ve většině činností využívá aktivní participace svých členů.

3.5 Kontrolní komise
Kontrolní komise prověřuje hospodaření unie. Po valné hromadě 27.3. 2007 byl jejím předsedou zvolen Milan 

Růžička. Na řádné valné hromadě 1.4. 2010 budou voleni její členové pro další dvouleté období.
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4. Představení členů
K 31.12.2009 měla unie 16 řádných členů:

• ALLFIN PRO, s.r.o.

• ARGOS PZS s.r.o.

• AWD Česká republika, s.r.o.

• Broker Consulting, a.s.

• Broker Trust, a.s.

• F E D S s.r.o.

• FICHTNER s.r.o.

• INTERLIFE, s.r.o.

• JPL SERVIS, s.r.o.

• KZ FINANCE, spol. s.r.o.

• MONECO, spol. s.r.o.

• NWD Asset Management CZ a.s.

• M.S.QUATRO, s.r.o.

• Olymp 2002, a.s.

• Top Consultant s.r.o.

• 1. Vzájemná poradenská a.s.

Detailní informace o jednotlivých členů včetně kontaktů lze nalézt na www.usfcr.cz. 
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4.1 Obchodní výsledky členů v roce 2009
V roce 2009 dosáhly obchodní výkony členů těchto hodnot:

1) U investičních produktů došlo v průběhu roku 2009 ke změně metodiky reportování.

Sledovaný údaj 2009 2008

Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Životní pojištění Produkční pojistné 903 243 794 847

Neživotní pojištění Produkční pojistné 125 629 88 674

Penzijní připojištění Souhrn zaplacených příspěvků 118 633 110 345

Stavební spoření Suma cílových částek 2 164 043 1 239 848

Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 474 255 342 318

Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 5 693 803 6 870 046

Ostatní úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 48 779 14 235

Investice 1) Zprostředkované investice 1 334 619 2 734 893

Spořící účty Zprostředkovaný obrat 2 861 6 114

Ostatní finanční produkty Zprostředkovaný obrat 5 686 6 385

Celkem 10 871 551 12 207 705

Počet smluv (ks)

Životní pojištění Produkční pojistné 61 550 65 978

Neživotní pojištění Produkční pojistné 29 784 22 877

Penzijní připojištění Souhrn zaplacených příspěvků 19 124 17 660

Stavební spoření Suma cílových částek 7 905 6 796

Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 1 290 1 032

Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 3 005 4 042

Ostatní úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 112 155

Investice Zprostředkované investice 18 524 18 750

Ostatní finanční produkty Zprostředkovaný obrat 5 207 3 042

Celkem 146 501 140 332

Počet nových klientů

Fyzické osoby 78 761 82 992

Právnické osoby 748 1 363

Celkem 79 509 84 356

Počet spolupracovníků

Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé 2 970 2 716

Vázaní zástupci 1 344 1 398

Celkem 4 314 4 114
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5. Hlavní oblasti činnosti unie v minulém 
 období

5.1 Legislativa
Pracovní skupina Ministerstva financí ČR k distribuci

Unie aktivně působí na půdě předmětné skupiny od jejího vzniku v létě 2009 s cílem zajistit v budoucí úpravě 

vyšší standardy kvalifikace, služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu. Zásadní požadavkem je však 

především ustanovení jednotných požadavků na nezávislé i závislé distribuční kanály. Práce skupiny pokračuje 

v roce 2010 a bude završena patrně v jeho prvním kvartále; zástupci unie doposud předložili desítky návrhů 

a stanovisek.

Pracovní skupina Ministerstva financí ČR pro finanční vzdělávání

Unie se podílí na práci této skupiny prostřednictvím svého místopředsedy již od jejího ustavení v r. 2006. 

