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Úvod  

Počet lidí v exekuci za poslední tři roky vzrostl raketově. A proč je potřeba tento problém řešit? Podle výzkumu 
ministerstva financí z jara 2020 má více než polovina české veřejnosti nízké, a nebo velmi nízké znalosti finanční 
gramotnosti. Jedná se přitom převážně o lidi do 29 let. Generaci, která bude již za 10 let naší hlavní ekonomickou 
silou – a neumí pracovat s penězi!  

Co chceme?   

Našim cílem je v prvotní fázi vzdělávat studenty středních škol a 8. a 9. ročníky škol základních. Právě u této cílové 
skupiny dochází k největšímu životnímu zlomu a potřeba finančního osamocení a zvýšení orientace v soukromých 
a veřejných financí razantně stoupá – studenti mají první dlouhodobou práci, shání si vlastní bydlení, stěhují se 
do větších měst, kde život stojí o poznání více. Tuto skupinu chceme vzdělávat tím, že jí nabídneme přístupný, 
jednoduchý a zábavný nástroj ke každodennímu cvičení. V naší aplikaci jim stačí denně 10 minut k tomu, aby se 
stabilně a dlouhodobě zlepšovali ve svých znalostech financí.  

Pro koho je Nekrachni?  
Naší cílovou skupinou jsou především žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SŠ. Cílem je poskytnout komplexní řešení pro 
výuku finanční gramotnosti na druhých stupních ZŠ a SŠ – míříme tedy i na učitele občanské výchovy a ZSV.  
Pomocí obsahu na sociálních médiích míříme i na širokou veřejnost.  

Kam dlouhodobě míříme?   

Našim cílem je dostat Nekrachni na většinu základních a středních škol České republiky. Každý rok v ČR končí 
střední školu  78 000 studentů, do tří let chceme s Nekrachni pomoci alespoň polovině z nich. Cílem je být nejen 
finančním buddym pro každého mladého člověka, ale také užitečnou pomůckou pro každého lektora nebo 
učitele, kterým může Nekrachni nabídnout zajímavou alternativu výuky a obsahu.  

Formát kurzů máme ověřený v rámci našeho dotazníkového šetření. Aktuálně máme hotový prototyp aplikace, 
tvoříme intenzivně prvních 12 výukových videí simulujících školní osnovy a aktivně přispíváme na náš Instagram, 
kde vzděláváme veřejnost už teď. 

 

Za účelem naplňování těchto cílů a naší mise jsme v září 2021 založili neziskovou organizace Nekrachni, z.ú. 
Věříme, že se nám projekt bude úspěšně dařit rozvíjet v dalších letech. 
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Identifikace účetní jednotky 

 

Nekrachni, z.ú.  
Lublaňská 5/57, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Spisová značka:   
U 1001 vedená u Městského soudu v Praze 

Identifikační číslo:  
11821728 

Předmět:   
• právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s 

takovou činností bezprostředně souvisejících s využitím své osobní a majetkové složky. 
• poskytuje zejména prospěšné činnosti v oblasti školství a vzdělávání s cílem prospěchu veřejnosti a ve 

prospěch celku, přičemž misí ústavu je zlepšování finanční gramotnosti mladistvých a dospělých občanů. 
• provozuje tyto činnosti tak, aby jejich výsledky byly každému rovnocenně dostupné za podmínek 

předem stanovených. 
• poskytuje možnosti vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti žákům základních a středních škol, ale i 

široké veřejnosti. Za účelem vzdělávání pořádá výukové akce, soutěže, vyvíjí vzdělávací aplikaci a 
zveřejňuje vzdělávací obsah. 

