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VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 82 dne 29.4.2003. 

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI  

Název zakladatele  Sídlo      IČ             

Mikroregion Český ráj  Vyskeř č.p. 88, 512 64 Vyskeř 691 55 950  

SÍDLO SPOLEČNOSTI A KANCELÁŘ 

Předměstská 286, 507 43  Sobotka, IČ: 259 88 417    
tel. č.: 493 720 546, email: opspcr@seznam.cz , datová schránka: 2rbzcq6 

Webové stránky:  www.craj-ops.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. , číslo účtu: 996289309/0800 
 
V rámci projektu místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Turnov je zřízena kancelář 
v Turnově, Skálova č.p. 92 
Webové stránky projektu: www.mapturnovsko.cz  

ČINNOST SPOLEČNOSTI 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 
rozvoj regionu Český ráj a Střední Pojizeří a to zejména: koordinace rozvoje regionu Český ráj 
a Střední Pojizeří ve všech oblastech, rozvoj a propagace regionu Český ráj a Střední Pojizeří 
a jeho turistického potenciálu, vytváření nových forem a možností ekonomického 
a turistického využití krajiny, ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, jako jediného 
základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, podpora multifunkčního zemědělství  
a ochrana životního prostředí, služby při financování projektů k rozvoji regionu Český ráj 
a Střední Pojizeří, posouzení projektů zaměřených  k rozvoji regionu Český ráj a Střední 
Pojizeří, koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, 
zprostředkování služeb zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, příprava 
informačních a metodických materiálů a školních pomůcek, součinnost se zahraničními 
subjekty mající vztah k regionu Český ráj a Střední Pojizeří, zajišťování seminářů a odborných 
setkaní, zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Český ráj a Střední 
Pojizeří, výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, provoz IC - koordinace a rozvoj, 
tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu 
Český ráj a Střední Pojizeří, atestování služeb poskytovaných svými členy v regionu Český ráj  
a Střední Pojizeří pro zajištění kvality a standardu služeb, komunikace s orgány státní správy 
a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, poradenská činnost, 
činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Český ráj 
a Střední Pojizeří, zajišťování dobrovolnických činností v regionu Český ráj a Střední Pojizeří, 
vydávání tiskovin, zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu (dále 
jen MAS), kterou společnost zřizuje jako své územní pracoviště – organizační složku a jejíž 
činnost a povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti. 

mailto:opspcr@seznam.cz
http://www.craj-ops.cz/
http://www.mapturnovsko.cz/


Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2021                                                                                                                     

 

4 
 

Kromě služeb výše uvedených může Společnost pro Český ráj vykonávat doplňkovou činnost 
pod podmínkou, že bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude 
ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 

ORGÁNY O.P.S. - statutární orgán společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým je Luděk Láska. 

SPRÁVNÍ RADA     DOZORČÍ RADA 
Složení správní rady k 31.12.2021   Složení dozorčí rady k 31.12.2021 
Vlasta Špačková, předsedkyně   Mgr. Jana Svobodová, předsedkyně 
Bc. Jiřina Bobková, DiS.    Mgr. Ondřej Havrda 
Bc. Jan Janatka      Josef Jermář 

ORGÁNY MAS – Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří   

PROGRAMOVÝ VÝBOR 
Složení Programového výboru k 31.12.2021: PhDr. Petra Černá Rynešová, předsedkyně, 
Zdeněk Hrobník, Bc. Milena Koštejnová, Mgr. Petra Houšková, Ing. Pavlína Bůžková, Mgr. 
Doubravka Fišerová, Dana Vejnárková  
V případě potřeby byli v roce 2021 zvoleni náhradníci: Bc. Daniela Dutková, Ing. Tomáš Tomsa 
a Mgr. Martina Kulíková.  

