
VÝROČNÍ ZPRÁVA



1. Úvodní slovo předsedy představenstva 

Vážení členové asociace,

zvykli jsme si v uplynulých letech čelit rozmanitým výzvám. Ať už šlo o 

snahy nepřiměřeně či neférově regulovat náš byznys, anebo o průniky 

technologických disruptorů, hrozících pozřít celé obchodní modely. Loňský 

rok byl ale vskutku výjimečný. Však vzpomeňme, co jsme ještě v lednu 2020 

všichni vnímali nejvíce. Obchodní plány, aktivaci našich spolupracovníků, 

nebo třeba plán vašich firemních akcí… Pak ovšem přišel Covid-19, globální 

pandemie, jakou jsme v moderní době nepoznali. A změnilo se mnohé, o 

čem jsme byli dosud přesvědčeni, že se změnit nemůže. Mnohé z nás uvrhl 

překotný vývoj do nejistoty a obav o zdraví sebe a svých blízkých. A návazně také o osud našeho byznysu, 

kterému mnozí z nás obětovali velkou část profesního života.

Jsem pyšný na to říci, že jako odvětví jsme v této těžké zkoušce zatím obstáli na výbornou. Nemuseli jsme 

„zavřít krám“, jako mnoho méně šťastných kolegů, rychle jsme se adaptovali na pandemické podmínky. 

A především, což lze jednoznačně dokumentovat čísly za jednotlivé kvartály, jsme byli s našimi klienty ve 

chvílích, kdy nás nejvíce potřebovali. Velmi mě těší, že naše asociace byla v té době klíčovým komunikačním 

uzlem, jak pro vztahy se státní správou, tak i pro výměnu zkušeností mezi firmami navzájem. Prostřednictvím 

výkonného aparátu na čele s Markem Černochem jsme důsledně hájili zájmy finančně-poradenského 

byznysu, ať už šlo právě o věci spojené s lockdownem, anebo o jeho pozdější důsledky – za všechny 

budu jmenovat důležitý odklad pojišťovacích zkoušek. V těchto chvílích se osvědčila naše kompaktnost a 

akceschopnost, která nás odlišuje od více byrokraticky založených asociačních souputníků.

Rok 2021 bude druhým rokem v kronice globální pandemie, ale pro ČASF se její klíčová mise nemění. 

Budeme především hájit regulatorní zájmy členů, ovšem k tomu se také zaměříme na zintenzivnění mediální 

komunikace a zlepšení našeho vnitřního fungování.

Dámy a pánové, děkuji za spolupráci v roce minulém a těším se na tu v roce aktuálním. Společně jsme silnější!

Ing. Jiří ŠINDELÁŘ, Ph.D.
předseda představenstva ČASF
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2. Úvodní slovo výkonného ředitele

Vážení členové asociace,

Uplynulý rok byl náročnou zkouškou, kterou bychom si na začátku minulého 

roku jen stěží dokázali představit. Opatření zavedená v rámci boje proti 

pandemii Covid-19 omezovala nejen veřejný život, ale dotkla se významně 

ekonomiky státu a také životních jistot občanů. Ale na druhou stranu ukázala, 

že některá odvětví, dokážou v těchto kritických chvílích ukázat své pevné 

místo. A jedním z nich je i segment finančního poradenství. Nejen z průzkumů, 

ale hlavně zpětnou vazbou klientů máme možnost vnímat, že náhled na krytí 

životních rizik, vytváření rezerv nebo zajištění vlastního bydlení se velice 

rychle měnil k lepšímu. A poradci našich členských společností v této změně vnímání hráli důležitou roli. A 

nejen to. Tato zkouška ukázala, že členské společnosti asociace dokázaly reagovat na náročné podmínky a 

dělat svou práci s maximální ochranou zdraví klientů i vlastních pracovníků. Ukázaly moderní a maximálně 

profesionální přístup. 