• může provozovat vedlejší činnost, sám anebo např. formou obchodního závodu, což ale nesmí být na 
újmu jakosti/kvality, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk 
může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

Ředitelka  
Maria Šimůnková 

Správní rada  
Jakub Rychlý, předseda  
Tomáš Pelák, člen  
Marián Trpkoš, člen 
Ing. Karolína Krámková, členka 
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Rozvoj organizace v roce 2021 
 
Vzdělávací neziskový projekt Nekrachni, z.ú. byl založený v září 2021. Tento projekt vznikl ze studentské iniciativy 
Marie Šimůnkové a Jakuba Rychlého. Motivací pro rozvoj projektu byla potřeba vrstevníků zakladatelů, kteří si 
procházejí zásadními, i finančními, změnami v životě a potřebují s nimi pomoct.  
 
V roce 2021 byl založený vzdělávací Instagramový účet Nekrachni, kde jsme vzdělávali vrstevníky v oblasti financí 
pomocí atraktivních informačních příspěvků. Byla navržena vzdělávací aplikace a nyní se pracuje na jejím vývoji. 
Bylo natočeno 12 vzdělávacích videí, která pokrývají základní témata a jsou určeny žákům 8. a 9. tříd. 
 
Projekt Nekrachni byl v roce 2021 zapojený do několika soutěží a akceleračních programů. Byly jsme součástí 
soutěže Parádní nápad pořádaný Power Hubem. Přes léto jsme se aktivně zapojovali v akceleračním programu 
Impact Hubu Social Impact Award, kde jsme následně získali dvě ceny (cenu poroty a cenu České spořitelny). 
V listopadu 2021 jsme se poté dostali do výběru projektů Laboratoře Nadace Vodafone.  

Tým  

V průběhu roku 2021 se tým Nekrachni rozšířil o dalších 8 členů 
– všichni jsou do projektu zapojeni na dobrovolné bázi. Podílí 
se především mladí lidé nebo experti formou poradenství. 
Většina členů týmu se projektu věnuje několik hodin týdně, pro 
nikoho není práce na projektu plným úvazkem. Tým je 
rozdělený na více dílčích částí - vývojáři, tvorba videoobsahu, 
marketing, sales nebo design. Pro každou oblast je buď 
součástí skupiny jeden člověk s víceletou praxí v oboru nebo 
spolupracujeme s externími experty.  

 

Navázaná partnerství  

V listopadu 2021 jsme navázali partnerství s Nadací Karla Janečka a stali jsme se součástí Laboratoře Nadace 
Vodafone. Další finanční prostředky jsme získali díky výhře v soutěži Social Impact Awards, výhře v soutěži o 
vzdělávací projekt pořádané krajem Vysočina a výhře v soutěži pořádané Czech Investem Vysočina.  

PR pokrytí a zájem médií 

projekt a vize Nekrachni rezonuje, a proto jsme v roce 2021 měli příležitost se ukázat médiích nebo projekt 
prezentovat na akci Czech Crunch Founders2Founders.  
Rozhovory a články vzniklé v roce 2021:  

● [video] Schola Pragensis (Pomocí aplikace se snažíme zlepšit finanční gramotnost v Česku - Jakub 
Rychlý) 

● [video] Praha školská (Co je neziskový projekt Nekrachni! - Jakub Rychlý a Marie Šimůnková |Rozcestí 
2|) 

● [článek] Roklen24 (Osobní finance ti nevoní? Nekrachni!) 
● [článek] Pozitivní zprávy (Jak nekrachnout při vstupu do dospělosti? Nová aplikace pomůže mladým 

porozumět financím) 
● [článek] ImpactHub Innovation (Jak vychovat první finančně gramotnou generaci?) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wu6mBrOt7Kk
https://www.youtube.com/watch?v=ql-m9H4d1ro
https://roklen24.cz/osobni-finance-ti-nevoni-nekrachni/
https://pozitivni-zpravy.cz/jak-nekrachnout-pri-vstupu-do-dospelosti-nova-aplikace-pomuze-mladym-porozumet-financim/
https://innovation.impacthub.cz/pribehy/jak-vychovat-prvni-financne-gramotnou-generaci/
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Příloha – Výkaz zisku a ztráty 

  