Na půdě pracovní skupiny je pravidelně prezentován stav projektu finančního vzdělávání v ČR jak s ohledem 

na dospělou populaci, tak i s ohledem na vzdělávání v oboru financí a finančních produktů na středních 

a základních školách. Zároveň je tato skupina pravidelně seznamována se záměry a aktivitami nadnárodních 

organizací (OECD, INFE) a evropských orgánů v oblasti finančního vzdělávání a finanční gramotnosti, stejně 

jako se záměry a mnoha projekty jednotlivých členů této skupiny, a to jak na úrovni státních orgánů či 

vzdělávacích organizací, tak i na bázi subjektů zabývajících se primárně ochranou spotřebitele. 

Práce skupiny plynule pokračuje i v r. 2010. Na jejím podkladě také vznikla na konci r. 2009 úzká Pracovní skupina 

pro měření finanční gramotnosti, která intenzivně diskutuje problematiku měření finanční gramotnosti zejm. 

dospělé populace v ČR. Tento projekt by se měl uskutečnit ve spojitosti s projektem OECD v této oblasti 

v druhé polovině r. 2010. I na práci této skupiny se zástupce unie aktivně podílí. 

Za zmínku stojí i fakt, že ve společné diskusi se státními orgány vzniká v současnosti v oblasti měření finanční 

gramotnosti platforma, na jejíž práci má unie zájem se aktivně podílet, a to i formou finanční podpory tohoto 

projektu. Detailní obrysy tohoto projektu jsou však stále ze strany státních orgánů upřesňovány; forma 

spolupráce tedy není stále úplně jasná, stejně tak prozatím ani míra finanční spoluúčasti unie na tomto 

projektu. 

Kolektivní investování

V roce 2009 vstoupila v účinnost řada dílčích norem z oblasti kolektivního investování. Unie reagovala na tuto 

skutečnost především rozsáhlou podporou členů při zavádění nutných změn a to hlavně formou typových 

vnitřních dokumentů a předpisů. 

Zároveň se unie podílela na konzultacích řady zákonů a vyhlášek:

• vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

• vyhlášky o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu 

vedení evidence investičního zprostředkovatele

• vyhlášky, kterou se mění vyhláška ČNB č. 605/2006 Sb. o některých informačních povinnostech obchodníka 

s cennými papíry

• vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti 

a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

• úřední sdělení k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry 

své činnosti

• úřední sdělení k povolení činnosti OCP

• úřední sdělení o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci aj.
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Penzijní připojištění

Novela zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem přinesla významné změny i pro distributory, 

především povinnost zveřejňování odměny za zprostředkování (provize). Unie se do poslední chvíle snažila 

intenzivní komunikační aktivitou tomuto diskriminačnímu opatření zabránit a posléze připravila pro členy 

standardizované řešení ve formě informačního listu pro klienta, které plně vyhovuje podmínkám výše 

uvedené novely při využití standardů zejména kolektivního investování.

Konzultované zákony a vyhlášky:

• zákon o penzijním spoření

• novela zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

• úřední sdělení k novele zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Pojišťovnictví

Unie si vytkla za cíl především zajistit rovnocenné podmínky pro závislé a nezávislé distribuční kanály. Tyto 

požadavky byly uplatňovány při přípravě zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě a úředního 

sdělení o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí 

absolvovat doškolovací kurs. Stěžejním prostorem realizace tohoto cíle bude nicméně budoucí novela zákona 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Konzultované zákony a vyhlášky:

• zákon o pojišťovnictví

• novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů

• úřední sdělení o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí 

absolvovat doškolovací kurs aj.

Zákon o dani z příjmu

Rok 2009 byl prvním, kdy u většího počtu klientů došlo ke druhému refinancování hypotečního úvěru. Protože 

zde panovala právní nejistota ohledně daňové uznatelnosti úroků z těchto úvěrů, iniciovala Unie jednání 

o změně zákona o dani z příjmu. Díky soustředěnému tlaku finančního trhu byl nakonec ministerstvem 

financí vydán metodický pokyn vykládající zmíněné ustanovení ve prospěch klientů.
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5.2 Samoregulace
Zpřísnění a úprava etického kodexu ve spolupráci se spotřebitelským sdružením

Unie dlouhodobě usiluje o zvýšení úrovně ochrany spotřebitele a transparence finančních služeb. Na základě 

podnětů etické komise i jednotlivých členů proto byla v roce 2009 navázána spolupráce se Sdružením českých 

spotřebitelů, které zpracovalo hloubkový audit samoregulačních dokumentů (etický kodex, disciplinární řád). 