VÝBĚROVÁ KOMISE  
Složení Výběrové komise k 31.12.2021: Miroslav Boček, předseda, Bc. Jiřina Bobková, DiS., 
Martina Brádlerová, Milan Hanzl, Ing. Lenka Krupařová, Dana Bartoňová, Dita Veselá, Bc. 
Kamila Sedláková, Filip Marek 
V případě potřeby byli zvoleni náhradníci: Ing. Petr Hanzl, Hana Maudrová 

KONTROLNÍ VÝBOR 
Složení Kontrolního výboru k 31.12.2021: Jiří Navrátil, Ing. Jitka Kořínková, Josef Jermář 

Partneři MAS 

Obecně prospěšná společnost měla k 31.12.2021 47 partnerů v rámci organizační jednotky 

společnosti – místní akční skupiny (MAS). Partneři tvoří nejvyšší orgán MAS - Plénum. 
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Zaměstnanci společnosti 

 
PRACOVNÍCI KANCELÁŘE O.P.S. - MAS k 31.12.2021 

Jméno Zařazení 
Pracovní úvazek 
k realizaci SCLLD 

Kompetence 

Luděk Láska 
Ředitel, manažer, 
vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD1 

1 

Management, kontrola, jednání za 
o.p.s., agenda spojená s animací a 
administrací Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 

Ing. Veronika Horáková 
Projektový manažer  
SCLLD 

1 Realizace SCLLD 

Marcela Machová Asistentka SCLLD 0,5 

Administrativní práce v rámci 
realizace SCLLD zástup za 
zaměstnankyni na rodičovské 
dovolené 

RNDr. Robert Rölc, 
PhD. 

Projektový manažer 
SCLLD 

0,4 
Tvorba strategie CLLD, změny a její 
realizace 

Zdenka Svobodová 
Manažer SCLLD, 
finanční manažer 

0,7 

Vedení účetnictví a personální 
agendy, realizace SCLLD. Od května 
v rámci projektu 2128 – úvazek 0,5, 
v rámci projektu 11892 – úvazek 0,2 
do 30.9.2021 

 

 

Hlavní činností společnosti je realizace SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 

2014-2020.  

V rámci realizovaného projektu MAP Turnovsko II. pracovali ve společnosti v roce 2021 další zaměstnanci, 

jejichž pracovní úvazky a výše odměn jsou stanoveny rozpočtem projektu. Pracovní poměry a dohody 

o pracovní činnosti či provedení práce jsou uzavřeny na dobu trvání projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020  
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 Organizační struktura OPS pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2021 
 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 
Číslo strategie: CLLD_16_01_083 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj (dále jen 
SCLLD) byla ze strany Řídících orgánů schválena dne 21. 3. 2017 (Žádost o realizaci ISg splnila 
podmínky věcného hodnocení).  
MAS následně připravila metodické dokumenty v souladu požadavky jednotlivých 
programových rámců. Po jejich schválení bylo možné vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí  
o podporu.  
V roce 2021 probíhaly výzvy k předkládání žádostí o podporu v programových rámcích:  

• Integrovaný regionální operační program (IROP)  

• Program rozvoje venkova (PRV) 

V Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v roce 2021 nebyla vyhlášena výzva, pouze 
probíhala realizace projektů podpořených z výzev vyhlášených v předchozích letech. 

 

Programový rámec IROP 

Programový výbor schválil na svém jednání kritéria hodnocení a text 16. výzvy OPS pro Český 
ráj – Vzdělávání 4. 

16. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4 
Výzva byla vyhlášena 2. 8. 2021. 
Příjem žádostí o podporu: 2.8.2021 – 12.11.2021 
Alokace: 968 016,860 Kč 
Podané žádosti: 

16. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4 

Registrační číslo Žadatel Název projektu Dotace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0016970 

Základní škola Turnov, 
Žižkova 518, příspěvková 
organizace 

Vybavení pro smíšenou výuku 
v ZŠ Turnov, Žižkova 

285 000,00 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0016979 

Základní škola Turnov, 
Skálova 600, příspěvková 
organizace 

Vybavení učeben pro 
smíšenou výuku 

284 776,75 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0016976 

Obec Kněžmost 
Vybavení odborných učeben 
ZŠ Kněžmost - druhá etapa - 
ICT 

260 765,50 

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0016965 

Základní škola Mnichovo 
Hradiště, Sokolovská 254, 
příspěvková organizace 

Vybavení odborných učeben 
ZŠ Sokolovská, Mnichovo 
Hradiště -  druhá etapa - 
vybavení učeben  pomůckami 

