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1. Výroční zpráva za období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 

 

Výroční zpráva byla vypracována statutárním orgánem podle ustanovení § 21 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona o obchodních korporacích. Zpráva byla předložena 

k přezkoumání dozorčí radě. 

 

 

2. Identifikace společnosti 

 

obchodní jméno: Educo Uni Group, a.s. 

právní forma: akciová společnost 

 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  

 oddíl B, vložka 16864 

statutární orgán: představenstvo 

sídlo: Estonská 500/3, Praha 10, PSČ 101 00 

IČ: 24795674 

 

 

3. Statutární a řídící orgány společnosti 

 

představenstvo: 

Dr. Bohuslava Šenkýřová předseda představenstva 

Mgr. Věra Sochorová člen představenstva 

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. člen představenstva 

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

Mgr. Emil Šenkýř, DiS                             člen představenstva 

 

dozorčí rada: 

Ing. David Korda, MBA předseda dozorčí rady 

Ing. Bohuslav Šenkýř člen dozorčí rady 

Mgr. Martina Linhartová člen dozorčí rady 
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4. Organizační schéma společnosti 

 
 

 
 

5. Informace o činnosti společnosti 

 

Společnost Educo Uni Group, a.s. byla založena 12. ledna 2011 a obchodní činnost 

zahájila 1. května 2011. 

 

Hlavní činností společnosti je zajišťování komplexního servisu v oblasti reklamy, 

propagace, Public Relations a komunikace zejména pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. 

(dále jen VŠFS). Tyto a další prováděné činnosti jsou vedeny snahou o maximální podporu 

plnění obchodních, odborných a vědeckých cílů VŠFS. 

 

Educo Uni Group, a.s. v uvedeném období pro výše zmíněný subjekt zajišťovala 

především: 

 vypracování strategických plánů pro další období (marketingový plán, komunikační 

plán, plán mediálních aktivit a Public Relations plán), 

 kreativní a ideové zpracování reklamních a propagačních kampaní a jejich následnou 

realizaci, 

 zajištění komunikace s preferovanými skupinami (vybraní novináři, obchodní 

partneři VŠFS, absolventi VŠFS, zaměstnanci VŠFS, apod.), 

 správu a aktualizaci webových stránek VŠFS, 

 kompletní realizaci tištěných firemních periodik (firemní časopisy, kalendáře  

a informační brožury), 

 průběžný sběr marketingových dat a jejich analýzu, 

 kompletní realizaci TV zpráv (University New Report) a následně propagační 

„smyčky“ na obrazovkách v rámci budovy Estonská, 
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 realizaci výstavních a veletržních aktivit VŠFS, 

 zajištění odborných akcí VŠFS (vědecké konference, semináře, panelové diskuze, 

apod.) po produkční, organizační a propagační stránce, 

 odborné podpora při zpracování projektu -  Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

 kompletní realizace společenských, propagačních a teambuidingových akcí VŠFS. 

 

Společnost Educo Uni Group, a.s. se dále podílela na plnění relevantních ustanovení 

(reklamní a inzertní povahy) ve smlouvách VŠFS s jejími obchodními partnery. 

 

 

6. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti 

 

Vývoj společnosti Educo Uni Group, a.s. je i nadále určen zejména stanovením 

požadavků ze strany VŠFS. V oblasti náboru uchazečů o studium akreditovaných oborů se 

rozšířila činnost společnosti o implementaci projektu marketingu na sociálních sítích a online 

marketingu k oslovení cílové skupiny - středoškoláci.  

 

Stále trvá spolupráce se společnostmi KOUZELNÉ ŠKOLY – mateřská škola a základní 

škola, š.p.o. a BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola a.s. Pro tyto 

školské subjekty zajišťuje Educo Uni Group, a.s. komplexní reklamní a propagační činnost 

zaměřenou na podporu náboru nových žáků. 