Věřím, že v této náročné zkoušce uspěla i asociace. Že jsme přispěli k překonání této náročné doby maximální 

možnou měrou. Život se nezastavil, finančně poradenský trh jde dál a nezastavily se ani regulatorní kroky a 

legislativa v našem segmentu. V roce 2020 jsme byli u všech bodů, které se našeho segmentu dotkly nebo 

se v budoucnu dotknou. Ať to bylo množství dílčích návrhů nebo rozsáhlé změny s přesahem do dalších 

let. Připomínkovali jsme materiály v oblasti investic, pojišťovnictví, spoření. Připomínkovaly jsme materiály v 

oblasti AML, výkaznictví nebo v oblasti úvěrů. Vytvořili jsme interní standart k nahrávání telefonních hovorů 

a v závěru roku 2020 byla asociace jeden z nejdůležitějších článků úspěšného odložení odborných zkoušek 

v pojišťovnictví. Tento velice náročný odklad v rekordním čase, završil v tom nejlepším slova smyslu, minulý 

rok. Asociace tímto pomohla tisícům pracovníkům v pojišťovnictví a ukázala svou obrovskou sílu a roli. Vedle 

všech těchto činností pak asociace svým členům poskytovala servis v oblasti vládních protipandemických 

opatření, včetně prvotního vyjednávání výjimky na provoz provozoven finančních služeb. 

Chtěl bych Vám kolegyně a kolegové poděkovat. Poděkovat členům představenstva a jeho předsedovi Jiřímu 

Šindelářovi, členům rady asociace, členům odborných skupin a všem odborným pracovníkům ve Vašich 

společnostech. Každý den společně konzultujeme a připravujeme materiály tak, aby se finančně poradenský 

segment rozvíjel a aby byli klienti Vašich společností spokojeni.

Uplynulý rok byl náročnou zkouškou, která ještě není za námi. Věřím, že ji společně zvládneme. 

Děkuji a těším se na další spolupráci.
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Marek Černoch
výkonný ředitel ČASF



3.  Vývoj trhu finančního zprostředkování 
 a poradenství v roce 2020 
 – klíčové ukazatele

3. 1 Investice
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Celkový zprostředkovaný obrat, reprezentující souhrnný objem zprostředkovaných finančních produktů a 

služeb, je klíčový ukazatel obchodních výsledků finančních zprostředkovatelů a poradců. V roce 2020 do-

sáhl zprostředkovaný obrat členů asociace souhrnně 87,9 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 15% a uzavře-

li více než 500 tisíc nových smluv

Celkový zprostředkovaný obrat a počet smluv členy ČASF
(tis. Kč, ks)

Zprostředkovaný obrat - investiční produkty Počet prostředkovaných smluv členy asociace 
v roce 2020 - investice

Kolektivní investování patří mezi hlavní sledované segmenty. V roce 2020 byl sjednaný objem v součtu 

13,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 23%.



Zprostředkovaný obrat - životní pojištění Počet prostředkovaných smluv členy asociace 
v roce 2020 - životní pojištění

Počet prostředkovaných smluv členy asociace 
v roce 2019 – hypoteční úvěry

Zprostředkovaný obrat - hypoteční úvěry

3. 2 Životní a neživotní pojištění

3. 3 Hypoteční úvěry

Oblast pojištění v roce 2020 zaznamenala v meziročním porovnání pokles. U životního pojištění vykázali porad-

ci objem 1,6 mld. Kč což je meziroční pokles o 33%. V oblasti neživotního pojištění sjednali finanční poradci pro-

dukty v objemu 1,1 mld. což znamená v porovnání s rokem 2019 pokles o 11%.  

Hypoteční úvěry během roku 2020 zaznamenaly růstový trend i v koronavirové době, kdy se čekal u hypo-

tečních úvěrů spíše pokles, V oblasti hypotečních úvěrů dosáhli finanční poradci objem téměř 58,3 mld. Kč a 

meziroční obrat tak stoupl o 30%. 
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4.  Uplynulý rok v životě asociace

…jedna společná vize a společný cíl.