242 402,57 

Celkem 1 072 944,82 
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Programový rámec PRV 

V rámci PRV došlo dne 18.3.2021 k vyhlášení výzvy č. 4. Vyhlášeny byly 3 Fiche : 
F1 Investice do zemědělských podniků 
F3 Investice do nezemědělských činností  
F6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
 
Celkem bylo podáno 32 žádostí o dotaci. 30 žádostí o dotaci bylo finančně podpořeno. 
Podpořené žádosti: 
 

Fiche 1 – Investice do zemědělských činností 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu Dotace 

1. 21/004/19210/452/095/003224 Vladimír Jemelík Vyžínací sekce do sadu 50 000 

2. 21/004/19210/451/095/003195 Filip Marek Modernizace 2021 97 150 

3. 21/004/19210/451/095/003225 Zdeněk Krejčí Nákup stroje do ŽV 287 400 

4. 21/004/19210/420/095/003200 Tomáš Bergman 
Investice do rozvoje 
zemědělské činnosti 

108 000 

5. 21/004/19210/420/095/003197 Jiří Zakouřil Luční brány 91 000 

6. 21/004/19210/420/095/003215 Marek Černý Obraceč píce 100 000 

7. 21/004/19210/451/095/003196 
Šárka Selmbacher 
Salabová 

Modernizace zařízení 
na ekologické farmě 

204 400 

8. 21/004/19210/420/095/003202 Petr Jacina 
Pořízení zemědělské 
techniky pro práce na 
vinici 

200 000 

Celkem 1 137 950 

 
 
 

Fiche 3 – Investice do nezemědělských činností 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu Dotace 

1. 21/004/19210/452/095/003221 Štěpán Srdečný Vybavení truhlárny  222 781 

2. 21/004/19210/420/095/003199 Martin Bergman 
Rozvoj diverzifikované 
činnosti – zpracování 
dřeva 

175 050 

3. 21/004/19210/420/095/003210 Jiří Fídler 
Dostavba – zateplení 
truhlářské provozovny 

202 500 

4. 21/004/19210/452/095/003228 
Stavby Koťátko 
s.r.o. 

Nosič kontejnerů - 
nástavba 

450 000 

5. 21/004/19210/451/095/003226 Jan Richtr 
Renovace vytápění 
Hotel Králíček 

360 000 

Celkem                                                                                                         1 410 331 
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Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu Dotace 

1. 21/004/19210/452/095/003213 Obec Osek 
Vybavení obecního 
kulturního domu Osek 

160 000 

2. 21/004/19210/452/095/003207 Obec Markvartice 
Informační tabule – 
Markvartice 

109 800 

3. 21/004/19210/420/095/003220 Obec Branžež 
Obec Branžež – Nákup 
vybavení pro kulturní 
činnost 

151 976 

4. 21/004/19210/451/095/003214 
Myslivecký spolek 
KOZLOVY VŠEŇ 

Nákup chladícího boxu 
pro krátkodobé 
uchování ulovené zvěře 

126 720 

5. 21/004/19210/451/095/003222 
SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 
hasičů Ploukonice 

Spolková činnost 159 720 

6. 21/004/19210/451/095/003205 Obec Vyskeř 
Nákup dovybavení pro 
JPO Vyskeř 

48 000 

7. 21/004/19210/451/095/003203 Obec Vyskeř 
Oprava kaple svaté 
Anny na Vyskři 

160 000 

8. 21/004/19210/420/095/003212 
Základní škola a 
Mateřská škola 
Jivina 

Dovybavení školní 
kuchyně a zahrady 
mateřské školy 

320 000 

9. 21/004/19210/451/095/003219 Obec Ktová 
Vytvoření veřejného 
prostranství před OÚ 

262 328 

10. 21/004/19210/451/095/003218 

Mateřská škola 
Turnov, Zborovská 
914, příspěvková 
organizace 

Dovybavení školní 
kuchyně MŠ Zborovská 
Turnov 

136 000 

11. 21/004/19210/451/095/003211 

Základní škola 
Turnov, Žižkova 
518, příspěvková 
organizace 

Velkokapacitní myčka 
nádobí (ZŠ Turnov, 
Žižkova 518) 

145 103 

12. 21/004/19210/452/095/003208 
Mateřská škola, 
Sobotka 

Herní prvky a mobiliář 
pro MŠ Sobotka 

120 000 

13. 21/004/19210/420/095/003216 
Jezdecký oddíl 
Kněžmost, z.s. 