 

7. Zpráva o stavu majetku společnosti 

 

V účetním období 2014 byla společnost Educo Uni Group, a.s. majitelem 100% akcií 

společnosti BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., se sídlem 

Praha 3, Vlkova 12, 130 00, IČ: 63998181 v pořizovací ceně 93.300 tis. Kč a měla 100% 

majetkový podíl na společnosti Educo Uni Service, s.r.o., se sídlem Praha 10, Estonská 500, 

PSČ 101 00, IČ: 24796379 v pořizovací ceně 165 tis. Kč. 

Na základě znaleckého posudku ze dne 11.9.2013 na stanovení hodnoty společnosti 

BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola a.s. výši 78.700 tis Kč 

k 31.7.2013, bylo v účetním období 2012 - 2013 rozhodnuto o vytvoření opravné položky k této 

majetkové účasti  ve výši 14.600 tis Kč tj. ve 100% rozdílu mezi pořizovací cenou akcií 

Bankovní akademie a cenou Bankovní akademie stanovenou ve znaleckém posudku. 

 

 

8. Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 

 

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání mimo 

účetní jednotku, nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na údaje 

uvedené v účetní závěrce. 

 

9. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

 

Společnost nevyvíjí žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nemá žádné výdaje na 

výzkum a vývoj, což je dáno charakterem její činnosti zapsané v Obchodním rejstříku. 
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10. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích 

 

Společnost se řídí ekologickými pravidly a příslušnými zákony a snaží se minimalizovat 

dopad činnosti na životní prostředí. 

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupuje v souladu s pracovněprávními 

předpisy. 

 

 

11. Informace o organizační složce podniku v zahraničí 

 

Společnost nemá v zahraničí zaregistrovanou organizační složku.  

 

 

12. Informace požadované podle zvláštních právních předpisů 

 

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat informace podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

 

13. Zpráva o auditu účetní závěrky za účetní období 2014 

 

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. srpnu 2014 provedla auditorská společnost: 

AUDIT BOHEMICA, s.r.o., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4. 

 

 

14. Zpráva auditora 

 

V příloze č. 3 této výroční zprávy je přiložena zpráva nezávislého auditora k účetní 

závěrce sestavené k 31. srpnu 2014. 

 

 

15. Informace z účetní závěrky za sledované účetní období: 

 

V příloze č. 1 této výroční zprávy jsou uvedeny informace z účetní závěrky za účetní 

období hospodářského roku 2014 v rozsahu „Rozvaha“, „Výkaz zisku a ztráty“ a „Příloha 

účetní závěrky“. 

 

 

16. Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro 

zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací 

deriváty 

 

Společnost nepoužívala v roce 2014 žádné investiční instrumenty ani další obdobná 

aktiva a pasíva a nemá povinnost zveřejňovat informace podle § 8a zákona č. 591/1992 Sb.,  

o cenných papírech, resp. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

17. Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem 

hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena 
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Ke dni účetní závěrky eviduje společnost závazek za nákup akcií společnosti 

BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., se sídlem na adrese 

Praha 3, Vlkova 12, PSČ 130 00, IČ 63998181 ve výši  69.400 tis. Kč a závazek vůči společnosti 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 101 00, IČ 

26138077 za prodej části podniku ve výši 1.875.130,- Kč. 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Účetní závěrka k 31. srpnu 2014. 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými 

k 31.srpnu 2014. 

3. Zpráva nezávislého auditora. 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Educo Uni Group , a.s. 
k 31. 8. 2014 

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

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

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

k dispozici.  
 

1) Obecné informace 
 

Obchodní firma: Educo Uni Group , a.s. 

Sídlo: Estonská 500, 101 00 Praha 10 

Datum vzniku účetní jednotky: 12.01.2011 

Identifikační číslo: 247 95 674 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti, 

případně účel, pro který byla zřízena: 

Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor. 

Účetní jednotka podniká v tomto oboru: Ostatní poradenství v oblasti podnikání a 

řízení, reklamní činnosti. 

