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Účetní jednotka: Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Floriánské náměstí 103

Kladno 272 01

IČO: 266 37 758

Audit účetní jednotky zpracovával tým ve složení:

Odpovědný auditor společnosti: Ing. Milan Němec

číslo oprávnění KAČR 1939

Pracovníci auditorské společnosti: Ing. Jaromír Sedmík

Ing. Filip Ribka

Na základě smlouvy uzavřené mezi účetní jednotkou Stálá konference asociací

ve vzdělávání, z.s. a auditorskou společností GRINEX AUDIT s.r.o., jsme provedli

audit účetní závěrky spolku Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

k 31. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

Zpráva je určena členské schůzi spolku a pro vedení účetní jednotky a poskytuje

informace o skutečnostech, které byly předmětem prověřování pracovníků

auditorské společnosti.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Předmětem ověření byla účetní závěrka spolku sestavená k 31. 12. 2020.

Audit byl zpracován v období od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
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Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv

a pasiv spolku Stálá konference asociací ve vzdělávání, 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.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Členské schůzi spolku Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Stálá konference asociací

ve vzdělávání, z.s. (dále také „Spolek“) 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 Spolku jsou

uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 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 Spolku

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.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Spolku, 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.

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 statutární orgán Spolku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však

součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení

se s ostatními informacemi a posouzení, 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 na formální náležitosti

a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj.

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.

Odpovědnost statutárního orgánu Spolku za účetní závěrku

Statutární orgán Spolku 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.
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Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Spolku povinen posoudit, zda

je Spolek schopen 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 statutární

orgán plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou

reálnou možnost, než tak učinit.

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.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku 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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Naší povinností je informovat statutární orgán 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.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených

účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán

Spolku uvedl v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení

účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné

důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající

z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost

Spolku 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 Spolku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních

informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události

nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spolek 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.

Londýnská 376/57, Praha 2 číslo oprávnění KAČR 1939

V Praze dne 31. března 2021.

AUDITOR

GRINEX AUDIT s.r.o. Ing. Milan Němec

Oprávnění KAČR číslo 537 odpovědný auditor
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Přílohy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce
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řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno31.12. 2020

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

26637758
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

3 203041 1 920Krátkodobý majetek celkemB.

191052 4Pohledávky celkemB.II.

063 4(345)Ostatní daně a poplatky11.

191070(388)Dohadné účty aktivní18.

3 012072 1 916Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

073 6(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

3 012075 1 910(221)Peněžní prostředky na účtech3.

3 203085 1 920 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41

PREMIER system ver. X7.1 © 1995-202



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

2 503086 1 735Vlastní zdroje celkemA.

2 245087 1 651Jmění celkemA.I.

241088(901)Vlastní jmění1.

2 004089 1 651(911)Fondy2.

258091 84Výsledek hospodaření celkemA.II.

174092Účet hospodářského výsledku1.

093 84(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

84094(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

700095 185Cizí zdrojeB.

440106 185Krátkodobé závazky celkemB.III.

49107 86(321)Dodavatelé1.

2110(325)Ostatní závazky4.

249111 62(331)Zaměstnanci5.

89113 22(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

49115 14(342)Ostatní přímé daně9.

123 1(379)Jiné závazky17.

2128(389)Dohadné účty pasivní22.

260130Jiná pasiva celkemB.IV.

260131(383)Výdaje příštích období1.

3 203134 1 920(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
31.03.2021Silvie Pýchová



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2020

26637758
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

Náklady 5 741 5 741A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 139 3 139I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 104 1041.
Náklady na reprezentaci 56 565.
Ostatní služby 2 979 2 9796.
Osobní náklady 2 595 2 595III.
Mzdové náklady 2 112 2 11210.
Zákonné sociální pojištění 477 47711.
Zákonné sociální náklady 6 613.
Daně a poplatky 4 4IV.
Daně a poplatky 4 415.
Ostatní náklady 3 3V.
Kursové ztráty 3 319.

Náklady celkem 5 741 5 741



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2020

26637758
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

Výnosy 5 915 5 915B.
Přijaté příspěvky 87 87II.
Přijaté členské příspěvky 87 874.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 130 130III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 130 130
Ostatní výnosy 5 698 5 698IV.
Zúčtování fondů 5 698 5 6989.

Výnosy celkem 5 915 5 915
Hospodářský výsledek před zdaněním 174 174C.

Hospodářský výsledek po zdanění 174 174D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X7.1 © 1995-

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

31.03.2021Silvie Pýchová



Příloha v účetní závěrce 
SKAV 

k 31.12.2020 

1 

Příloha v účetní závěrce 2020 

 

Název a sídlo účetní jednotky:  

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s., Floriánské nám. 103, Kladno, 272 01 

IČ: 26637758 

Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek 

Hlavní činnost:  

Účetní období: 1.1.2020 - 31.12.2020 

Rozvahový den: 31.12.2020 

 

Posláním spolku je prostřednictvím podpory rozvoje vzdělávání usilovat o společnost, která je sociálně 

soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založená na svobodě 

a zodpovědnosti každého jedince. 