Na základě jeho výsledků připravil sekretariát unie koncepci úpravy etického kodexu, která výrazně posiluje 

standard služeb členských společností (mj. zavedením povinnosti zprostředkovatelů sdělit na vyžádání 

způsob svého odměňování). Návrh bude předložen valné hromadě 1.4.2010.

Opatření proti praní špinavých peněz

V souvislosti s novelizací zákonných opatření proti praní špinavých peněz unie aktivně působila ve vztahu 

k jednotlivým finančním institucím s cílem sjednotit zákonem požadovanou dokumentaci a zabránit 

zbytečným administrativním nákladům. Vzhledem k rozsahu projektu bylo jeho dokončení přesunuto 

do prvního kvartálu roku 2010.

Standardizované materiály pro členy

Změny v legislativě jsou vždy unií zvažovány z pohledu možné podpory pro své členy. Primárním nástrojem 

jsou standardizované vnitřní dokumenty (směrnice, předpisy), které jsou určeny po zběžném dopracování 

a adaptaci přímo k nasazení v rámci společností. Dle získané zpětné vazby jde o benefity s vysokou přidanou 

hodnotou.

V roce 2009 byly pro členy zpracovány tyto standardizované materiály:

• postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

• vnitřní směrnice – opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

• formulář identifikace klienta – opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

• formulář oznámení podezřelého obchodu – opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

• informační list pro zájemce o penzijní připojištění

• spisový a skartační řád (prototyp) aj.

Společné pojištění odpovědnosti

V souvislosti s novelizací zákona o podnikání na kapitálovém trhu unie iniciovala jednání s pojišťovacím 

sektorem ohledně vytvoření efektivního pojištění odpovědnosti zprostředkovatelů napříč všemi segmenty. 

Tato jednání byla ve třetím čtvrtletí dokončena a členské společnosti nyní mohou využívat výhody 

exkluzivního, vzhledem ke konstrukci unikátního produktu.
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5.3 Vzdělávání
Interní certifikace

Unie zahájila v průběhu roku interní projekt certifikace vzdělávacích systémů. Po sestavení odborné pracovní 

komise byla sestavena podrobná metodika hodnocení zahrnující jak věcné, tak personální, organizační 

a jiná kritéria. Bylo zahájeno testování vzdělávacích systémů společností, které projevily zájem, s dosavadní 

úspěšností 57 %. Certifikaci podstoupilo celkem 7 členských společností, do budoucna se počítá s jejím 

rozšířením i na vyšší stupně, případně otevřením i pro externí subjekty.

Spolupráce s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy Univerzity v Brně

Ekonomicko-správní fakulta (ESF) je jedním z vedoucích pracovišť ČR v oblasti financí a certifikace subjektů 

a osob ve finančním sektoru. V roce 2008 fakulta zažádala o akreditaci vzdělávacích a zkouškových programů 

u České národní banky s cílem poskytovat kurzy a zkoušky vyžadované platnou legislativou v oblasti 

kapitálového trhu. Unie reagovala na tuto příležitost a zahájila komunikaci s ESF s cílem stát se vedoucím 

partnerem v možném budoucím jednotném centru certifikace pracovníků finančního trhu. Byla vedena 

intenzivní komunikace včetně řady osobních jednání, ESF však dosud akreditaci neobdržela. To znemožňuje 

další postup projektu.
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5.4 Komunikace a média
Úprava webových stránek a zpřístupnění členské zóny

Rostoucí počet členů klade zvýšené nároky na komunikační kanály a informační aparát. S cílem zvýšit míru 

uživatelského komfortu pro členy a zároveň zvýšit efektivnost komunikace unie zahájila projekt rozšíření 

vlastních webových stránek o aplikaci zabezpečené členského zóny. Dokončení realizace dodavatelem se 

předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010.