Rozvahový den: 31.08.2014 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 22.10.2014 

 

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 

 
Jméno FO nebo PO Bydliště, sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v % 

Dr. Bohuslava Šenkýřová Praha 1.400 70 

Mgr. Emil Šenkýř, DiS. Praha 300 15 

Ing. Bohuslav Šenkýř Praha 300 15 

 

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

 

Nebyly.  

 

Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého 

účetního období 

Organizační struktura společnosti: 

 oddělení marketingové podpory a komunikace 

 oddělení realizace, promoakcí a produkce 

V průběhu uplynulého účetního období došlo k následujícím  změnám organizační struktury. 

Od 9/2013 byla zrušena funkce výkonné ředitelky a nahrazena novou funkcí a to generální 

ředitel (do 31.12.2013). Od 1.1.2014 byla tato funkce nahrazena funkcí člen představenstva 

pověřený řízením. Dále byl rozdělen odbor marketingu a produkce na dvě oddělení. 

 



 

7 
 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

 
Jméno a příjmení Funkce 

Dr. Bohuslava Šenkýřová Předseda představenstva 

Mgr. Věra Sochorová Člen představenstva 

Doc. RNDr. Petr Budinský CSc. Člen představenstva 

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

Mgr. Emil Šenkýř, DiS. Člen představenstva 

Ing. Bohuslav Šenkýř Člen dozorčí rady 

Mgr. Martina Linhartová Člen dozorčí rady 

Ing. David Korda, MBA Předseda dozorčí rady 

 

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

v nichž je společnost společníkem s neomezeným ručením 

 
Účetní jednotky, v nichž má společnost větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním 

kapitálu. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu 

na základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev. Uzavřené ovládací 

smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající. 

 

Podstatný nebo rozhodující vliv 

 

Název společnosti Sídlo 

Výše podílu 

na základním 

kapitálu 

Vykazovaná 

hodnota investice 

k 31.8.2014  

v tis. Kč 

Výše vlastního  

kapitálu 

společnosti  

v tis. Kč 

Výše účetního 

výsledku 

hospodaření 

v tis. Kč 

Educo Uni Service s.r.o. 

(dále jen „EUS“) 

Estonská,  

101 00 Praha 10 
100% 

 

165 14.744 12.304 

Bankovní akademie – 

Gymnázium, Střední 

odborná škola a Vyšší 

odborná škola a.s. (dále jen 

„BA“) 

Vlkova 12 

130 00 Praha 3 
100% 

 

 

78.700 

 

11.693 1.295 

 

Společník s neomezeným ručením 

Společnosti nejsou známy žádné dohody mezi společníky uvedených obchodních firem, které 

by bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností zakládaly 

rozhodovací práva. 

 

3) Zaměstnanci, osobní náklady, odměny         
 

 31.8.2014 31.8.2013 

Celkem 

zaměstnanci 

Členů řídících 

orgánů 

Celkem 

zaměstnanci 

Členů řídících 

orgánů 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 11 8 12,31 9 

Osobní náklady v tis. Kč 10.918  10.883  

Odměny osobám, které jsou statutárním 

orgánem, členům statutárních a 

dozorčích orgánů v tis. Kč 

1.734 955 

Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky 

bývalých členů vyjmenovaných orgánů 

v tis. Kč 

-- --- 
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4) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

 

Výše půjček, úvěrů (včetně výše úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá zajištění  

a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, 

členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám  

a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob.  

 

Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo 

jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných společností a platby 

důchodového připojištění. 
 

Druh peněžitého plnění 

Výše plnění v tis. Kč 

Představenstvo Dozorčí rada 
Bývalí členové 

představenstva 

Bývalá 

dozorčí rada 
Ostatní 

půjčka*) 4.569 -- -- -- -- 

*) půjčka úročena 2,20% p.a. se splatností k 20.12.2014 

 

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

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

a odpisování 

 

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

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

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

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

českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

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

 

Zásada opatrnosti se promítá do účetní závěrky tak, že společnost vytváří opravné položky.  