Hlavní činnost: Podpora výměny informací a komunikace mezi nevládními neziskovými organizacemi, 

veřejnosti, státní správou a samosprávou, koordinace postupů členů a realizace a prosazování 

strategických záměrů ve vzdělávání, pořádání aktivit vedoucích ke zkvalitnění vzdělávání a realizace 

vzdělávacích projektů včetně lektorování.   

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

Systém zpracování účetnictví: Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software 

Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům. 

Předkládaná účetní závěrka organizace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 

účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání. 

 

Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně v souladu s vyhláškou 

netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace. 

Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených dotací na již 

proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně přijaty až v dalším období. 

 

Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu ČNB platném ke dni 

jejich vzniku. 

 

Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově 

rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se 

každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 2.000 Kč.  

 

Přijaté dary 

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů na účet 

681 Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období) nebo ve 

prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub účtu 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. 

nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje o použití darů z fondu podvojným zápisem na vrub 

fondu a ve prospěch účtu 648 zúčtování fondů Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá 

výši doposud neutracených darů.  

 

Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, 

z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.  
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O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou 

ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku 

utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. 

V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje 

organizace dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 Dotace, tak 

aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  

 

Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.  

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 

Organizace neeviduje žádný majetek ani závazky neuvedené v rozvaze 

 

Pohledávky a závazky: 

Souhrnná výše pohledávek za odběrateli po a ve lhůtě splatnosti činí 0 tis. Kč. 

Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 49 tis. Kč, vše ve lhůtě splatnosti. 

Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 

30 měsíců. 

Časové rozlišení: 

Organizace neeviduje žádné náklady, výnosy ani příjmy příštích období.  

Na účtě 383 - Výdaje příštích období - organizace eviduje faktury, které nákladově spadají do roku 2020, 

avšak byly uhrazeny až s v lednu 2021, a to v celkové výši 260 tis. Kč. 

Na účtě 388 – Dohadné účty aktivní - organizace eviduje 191 tis, což odpovídá nákladům na projekt 

financovaný z Nadace PORTICUS, kde náklady spadají do roku 2020, avšak zdroje z dotace byly přijaty 

na účet organizace až v roce 2021.  

Na účtě 389 – Dohadné účty pasivní organizace eviduje 3 tis Kč. Jako dosud nevyfakturovaný nájem 

spadající do období roku 2020.  

 

Počet zaměstnanců a osobní náklady: 

V účetním období zaměstnávala organizace 3 zaměstnance na základě pracovní smlouvy, 

5 zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti a další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě 

dohod o provedení práce dle konkrétních potřeb na jednotlivých projektech. V účetním období bylo 

uzavřeno těchto dohod celkem 43.  

Celkové osobní náklady v účetním období činily 2.595 tis. Kč 

Členům statutárního orgánu v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 

 

Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem, organizace neposkytla ani nepřijala žádná 

ručení. 

 

Přijaté dary a dotace  

V účetním období přijala organizace dary v celkové výši 6.100 Kč. Dary byly použity k činnosti 

organizace v účetním období, jejich zbývající část je evidována na účtech skupiny 911 – Fondy a 

rozdělena dle donora. V účetního období došlo k čerpání darů přijatých v minulých letech 

 

Poskytovatel Částka 

Nadace české spořitelny 5.050 tis. Kč 

Nadace blíž k sobě 150 tis. Kč 

Pomáháme školám k úspěchu 400 tis. Kč 

Nadace RSJ 500 tis. Kč 
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Výsledek hospodaření a daň z příjmu  

V účetním období organizace vykazuje zisk výši 174 tis. Kč, základ daně byl opraven o položky, které 

nejsou předmětem daně (přijaté dotace), příjmy od daně osvobozené (příjmy zdaněné zvláštní sazbou 

daně, výdaje související s příjmy, které nejsou základem daně, členské příspěvky) a dále výdaje, které 

nejsou uznané jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Upravený základ daně 98 tis Kčbyl snížen podle §20 odst. 7 zákona, daňová povinnost je tak nulová. 

Daňová úspora z minulého účetního období ve výši 15 960 Kč byla využita v hlavní činnosti organizace 

v tomto účetním období. Daňová úspora aktuálního účetního období činní 18.776Kč a bude využita 

v příštím účetním období. 

 

Předpoklad nepřetržitého trvání  

V prvních měsících roku 2020 se po celém světě rozšířil virus COVID 19 významně ovlivnil činnost 

většiny ekonomických subjektů. Veškeré dopady dané situace, které se projevily v roce 2020, byly plně 

promítnuty do účetní závěrky 2020. Situace se neustále vyvíjí a vedení organizace není v současné 

době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na organizaci v dalším období. 

Nicméně zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný 

vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k rozvahovému dni 

zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.  

 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 

události. 

 

 

V Praze, 31.3.2021 

 

 

 

Silvie Pýchová, ředitelka  
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