
















  
   

 Příloha k účetní závěrce  

  
  

Část 1 - Základní údaje   
  

Účetní jednotka   
  

Název : MAS Zubří země, o.p.s.   
  

Právní forma : obecně prospěšná společnost   
  

Sídlo : Příční 405   
59301 Bystřice nad Pern.   

  
Identifikační číslo : 27686809   

  
Datum zápisu do rejstříku OPS: 10.5.2006   

  
  

Účetní období : 1.1.2021 - 31.12.2021   
  

Datum vyhotovení účetní závěrky : 16.5.2022   
  
  

Část 2 - Organizační struktura   
  
 

Organizační struktura v průběhu účetního období prodělala následující změny:  
  
  

Statutární orgán (orgány):   
správní rada, dozorčí rada   

  
Údaje o statutárních orgánech / členech statutárních orgánů   

  
Správní rada:   

  
Jméno : Mgr. Martin Horák – předseda správní rady   
Den vzniku   
funkce : 19.11.2018   

  
  

Jméno : Libor Pokorný   
Den vzniku   
funkce : 10.12.2014   

  
Další členové správní rady dle výpisu z rejstříku o.p.s.:   

   
• Petr Konečný   
• Stanislav Marek   
• Jiří Havlíček   
• Miloš Brabec   

  
 

Statutární orgán: Ing. Jarmila Zemanová, ředitel    



  
  
  

  
  

 

 

  
Dozorčí orgány:   
dozorčí rada   

  
Údaje o členech dozorčích orgánů   

  
• Ing. Ladislav Rak – předseda dozorčí rady   
• Petr Juračka   
• Josef Smolka    

  
  

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců : 6   
  

Výše mzdových nákladů na 1 zaměstnance (tisíc) : 267   
 

Odměny členům statutárních orgánů (tisíc) : nebyly vypláceny   
 

Odměny členům dozorčích orgánů (tisíc) : nebyly vypláceny   
  

 
Část 3 - Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování     

 
Po provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je       
vedeno, uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví a s vyhláškou č. 504/2002 Sb.   

  
  
 

V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období nenastala, 
účetní jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.       

  
3.1 - Způsoby oceňování   

  
Finanční majetek : v Kč, reálná hodnota 
Dlouhodobý hmotný majetek : pořizovací cena 
Dlouhodobý nehmotný majetek : pořizovací cena 
Drobný dlouhodobý majetek : pořizovací cena 
Drobný majetek : pořizovací cena 
Zásoby : pořizovací cena 
Pohledávky : jmenovitou hodnotou 
Závazky : jmenovitou hodnotou 
Peněžní prostředky : jmenovitou hodnotou 
Ceniny : Jmenovitou hodnotou 

 

 



  
  
  

 

 

3.2. - Změny oceňování, změny postupů účtování, opravné položky   
Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám:  
změna vnitřní směrnice na základě změny zákona o daních z příjmů 586/1992,   
par.26, odst. 2, pís.a.   

  
3.3 - Účetní a daňové odpisy   
Odpisové plány účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila       
účetní jednotka v interním předpisu dle předpokládané životnosti majetku. 
Vstupní cena odpisovaného dlouhodobého majetku byla snížena o přijatou       
investiční dotaci.   
Přijatá investiční dotace na pořízení majetku je časově rozlišována do výnosů 
dle ČUS č. 409,413   
U daňových odpisů je použit rovnoměrný způsob odepisování.   

  
 3.4. - Cizí měny   

  
 Při přepočtu cizích měn byl použitý kurz: nebyly použity   

  
 Část 4 - Doplňující údaje k rozvaze   

  
  

4.1 - Majetek   
  
  

žádný nový majetek   
  
  

4.2 - Pohledávky a závazky   
  
  

Důležité závazky:   
- závazky k zaměstnancům 129.691,- Kč a související odvody v částce 
64.693,- Kč, vyplývají z rekapitulace mezd za 12/2021 a jsou hrazeny 
v řádném termínu, 

- účet 231 krátkodobý úvěr se platností 31.5.2022, ke dni sestavení 
účetní uzávěrky byl schválen následný úvěr, splatný k 31.5.2023. 
     

Důležité pohledávky:   
- účet 388 ve výši 553.401,63 Kč žádost o platbu na úhradu nákladů 
projektu IROP 4.2 CZ.06.4.59-0.0-0.0-15-003-0008882 za 5. etapu od 
1.7.2021 do 31.12.2021.  

  
Důležité informace k hospodaření společnosti:   

- V roce 2021 se pokračovalo v čerpání dotace projektu IROP  
CZ.06.4.59-0.0-0.0-15_003-0008882,   

- Ke zdrojům příjmů společnosti patří příspěvky Mikroregionů  
Bystřicko, Novoměstsko a Pernštejn.   

  
 

   5.1 - Události, které nastaly po rozvahovém dni 
 

Zvážili jsme potenciální další dopady Covid-19 a války na Ukrajině na 
fungování účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že činnost organizace je 
financována z dotačních prostředků a příspěvků od mikroregionů, 
nepředpokládáme, za stávající situace, významné dopady na fungování účetní 
jednotky a tím i ohrožení jejího nepřetržitého fungování. 
 
 

D
Datum sestavení: 16.5.2022  Sestavil: Kubíková Holá   

  
  

 Podpis statutárního zástupce :  ............................   
  
  
 Bystřice n.Pernštej. dne 16.5.2022  
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