 

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

nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.  

 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (v tis. Kč). 

 

Ocenění a způsob odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.  

Odpisování majetku: 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila společnost v interní 

směrnici v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok   

a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní  

a daňové odpisy se nerovnají. 

 

Odpisová skupina Doba odpisování   

1 3 roky výpočetní technika (počítače, kopírky) 

2 5 let optická zařízení (kamery, čtecí zařízení) 

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 
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Ve sledovaném účetním období společnost vlastnila následující finanční majetek: 

v tis. Kč 

Druh majetku Pořizovací cena Reálná hodnota Jiné ocenění  

Cenné papíry 93.300 -- 78.700 *) 

Majetkové podíly 165 -- -- 

*) dle posudku znalce 

 

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

finanční situaci a výsledek hospodaření 

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

používaných účetních metod.  

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

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

příslušného majetku a závazků, údaje o rozsahu, podstatě a druhu derivátů 

 

Opravné položky k majetku 
 

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku  

V roce 2014 nebyla vytvořena žádná další opravná položka k dlouhodobému finančnímu 

majetku. 

 

Opravné položky k pohledávkám  

Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám, jelikož neeviduje žádné nedobytné či 

pochybné pohledávky 

 

Opravné položky k zásobám  

Společnost nemá zásoby 

 

Přepočet cizích měn na českou měnu 

Ve sledovaném období společnost neúčtovala o účetních případech v cizí měně. 

 

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

 

Položka Hodnota v tis. 

Kč k 31.8.2014 

Hodnota v tis. Kč 

k 31.8.2013 

Obsah 

Aktiva B.III.1 
93.465 brutto 

78.865 netto 

93.465 brutto 

78.865 netto 
Podíl ve společnostech EUS a BA 

Pasiva B.II.9 69.400 79.400 

Závazek z kupní ceny za převod akcií BA 

splatný na požádání, přičemž věřitelé se 

písemně zavázali, že nebudou požadovat 

splacení celého závazku dříve než 1.9.2014 

 

 

 

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

a nepotřebují zvláštní komentář. 
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Odložená daňová pohledávka a závazek: 
 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv  

a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. 
 

Odložená daň je zaúčtována výsledkově s výjimkou případů, které se vztahují k položkám 

účtovaným přímo do vlastního kapitálu. 

K 31.8.2014 činil odložený daňový závazek ve výši 5 tis. Kč – bylo zaúčtováno snížení 

odložené daně (k 31.8.2013 činil 14 tis. Kč), který vznikl z titulu dočasných rozdílů mezi účetní 

a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku. 

Rezervy 

Rezervy nebyly tvořeny, neboť nebyl identifikován žádný titul pro jejich tvorbu 

Splatné závazky a nedoplatky 

Společnost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního pojištění, rovněž nemá žádné evidované 

daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 

 

7) Informace týkající se majetku a závazků 

 
Pohledávky  

Společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti ani se splatností delší než 5 let. 

 

Závazky 

Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti ani se splatností delší než 5 let. 

 

Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám  
 tis. Kč 

Dlužník  Povaha vztahu Hodnota pohledávky k 

31.8.2014 

Hodnota pohledávky k  

31.8.2013 

Bankovní akademie a.s. Ovládaná společnost 45 31 

Vysoká škola finanční a správní 

o.p.s 

Ovládaná společnost 2.898 3.190 

Kouzelné školy a školky, š.p.o. Ovládaná společnost 11 19 

 
v tis. Kč 

Věřitel Povaha vztahu Hodnota závazku k 

31.8.2014 

Hodnota závazku k 

31.8.2013 

Vysoká škola finanční a správní 

o.p.s 

Ovládaná společnost 56 2.442 

Educo Uni Service , s.r.o. Ovládaná společnost 31 0 

Bankovní akademie a.s. Ovládaná společnost 95 0 

 

Společnost eviduje závazek z titulu nákupu akcií Bankovní akademie a.s. v celkové hodnotě 

69.400.000 Kč k 31.8.2014 (k 31.8.2013 tento závazek činil 79.400.000 Kč). Závazek je splatný 

na požádání. Společnost obdržela od věřitelů prohlášení, že nepožádají o splacení více než 

20.000.000 Kč do 1.9.2014, proto je tato část závazku nad 20.000.000 Kč klasifikována  

jako dlouhodobá. Za účetní období 01.09.2013 - 31.08.2014 společnost splatila věřitelům část 

závazku ve výši 10.000.000 Kč. 