Vybavení pro spolkové 
akce 

159 688 

14. 21/004/19210/420/095/003217 Obec Loukovec 
Rekonstrukce podlahy 
kuchyně ZŠ a MŠ 

303 515 

15. 21/004/19210/420/095/003194 

Základní škola 
Mnichovo 
Hradiště, 
Studentská 895, 
příspěvková 
organizace 

Vybavení kmenových 
učeben ZŠ Studentská 
novým nábytkem a 
zařízením 

319 892 

16. 21/004/19210/451/095/003227 Obec Všeň 
Roubená chalupa Všeň 
11 

600 000 

17. 21/004/19210/451/095/003223 

Základní škola 
Turnov, Skálova 
600, příspěvková 
organizace 

Konvektomat pro školní 
jídelnu 

240 000 

Celkem                                                                                                         3 522 742 
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V roce 2021 proběhla dvě monitorovací období Strategie SCLLD. Po ukončení každého období 
byla Řídícímu orgánu prostřednictvím monitorovacího informačního systému předložena tzv. 
Zpráva o plnění ISg. 
V průběhu realizace strategie SCLLD v roce 2021 byly podány celkem 2 žádosti o změnu 
strategie, které se týkaly těchto oblastí: 
Integrovaný regionální operační program - IROP 

- změna se týkala změny finančního plánu, přesunu nedočerpané alokace z opatření 1.3 
a ušetřených financí z 1.1 a 1.2 do opatření 1.5  

Program rozvoje venkova 
- změna finančního plánu PRV, přesuny alokace v rámci fichí a rozdělení alokace na 

přechodné období 

Projekty v realizaci 

Projekt MAP Turnovsko II. – místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) 
Podán na základě výzvy č. 02_17_047 MŠMT z OP VVV v únoru 2018. Projekt schválen 
s rozpočtem ve výši 12 396 899,20 Kč celkových způsobilých výdajů (100 % dotace) na období 
1.3.2018 – 28.2.2022. Realizace projektu začala v březnu 2018. Projekt navazuje na předchozí 
projekt MAP Turnovsko, jehož výstupem je strategický dokument Místní akční plán vzdělávání 
pro SO ORP Turnov. 

Projekt je zaměřen na rozvoj a aktualizaci existující dokumentace MAP a akčních plánů, a to 
prostřednictvím prohloubení procesu společného plánování a rozvoje partnerství škol, jejich 
zřizovatelů i dalších organizací působících ve vzdělávání v ORP Turnov.  
Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách  
v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, 
celkem 37 škol. Do realizace projektu budou zapojeny i další subjekty podílející se  
na vzdělávání. 

V rámci klíčové aktivity Implementace MAP byly v roce 2021 vzhledem k epidemiologické 
situaci v České republice omezeně realizovány programy Matematika s klokanem, Malý 
astronom, Malý kutil, 3D tisk, Babička a dědeček do školky, První krůčky s robo-včelkou. 
V červenci 2021 se konala za podpory projektu Letní hudební dílna organizovaná Základní 
uměleckou školou v Turnově. V rámci realizovaných aktivit byla ředitelům škol poskytována 
podpora v oblasti právních předpisů, celkového managementu školy a byly uskutečněny 
webináře k vlastnímu hodnocení školy. Na podzim bylo uspořádáno setkání ředitelů MŠ a ZŠ 
v ORP Turnov. 

Dne 25.8.2021 proběhlo jednání Řídícího výboru, na kterém schválil průběžnou sebehodnotící 
zprávu a investiční priority. Během roku se scházelo 5 pracovních skupin, ať již prezenčně či 
on-line: Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro financování, Pracovní 
skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické 
gramotnosti, Pracovní skupina zájmové a ostatní vzdělávání.  