11 
JEDNÁNÍ 

PŘEDSTAVENSTVA

20 + 
ABSOLVOVANÝCH 
KONZULTACÍ 

20 +
METODICKÉ 
MATERIÁLY 
A KONZULTACE 

5 
JEDNÁNÍ 

RADY

7 
JEDNÁNÍ 
PRACOVNÍCH 
SEKCÍ

4 
ON-LINE

KONFERENCE
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5. Představenstvo ČASF (k 31.12. 2020)

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Petr Borkovec
místopředseda

Ing. Michal Bauer

Ing. Marek Janšta

Vladimír Poliak

Petr Hrubý

Ing. Filip Duchoň, MBA Ing. Michal Pobuda

Ing. Pavel Manhalter
místopředseda

Představenstvo

Odborné
komise
a sekce

Rada ČASF

Ing. Michal Pobuda
předseda rady

Vladimír Nejezchleba
místopředseda rady

Kontrolní komise

Bc. Milan Růžička
předseda

Sekretariát ČASF

Marek Černoch
výkonný ředitel
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5.1 Představenstvo, předseda asociace
Představenstvo a předseda asociace jsou nejvyššími exekutivními orgány. Předsedou představenstva, a tedy i asociace, byl 

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

5.2 Rada asociace
Každý člen má v radě asociace jednoho zástupce s jedním hlasem, funkci jejího předsedy vykonával Ing. Michal Pobuda. 

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

5.3 Odborné komise a sekce
Na základě rozhodnutí představenstva byly zřízeny odborné komise a sekce, jejichž cílem je příprava odborných stanovi-

sek pro rozhodování vrcholových orgánů, přičemž vytváří další prostor pro zapojení členských společností. 

V roce 2020 pracovaly odborné komise a sekce v této struktuře:

• etická komise                 předseda Ing. Michal Bauer

• sekce investic                 předseda Ing. Marek Janšta

• sekce pojišťovnictví              předseda Ing. Radek Pícl

• sekce hypotečních úvěrů            předseda Ing. Jiří Sýkora

• komise pro média a marketing          předseda Ing. Jiří Šindelář Ph.D.

• sekce vzdělávání a certifikace          předseda Marek Černoch

5.4 Sekretariát asociace
Sekretariát asociace vedl ředitel Marek Černoch. Asociace nemá další kmenové zaměstnance, ve většině činností využívá 

outsourcingu a aktivní participace svých členů.

5.5 Kontrolní komise
Kontrolní komise prověřuje hospodaření asociace, jejím předsedou byl Bc. Milan Růžička.
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6. Představení členů
K 31. 12. 2020 měla asociace 26 řádných členů:

• 1. Vzájemná poradenská a.s.

• AIDO Group, a.s.

• ALLFIN PRO Holding, s.r.o.

• Bohemia Servis Finance, a.s.

• Broker Consulting, a.s.

• Cleverty Invest, s.r.o.

• Comfort servis Plzeň, s.r.o.

• DataLife, a.s.

• F E D S, s.r.o.

• Fincentrum & Swiss Life Select Česká republika, a.s.

• FINVISION, s.r.o.

• Froglet, s.r.o.

• Interlife, s.r.o.

• JPL SERVIS, s.r.o.

• Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s.

• KZ Finance, spol s r.o.

• M.S.QUATRO, s.r.o.

• Moneco, s r.o.

• NWD Private Asset Management, a.s.

• OVB Allfinanz, a.s.

• Partners Financial Services, a.s.

• RUBIKONFIN, s.r.o.

• SMS finance, a.s.

• UMD Network, a.s.

• V+V Finance, s.r.o.

• ZFP Akademie, a.s.

Ke stejnému datu pak asociace  evidovala 3 přidružené členy:

• EFPA ČR

• VECTOR Certifikace s.r.o.

• Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Detailní informace o jednotlivých členech, včetně kontaktů, lze nalézt na www.casfpz.cz.
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7. Obchodní výsledky členů v roce 2020
V roce 2020 dosáhly obchodní výkony členů těchto hodnot:7. Obchodní výsledky členů v roce 2020
V roce 2020 dosáhly obchodní výkony členů těchto hodnot: 

Sledovaný údaj 2020 2019 

Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) 

Životní pojištění Produkční pojistné 1 607 141 2 383 194 

Neživotní pojištění Produkční pojistné 1 129 124 1 265 404 

Penzijní připojištění Souhrn ročního navýšení 63 808 84 262 

Doplňkové penzijní spoření Souhrn ročních příspěvků 548 877 501 998 

Stavební spoření Suma cílových částek 7 098 940 6 113 967 

Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 5 425 337 3 674 128 

Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 58 345 506 44 816 983 

Investice Zprostředkované investice 13 687 231 17 880 443 

Celkem 87 905 964 76 720 379 

Počet smluv (ks) 

Životní pojištění 128 596 153 848 

Neživotní pojištění 220 381 220 301 

Penzijní připojištění 6 805 10 112 

Doplňkové penzijní spoření 42 146 46 416 

Stavební spoření 19 611 24 154 

Úvěry ze stavebního spoření 5 602 4 184 

Hypoteční úvěry 23 152 20 676 

Investice 124 414 115 746 

Celkem 570 707 595 437 

Počet spolupracovníků 

Vázaní zástupci – distribuce pojištění 7 186 9 159 

Vázaní zástupci - distribuce investičních produktů 5 799 5 796 

Celkem 12 985 15 527 

Vázaní zástupci – distribuce pojištění

Vázaní zástupci - distribuce investičních produktů

Celkem

7 186 9 159

5 799 5 796

12 985 15 527
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8. Hlavní oblasti činnosti asociace v minulém  
období

8.1 Legislativa
Odborná spolupráce

V roce 2020 spolupracovala Asociace v rámci legislativních návrhů s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík (KŠB), která je 

odbornou zárukou nejvyšší kvality právních služeb. O kvalitě této advokátní kanceláře hovoří mimo jiné i několikanásobné 

vysoce prestižní vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s 

Who Legal a Chambers and Partners.

Kolektivní investování

V prvním čtvrtletí roku vrcholila naše snaha změnit v legislativním procesu novelizované body zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, týkající se především záznamu komunikace s klientem. I přes maximální nasazení a vyčlenění veškerých 

kapacit se bohužel nepodařilo dosáhnout vytyčeného cíle. V návaznosti na nově schválené skutečnosti a na okolnosti 

začínající pandemie pak sekce vypracovala návrh konceptu samoregulačního standardu pro záznam komunikace 

s klientem, který předložila k dalšímu jednání představenstvu a radě ČASF a který byl přijat na jednání valné hromady 

Asociace. Tento dokument byl následně komunikován s ČNB směrem k dosažení optimálního výkladového režimu.

Na konci prvního čtvrtletí přešla zasedání sekce do režimu online. Zásadním tématem se pak stává Koncepce rozvoje 

kapitálového trhu a v něm připomínkovaná témata činnosti investičního zprostředkovatele ve vztahu k rozsahu 

investičních nástrojů a subjektů, kterým může předávat pokyny, dále pak účet dlouhodobých investic a z něho plynoucí 

změny v Zákoně o dani z příjmu a Zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Tato témata pak budou dominovat jednáním 

sekce i v roce následujícím.

Konzultované předpisy (výběr):

• Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

• Zákon o dani z příjmu

• Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR

• Zákon o doplňkovém penzijním spoření

Pojišťovnictví

V uplynulém roce pokračovaly odborné zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů v rámci distribuce pojištění. ČASF se 

v rámci sekce pojišťovnictví aktivně zabývala prodloužením přechodného období na vykonání odborné zkoušky o 6 

měsíců (tj. do 31.5.2021, které dopadlo úspěšně a zprostředkovatelé tak získali čas na složení potřebné zkoušky, které se 

nemohli zúčastnit z důvodů probíhajících epidemických opatření v průběhu roku 2020. 10.prosince 2020 byla rozeslána 

Sbírka zákonů uvádějící Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 

119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sekce pojišťovnictví se pak zabývala přípravou vyhlášky k předkládání informací (výkazu činnosti) České národní bance 

samostatným zprostředkovatelem a vznesla připomínky. 