Unie v médiích

V roce 2009 byla unie vyhledávaným partnerem médií a aktivním hráčem v rámci své mediální strategie. Články 

či vystoupení jejích funkcionářů tak bylo možné najít v nejprestižnějších českých periodicích, internetových 

médiích či televizních kanálech:

•   Hospodářské noviny

• Mladá Fronta DNES

• Deníky Bohemia

• EURO

• Osobní finance

• Finanční poradce

• Česká televize

• Z1

• Penize.cz

• Mesec.cz aj.

 V souladu s členským principem fungování se na vytváření výstupů podílí jak sekretariát unie, tak autoři z řad 

jednotlivých společností. Koordinací je pověřena komise pro média a marketing.

Počet výstupů v médiích v meziročním srovnání:

Oproti roku 2008 využívala unie tyto nástroje komunikace:
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6. Zpráva Etická komise unie
Etická komise působila k 31.12.2009 ve složení:

• Ing. Michal Bauer, F E D S

• Ing. Igor Bielik, MONECO

• Ing. Petr Hora, Broker Consulting

• Mgr. Jakub Mikulec, AWD Česká republika

• Ing. Miroslav Nevěděl, M.S.QUATRO

• Václav Pipek, Olymp 2002

• Ing. Zdeněk Sluka, Broker Trust

• Ing Petr Volák, AWD Česká republika

Etická komise má dva základní úkoly:

• řešit podání a stížnosti na členy unie

• s využitím evidence porušení etického kodexu monitorovat činnost členů

Komise řešila celkem 4 podání, z nichž 3 byla podáním klientů a 1 podání právnické osoby – spolusoutěžitele. 

Většina následných disciplinárních řízení byla vyřešena smírně, za přispění (mediace) pověřených osob bylo 

dosaženo narovnání mezi stěžovatelem a stěžovaným a následně stažení podání. V jednom případě se komise 

usnesla na udělení výzvy k nápravě stěžované společnosti; toto rozhodnutí potvrdila rada unie a dotčený 

subjekt se mu v plném rozsahu podřídil.

Pokud jde o monitoring aktivit členů, komise vede soubornou statistiku a průběžně jí vyhodnocuje. 

Ve spolupráci s manažerem unie byla iniciováno jednání se zástupci samostatného odboru ochrany 

spotřebitele ČNB, na kterém bylo předběžně dohodnuto výrazné rozvinutí dosavadní spolupráce a výměny 

informací. Koncem roku unie v návaznosti na toto jednání oslovila ČNB s možností sdílet data z interních 

statistik stížností.

Cíle etické komise do nejbližšího období zahrnují především:

• dopracování a implementaci změny etického kodexu

• výrazné rozvinutí spolupráce s odborem ochrany spotřebitele ČNB

• personální posílení komise o další odborníky

• navržení mechanismu řešení podání konkurenčních společností 

V Praze dne 3. 2. 2010.

Ing. Michal Bauer

předseda etické komise
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7.  Účetní závěrka