 

8) Druhové členění nákladů, vykazuje-li společnost ve výkazu zisku a ztráty 

náklady členěné podle účelu 
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Společnost nevykazuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění. 

 

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

Závazky neuvedené v rozvaze v celkové výši 

K 31. srpnu 2014 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 

podstatný dopad na společnost. 

 

Významné položky drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 

v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho 

pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, 

který je ještě v používání, je uveden v následující tabulce: 

v tis. Kč 

Druh majetku Pořizovací cena  Poznámka 

Inventář, PC s příslušenstvím 36 --- 

 

10) Transakce společnosti se spřízněnými stranami 

Výnosy 

v tis. Kč 

Spřízněná strana Povaha vztahu Charakter Objem transakcí 

za rok končící 

31.8.2014 

Objem transakcí 

za rok končící 

31.8.2013 

Bankovní akademie a.s. Ovládaná společnost Služby 988 935 

Educo Uni Services s.r.o. Ovládaná společnost Služby 9.394 6.609 

Vysoká škola finanční a správní o.p.s Ovládaná společnost Služby 25.056 25.102 

Kouzelné školy a školky, š.p.o. Ovládaná společnost Služby 301 304 

Náklady 

v tis. Kč 

Spřízněná strana Povaha vztahu Charakter Objem transakcí 

za rok končící 

31.8.2014 

Objem transakcí 

za rok končící 

31.8.2013 

Bankovní akademie a.s. Ovládaná společnost Služby 1.483 1 051 

Educo Uni Services s.r.o. Ovládaná společnost Služby 491 404 

Vysoká škola finanční a správní o.p.s Ovládaná společnost Služby 481 587 

Veškeré transakce proběhly za běžných podmínek. 

 

11) Základní kapitál   

 

Vydané akcie 

Druh vydané akcie Počet ks 
Jmenovitá hodnota 

v tis. Kč/akcii 

Nesplacené akcie 

v nominální hodnotě 

celkem v tis. Kč 

Lhůta splatnosti 

Na jméno 20 100   

 

12) Výnosy z běžné činnosti 
v tis. Kč 
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Výnosy  

Druh činnosti 

31.8.2014 31.8.2013 

Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí 

Výnosy z prodeje služeb 26.345 -- 26.565 -- 

Ostatní výnosy za běžnou činnost 708 -- 33 -- 

Celkem za běžnou činnost 27.053 0 26.598  

Celkem výnosy za běžnou činnost 27.053 26.598 

 

13) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky 

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad 

na účetní závěrku sestavenou za hospodářský rok končící 31.8.2014, kromě následující: 

- valná hromada dne 12.8.2014 rozhodla o změně stanov společnosti a podřízení se 

zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

 

 

Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 

Eva Matějková 

 

 

Educo Uni Group , a.s. 
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                                                                                                           Příloha č.2 

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými  

k 31. srpnu 2014 

 

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. srpnu 2014  

Obecné údaje 

 

Obchodní firma: Educo Uni Group, a.s. 

Sídlo:   Praha 10, Estonská 500, PSČ 110 00 

IČ:   24795674 

DIČ:   CZ699002927 

Právní forma:  akciová společnost 

 

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

v Praze, v oddílu B, vložka 16864 ke dni 12.01.2011. 

(dále jen „ovládaná osoba“) 

I. Popis základních skutečností 

 

Ovládaná osoba je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 12.01.2011. 