Dále se sekce pojišťovnictví zabývala a připomínkovala přizpůsobení textu FAQ nové legislativní úpravě dané zákonem 

č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, jehož přijetím došlo k 

podstatné změně právní úpravy distribuce doplňkového penzijního spoření. Hlavní věcnou změnou je pak zrušení části 

FAQ o obsahu evidence nabídek týkajících se neuzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření, která již z nové 

právní úpravy nevyplývá (evidence už se netýká činnosti zprostředkovatele, ale pouze zprostředkovaných smluv. Rovněž 

došlo k omezení některých evidovaných údajů, které bylo možné dovodit z jiných informací.
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Konzultované předpisy (výběr):

• Vyhláška  o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

• Změna zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

• FAQ Evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření.

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)

Prioritním legislativním bodem v prvním čtvrtletí roku 2020 byla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). 

Tato rozsáhlá implementace evropské směrnice do české legislativy sebou přinesla vedle mnoha dalších zákonů z oblasti 

investic a pojišťovnictví, také rozšíření povinnosti nahrávání telefonických hovorů u investičních služeb. 

Poslanecký návrh zákona – Změna zákona o spotřebitelském úvěru.

Poslanecký návrh k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru, který by znamenal z pohledu hájeného segmentu 

Asociace zásah do provizí zprostředkovatelů. Tento návrh byl jeden z bodů, kterým se Asociace zabývala, ale v případě 

přijetí by měl silně protispotřebitelský trend, neměl tedy oporu ani ze strany MFČR, ani ČNB.

Odklad odborných zkoušek

V druhé polovině roku se stal legislativním prioritním bodem odklad odborných zkoušek v pojišťovnictví. Z důvodu 

pandemie nebylo téměř možné vykonávat prezenčně odborné zkoušky, které pracovníci v pojišťovnictví museli složit do 

konce listopadu 2020. Odklad odborných zkoušek o 6 měsíců se po velice intenzivní práci a nasazení, nakonec podařilo 

prosadit. ČASF v tomto odkladu měla jednu ze stěžejních rolí.



8.2 Samoregulace a ochrana spotřebitele
Etika a samoregulace

V oblasti etiky a samoregulace asociace pokračovala v supervizi dříve uložených samoregulačních opatření jednotlivým 

členským společnostem. Nadále rozvíjí činnost tak, aby členské společnosti měly maximálně profesionální zázemí. ČASF 

se významnou měrou podílela na jednáních o výjimkách pro finanční služby po zavedení náhlých restrikcí z důvodu boje 

proti šíření pandemie Covid-19. V průběhu roku pak asociace připravovala souhrnné informace o vyhlášených omezeních 

a pomocných programech vyhlašovaných státními institucemi.

Standardizované materiály pro členy

V roce 2020 vynaložila asociace velké úsilí v podpoře členů při zavádění legislativních změn. Tyto aktivity reflektovaly 

především změny v oblasti investičních služeb, praní špinavých peněz a ochrany osobních údajů. 

V roce 2020 byly pro členy zpracovány mj. tyto standardizované materiály:

• Novela – Stanovy ČASF.

• Interní samoregulační standard – Nahrávání telefonických hovorů.

• Manuál začínajícího poradce (update).

• Opatření pro řízení produktu – POG (update).

• Veřejný průzkum k otázkám povinného nahrávání telefonických hovorů u agentury IPSOS.

Česká akademie finančního plánování (ČAFP)

Jde o společný projekt ČASF a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), coby vítěze výběrového řízení, nabízející exkluzivní 

vzdělávací a certifikační program Master of Financial Planning (MFP). 

8.3 Mezinárodní spolupráce
The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF).

Asociace je členem mezinárodní The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries . I v roce 2020 

probíhala spolupráce na evropské úrovni. Zaměření bylo z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 na odborné průzkumy 

a analýzy dopadu této pandemie. Vedle toho pak komunikace v rámci směrnic a nařízení EU směrem k finančním trhům. 