 7.1 Rozvaha v plném rozsahu
  (k 31.12.2009, v celých tis. Kč)

14

AKTIVA číslo řádku
Stav k 

prvnímu dni
Stav k 

posled. dni

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek 1   

I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2   

Dlouhodobý 
nehmotný majetek

Software (013) 3   

Ocenitelná práva (014) 4   

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5   

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6   

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8   

 Součet ř. 2 až 8 9   

II. Pozemky (031) 10   

Dlouhodobý 
hmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11   

Stavby (021) 12   

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13   

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14   

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15   

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16   

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17   

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19   

 Součet ř. 10 až 19 20   

III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21   

Dlouhodobý 
finanční majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22   

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23   

Půjčky organizačním složkám (066) 24   

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25   

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26   

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27   

 Součet ř. 21 až 27 28   
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 číslo řádku
Stav k 

prvnímu dni
Stav k 

posled. dni

a b   

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29   

Oprávky k dlouho- 
dobému majetku

Oprávky k softwaru (073) 30   

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31   

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32   

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33   

Oprávky k stavbám (081) 34   

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35   

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36   

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37   

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38   

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39   

 Součet ř. 29 až 39 40   

B. Krátkodobý majetek 41 1 015 1 016

I. Materiál na skladě (112) 42   

Zásoby

Materiál na cestě (119) 43   

Nedokončená výroba (121) 44   

Polotovary vlastní výroby (122) 45   

Výrobky (123) 46   

Zvířata (124) 47   

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48   

Zboží na cestě (139) 49   

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50   

 Součet ř. 42 až 50 51   

II. Odběratelé (311) 52   

Pohledávky

Směnky k inkasu (312) 53   

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54   

Poskytnuté provozní zálohy
(314-
ř.50)

55   

Ostatní pohledávky (315) 56   

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57   

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

(336) 58   

Daň z příjmů (341) 59   

Ostatní přímé daně (342) 60   

Daň z přidané hodnoty (343) 61   

Ostatní daně a poplatky (345) 62   

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63   

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64   
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 číslo řádku
Stav k 

prvnímu dni
Stav k 

posled. dni

a b   

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65   

Pohledávky

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66   

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67   

Jiné pohledávky (378) 68   

Dohadné účty aktivní (388) 69   

Opravná položka k pohledávkám (391) 70   

 Součet ř. 52 až 69 minus 70 71   

III. Pokladna (211) 72   27

Krátkodobý 
finanční majetek

Ceniny (213) 73  

Bankovní účty (221) 74 1 012 987

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75   

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76   

Ostatní cenné papíry (256) 77   

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78   

Peníze na cestě
(+/-
261)

79

 Součet ř. 72 až 79 80  1 012  1 014

IV. Náklady příštích období (381) 81  3 2

Jiná aktiva celkem
Příjmy příštích období (385) 82   

Kursové rozdíly aktivní (386) 83   

 Součet ř. 81 až 83 84  3 2

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 1 015 1 016
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PASIVA číslo řádku
Stav k 

prvnímu dni
Stav k 

posled. dni

c d 3 4

A. Vlastní zdroje 86 941 958

1. Vlastní jmění (901) 87   

Jmění Fondy (911) 88   

 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89   

 Součet ř. 87 až 89  90   

2. Účet výsledku hospodaření
(+/-
963)

91 x 18

Výsledek 
hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(+/-
931)

92 106 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
(+/-
932)

93 835 940

 Součet ř. 91 až 93 94 941 958

B. Cizí zdroje 95 74 58

1. Rezervy (941) 96   

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97   

Dlouhodobé 
závazky

Vydané dluhopisy (953) 98   

Závazky z pronájmu (954) 99   

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100   

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101   

Dohadné účty pasivní (389) 102 2 1

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103   

 Součet ř. 97 až 103 104 2 1

3. Dodavatelé (321) 105 15 1

Krátkodobé závazky 

Směnky k úhradě (322) 106   

Přijaté zálohy (324) 107   

Ostatní závazky (325) 108   

Zaměstnanci (331) 109 30 31

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110   

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 20 19

Daň z příjmů (341) 112   

Ostatní přímé daně (342) 113 7 6

Daň z přidané hodnoty (343) 114   

Ostatní daně a poplatky (345) 115   

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116   

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117   

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118   

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119   

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120   

Jiné závazky (379) 121   

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122   

Eskontní úvěry (232) 123   

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124   

Vlastní dluhopisy (255) 125   

Dohadné účty pasivní (389) 126   

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127   

 Součet ř.105 až 127 128 72 57

5. Výdaje příštích období (383) 129   

Jiná pasiva
Výnosy příštích období (384) 130   

Kursové rozdíly pasivní (387) 131   

 Součet ř. 129 až 131 132   

ÚHRN PASIV
ř.86 + 

95
133 1 015 1 016
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 7.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
  (k 31. 12. 2009, v celých tis. Kč)