 

Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem podnikání pronájem nemovitostí, 

bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. Ovládající osobou je akcionář s podílen 70% na základním kapitálu společnosti – Dr. 

Bohuslava Šenkýřová, dat. nar. 15. prosince 1952, s bydlištěm Praha 5, Na dolnici 334/21, 

PSČ 155 00 (dále jen „ovládající akcionář“). 

II. Prohlášení 

 

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

 

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

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

 

C/ Mezi ovládajícím akcionářem a ovládanou osobou byla v období 12/2013 – 12/2014 uzavřena 

smlouva o půjčce  ve výši 4.500.000,- Kč s úrokem 2,20% p.a. se splatností 1 rok.  

 

Mezi ovládajícím akcionářem a ovládanou osobou 

Plnění: smlouva o výkonu funkce  Protiplnění: peněžní plnění 

 

D/  Ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích byla ovládaná osoba osobou propojenou s: 

- Educo Uni Service, s.r.o., IČ: 24796379, se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 101 00, zapsaná 

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

(dále jen „propojená osoba 1“); 

- Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., IČ: 26138077, se sídlem Praha 10, Estonská 500, 

PSČ 100 00, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem 

v Praze, v oddílu O, vložka 159 

(dále jen „propojená osoba 2“); 

- BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s. 

IČ:63998181, se sídlem Praha 3, Vlkova 12, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3385 

(dále jen „propojená osoba 3“); 
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(dále společně jen „propojené osoby“). 

 

 

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

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

objednávky: 

 

Mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění: služby v oblasti informačních a 

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

podpory a IT poradenství 

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

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

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

budov užívaných ovládanou osobou, zajišťování technické podpory při každodenním provozu 

budov 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění: zajištění pokladních služeb na 

plese 

Plnění přefakturace nákladů za audit  Protiplnění: peněžní plnění 

 

Mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2 

 

Plnění: služby v oblasti DTP a kreativních činností, strategického a běžného marketingu, 

marketingu multimediálního centra a PR služeb Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: realizace ad hoc marketingových akcí, organizace konferencí, vzdělávacích, 

společenských a PR akcí   Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: realizace a zprostředkování propagačních a reklamních služeb   

       Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění přefakturace nákladů za audit  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění přefakturace nákladů na reklamu  Protiplnění: peněžní plnění 

 

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: pronájem nebytových prostor 

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

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

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: přefakturace nákladů za úklid 

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: přefakturace nákladů za energie  

Plnění: peněžní plnění  Protiplnění: Vzdělávání zaměstnanců 

 

Mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 3 

 

 Plnění: služby v oblasti DTP a kreativních činností, strategického a běžného marketingu, 

marketingu multimediálního centra a PR služeb Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: realizace ad hoc marketingových akcí, organizace konferencí, vzdělávacích, 

společenských a PR akcí   Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: realizace a zprostředkování propagačních a reklamních služeb   

       Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění přefakturace nákladů za audit  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění přefakturace nákladů na reklamu  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: Refundace mzdových nákladů  Protiplnění: peněžní plnění 

Plnění: peněžní plnění    Protiplnění:Vzdělávání zaměstnanců ovládané 

osoby 

 

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

a v souladu s platnou legislativou, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na 
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základě těchto smluv poskytnuta / přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto 

smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

 

V zájmu nebo na popud ovládajícího akcionáře a propojených osob nebyla ovládanou 

společností přijata nebo uskutečněna v účetním období ode dne 01.09.2013 do dne 31.08.2014 

žádná opatření a jiné právní úkony s výjimkou výše uvedených.  

 

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

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

    

 

 

V Praze dne 8.10.2014 

 

 

 

 

 

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

Dr. Bohuslava Šenkýřová                                           Mgr. Emil Šenkýř, DiS. 

Předseda představenstva                                           Člen představenstva 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Věra Sochorová                                                Doc., RNDr. Petr Budínský CSc. 

Člen představenstva                                                  Člen představenstva 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

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

Člen představenstva  
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