8.4 Komunikace a média
Asociace v médiích

Mediální výstupy asociace v roce 2020 byly zaměřeny na zvyšování prestiže finančně poradenského trhu a profesionálů v 

něm působících. Důraz byl kladen na prestiž a profesionalitu hlavně členských společností ČASF.

Další kategorií mediálních výstupů byly komentáře a vyjádření v odborných médiích jako Bankovnictví, Poradci sobě, Profi 

finanční poradenství, Peníze.cz, iDnes, E15, EURO, Opojisteni.cz a další.

Další kategorií byla mediální komunikace zaměřená na legislativní priority, a to zejména v rámci novely ZPKT, výkazy 

distributorů finančních produktů a v druhé polovině roku pak legislativní odklad odborných zkoušek. V souladu s členským 

principem fungování se na vytváření výstupů významně podílí jak sekretariát asociace, tak autoři z řad jednotlivých 

společností. Koordinací je pověřena komise pro média a marketing.
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13 článků, 28 komentářů a vyjádření, 19 legislativní komunikace (včetně reportáží v TV PRIMA, Rozhlas, ČT, 

ČTK) v oblasti legislativních bodů
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9. Zpráva Etická komise asociace

Členové Etické komise ČASF:

Interní členové

• Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o. – předseda)

• Ing. Vladislav Herout (Broker Consulting, a.s.)

• Mgr. Lukáš Pácl (Fincentrum & Swiss Life Select a.s.)

• Michaela Vokurková (Partners Financial Services a.s.)

• Mgr. Ivan Kukura (KAPITOL a.s.)

• Mgr. Michal Jankových (ZFP Akademie a.s.)

• Mgr. Miroslava Horálková, LL.M. (OVB Allfinanz, a.s.)

Externí členové

• Ing. Václav Křivohlávek, CSc. (vysokoškolský učitel, VŠFS)

• JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (partner, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.)

• Mgr. Viktor Vodička (ředitel, Sdružení českých spotřebitelů)

Komise provádí také dohled nad aktivitami členů, v rámci kterého vede soubornou statistiku stížností a průběžně jí 

vyhodnocuje. Tento monitoring je prováděn formou měsíčního hlášení členských společností o porušení Etického kodexu 

(EPEK) a umožňuje zpětně verifikovat podání klientů a jejich vyřízení včetně datace, odůvodnění a způsobu uzavření. 

Vybrané charakteristiky systému pak asociace zpravidla publikuje i v odborných médiích.

Ve vztahu k zastoupeným subjektům je tedy prioritní dozor nad dodržování etického kodexu ČASF.

Etická komise v uplynulém roce 2020 řešila jedno podání stížnosti. 

V Praze dne 19. dubna 2021

Ing. Michal Bauer
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10. Účetní závěrka

10.1. Rozvaha v plném rozsahu
( k 31. 12. 2020, v celých tis. Kč )
1 x příslušnému fin. orgánu

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování  spolek
Španělská   2
Praha 2
120 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

27034704

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 716
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 66 66

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3 6666A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 47 47
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 47A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 47A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -97 -106
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30 -66-66A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -4035Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -31A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 1612 707
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 -75 19
Odběratelé (311) 52B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 -75B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 19B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 779 1 142
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 33B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 1392 776B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 3
Náklady příštích období (381) 81 3B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 1682 723
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 1 0192 479
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 2 479 1 019
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -1 460xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-917A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2 4793 396A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 149244
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 135 113
Dodavatelé (321) 106 128B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 1B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 6060B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 3636B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 1111B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 4B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 109 36

Výdaje příštích období (383) 130 36109B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 1682 723

finanční a pojišťovací zprostředkováníspolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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10.2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
( k 31. 12. 2020, v celých tis. Kč )

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

27034704

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování  spolek
Španělská   2
Praha 2
120 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2392 239A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 343 34A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 357 35A. I. 5.

Ostatní služby 2 1708 2 170A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 1 3901 390A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 03914 1 039A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 35115 351A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatkyA. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 2929A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 1125 11A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1828 18A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 929
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 9

Odpisy dlouhodobého majetku 930 9A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 187187A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

18736 187A. VII. 28.