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 5 5

501 Spotřeba materiálu 1 5 5

502 Spotřeba energie 2

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3

504 Prodané zboží 4

II. Služby celkem 564 564

511 Opravy a udržování 5

512 Cestovné 6 1 1

513 Náklady na reprezentaci 7 163 163

518 Ostatní služby 8 400 400

III. Osobní náklady celkem 678 678

521 Mzdové náklady 9 506 506

524 Zákonné sociální pojištění 10 172 172

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12

528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

538 Ostatní daně a poplatky 16

V. Ostatní náklady celkem 17 17

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17

542 Ostatní pokuty a penále 18

543 Odpis nedobytné pohledávky 19

544 Úroky 20

545 Kursové ztráty 21

546 Dary 22 15 15

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 2 2
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Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25

552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

26

553 Prodané cenné papíry a podíly 27

554 Prodaný materiál 28

556 Tvorba rezerv 29

559 Tvorba opravných položek 30

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31

582 Poskytnuté členské příspěvky      32

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33

Náklady celkem ( řádek 1 až 33 ) 1 264 1 264

 

 

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  

601 Tržby za vlastní výrobky 1

602 Tržby z prodeje služeb 2

604 Tržby za prodané zboží 3

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem  

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4

612 Změna stavu zásob polotovarů 5

613 Změna stavu zásob výrobků 6

614 Změna stavu zvířat 7

III. Aktivace celkem  

621 Aktivace materiálu a zboží 8

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11

IV. Ostatní výnosy celkem  7 7

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12

642 Ostatní pokuty a penále 13

643 Platby za odepsané pohledávky 14

644 Úroky 15 7 7

645 Kursovné zisky 16

648 Zúčtování fondů 17

649 Jiné ostatní výnosy 18
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Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20

654 Tržby z prodeje materiálu 21

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22

656 Zúčtování rezerv 23

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24

659 Zúčtování opravných položek 25

VI. Přijaté příspěvky celkem 1 275 1 275

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26

684 Přijaté příspěvky (dary) 27

684 Přijaté členské příspěvky 28 1 275 1 275

VII.  Provozní dotace celkem

691 Provozní dotace 29

Výnosy celkem (řádek 1 až 29) 1 282 1 282

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 18 18

591 Daň z příjmů 65

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 18 18



7.1  Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise provedla fyzickou kontrolu účetních dokladů, bankovních výpisů a účetní uzávěrky za účetní 

období roku 2009 s tímto výsledkem:

1. Nebylo zjištěno porušení stanov ve vztahu k hospodaření unie

2. Nebyly zjištěny žádné neoprávněné výdaje a veškeré výdaje nad rámec stanovený stanovami společnosti 

a vnitřním předpisem byly schváleny představenstvem unie

3. Účetní uzávěrka byla zkontrolována a dává věrný obraz hospodaření unie

4. Unie neevidovala k 31. 12. 2009 žádné pohledávky za členy po lhůtě splatnosti a veškeré závazky členů vůči 

unii byly k tomuto datu uhrazeny

5. Unie neměla k datu 31.12.2009 žádné závazky po lhůtě splatnosti

Tato zpráva byla schválena členy kontrolní komise dne 1. 3. 2010 v souladu s jednacím řádem kontrolní komise.

Milan Růžička

předseda kontrolní komise
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8.  Výrok auditora
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Poznámky

23



Poznámky
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Španělská 2

Praha 2 -120 00

tel.: +420 221 628 507-8

fax: +420 221 628 509
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