10



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 3 8543 85439Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotaceB. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 42B. I. 1.

Přijaté příspěvky 2 3942 394B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 45B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 2 39446 2 394B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III. 47

Ostatní výnosyB. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 2 3942 39461Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 460-1 460C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -1 460-1 460D. 63ř. 62 - ř. 37

finanční a pojišťovací zprostředkováníspolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 07.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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10.3  Zpráva kontrolní komise
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Zpráva o kontrole hospodaření a účetní závěrky České asociace společností finančního 

poradenství a zprostředkování (ČASF) za účetní období roku 2020 
 
 
Kontrolní komise provedla fyzickou kontrolu účetních dokladů, bankovních výpisů a účetní 
uzávěrky za účetní období roku 2020 s tímto výsledkem: 
 

1. Komise nezjistila porušení stanov ve vztahu k hospodaření ČASF a ani ji žádné 
takové porušení nebylo oznámeno. 

2. Komise nezjistila žádné neoprávněné výdaje a na základě dostupné dokumentace 
byly veškeré výdaje nad rámec stanovený stanovami společnosti a vnitřním 
předpisem schváleny představenstvem ČASF 

3. Účetní uzávěrka byla zkontrolována a dává věrný obraz hospodaření ČASF 
4. ČASF evidovala k 31. 12. 2020 pohledávky za členy po lhůtě splatnosti ve výši 

140.700,- Kč. Dle evidence k 13.4.2021, kterou měla kontrolní komise k datu 
sestavení zprávy k dispozici byly všechny pohledávky za členskými firmami 
uhrazeny. 

5. ČASF měla k datu 31.12.2020 závazky po lhůtě splatnosti 111.227,85 Kč. Dle 
evidence k 13.4.2021, kterou měla kontrolní komise k datu sestavení zprávy k 
dispozici byly všechny závazky uhrazeny, resp. přeplatky členských příspěvků 
budou započteny na předpis pro rok 2021. 

 
 
 
Zapsal dne 20.4.2021 Milan Růžička  
 
 
Tato zpráva byla schválena členy KK ČASF dne 23.4.2021 v souladu s jednacím řádem KK. 
 
 
 
Za Kontrolní komisi: 
 
 
 
Milan Růžička 
Předseda KK  
 
Na vědomí: Představenstvo ČASF 
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Česká asociace společností finančního poradenství a
zprostředkování, z.s.

Praha, 12. dubna 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



11

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, z.s.
Adresa: Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha
IČ: 270 34 704
Předmět činnosti: 

Asociace je neziskovým, profesním a odborným dobrovolným sdružením svýchčlenů,
právnických a fyzických osob, které podnikají na území České republiky a jejichž hlavním
předmětem podnikání je distribuce finančních produktů nebo finanční poradenství, osob,
jejichž činnost souvisí s tímto podnikáním, a dalších osob se zájmem o tuto oblast.

Příjemce zprávy

valná hromada po projednání v představenstvu

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

30.3.2021 – 12.4.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Česká asociace společností finančního poradenství a
zprostředkování, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Česká asociace společností finančního
poradenství a zprostředkování, z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Česká
asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, z.s. k 31.12.2020 a nákladů a
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními
předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost, že účetní závěrka v minulém roce byla podrobena prověrce prováděné
jiným auditorem, který dne 18.6.2020 ve svém závěru konstatoval, že nezjistil žádné významné
skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně
nezobrazuje hodnoty Aktiv a Pasiv a finanční situaci spolku .

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
předsatvenstvo Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a kontrolní komise Organizace za účetní závěrku
Představenstvo Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Organizace povinno posoudit, zda je Organizace
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá kontrolní komise. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
představenstvem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
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 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo Organizace uvedlo v příloze účetní
závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a kontrolní komisi mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                              Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 12. dubna 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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Španělská 2

Praha 2 -120 00
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fax: +420 221 628 509

info@casfpz.cz
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