Realizační tým pracoval v roce 2021 ve složení: Ing. Lenka Krupařová – hlavní manažer, Mgr. 
Karel Bárta, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Kateřina Mrkvičková, Lenka Kvintusová, Ing. Kamila 
Kořánová, Bc. Marcela Jandová, DiS., Zdenka Svobodová a Simona Vošvrdová. 
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 V roce 2021 byly uspořádány tyto akce: 

DATUM AKCE NÁZEV AKCE 

23.1.2021 
Online setkání pedagogů z cyklu zaměřeného na problematiku 
kritického myšlení 

13.2.2021 
Online setkání pedagogů z cyklu zaměřeného na problematiku 
kritického myšlení 

9.3.2021 
Seminář pro ředitele ZŠ – online – metodická podpora školám – úprava 
ŠVP s ohledem na aktualizaci RP ZV 

10.3.2021 
Seminář pro ředitele ZŠ – online – metodická podpora školám – úprava 
ŠVP s ohledem na aktualizaci RP ZV 

17.3.2021 Pedagogický den v MŠ Sluníčko – online 

7.4.2021 
Vlastní hodnocení školy – online seminář pro MŠ a online seminář pro 
ZŠ 

8.4.2021 Pedagogický den v MŠ – online 

15.4.2021 
Webinář FIT HOMEOFFICE: Jak sedět a vlastně se hýbat? Aneb Webinář 
pro práci z domova i online výuka bez bolesti 

4.5.2021 
Pedagogický den v MŠ – Heterogenní vs. homogenní skupina v MŠ – 
online 

21.5.2021 Metody moderní didaktiky – Mgr. Robert Čapek – online 

7.6.2021 Workshop s rodiči MŠ v Turnově 

25.8.-28.8.2021 Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování 

30.8.2021 Seminář k aktualizaci ŠVP a formativnímu hodnocení na ZŠ Příšovice 

2.9.2021 Seminář Metodika práce asistenta pedagoga na ZŠ Žižkova Turnov 

14.9.2021 Workshop 3D tisk ve výuce  

17.9.-18.9.2021 Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování 

18.9.2021 Kurz T.E.T. - Škola bez poražených, první setkání 

21.9. a 29.9.2021 Aktualizace ŠVP ZV - seminář 

4.10.2021 Geogebra – workshop pro pedagogy ZŠ 

12.10.2021 Aktualizace ŠVP – 1. stupeň ZŠ 

15.10.-16.10.2021 Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování 

19.10.2021 Aktualizace ŠVP – 2. stupeň ZŠ 

29.10.-30.10.2021 Pokračování kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování 

22.11.2021 Praktický workshop Práce s tabulkou (Excel) pro pedagogy MŠ 

26.11.2021 Tisková beseda – Co přinesl projekt školám v ORP Turnov? 

4.12.2021 Kurz T.E.T. - Škola bez poražených, závěrečné setkání 
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V rámci projektu jsou zřízeny webové stránky www.mapturnovsko.cz a pravidelně jsou 
vydávány Zpravodajské listy. Pro účely tohoto projektu má MAS pronajatou kancelář 
v Turnově ve Skálově ulici. 

 

Řídící a administrativní schopnosti MAS 
Program:   Integrovaný regionální operační program  
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002128  
Doba realizace:  1. 1. 2015 – 31. 12. 2023  
Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj, prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří při plnění Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje.  
Výstupy projektu:  
- Podpora činnosti MAS (budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem 
vypracování a   provádění SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, aktivity spojené s realizací SCLLD)  

- Animace SCLLD (aktivity spojené s propagací, osvojováním příkladů dobré praxe, realizace 
seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlašovaným výzvám MAS apod.)  

- Animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická pomoc, školení, konzultační a další 
činnost školským zařízením pro efektivní a snazší čerpání šablon OP VVV)  
 
Semináře a webináře pro žadatele a příjemce pořádané v roce 2021 

 

Termín Zaměření 
Počet 
účastníků 

30.3.2021 
Webinář k Programu rozvoje venkova pro fiche 1 a 3 
(vykazován v rámci projektu reg.č.  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00011892) 

2 

7.9.2021 Seminář pro příjemce v rámci 3. výzvy z PRV 2 

15.9.2021 
Seminář pro příjemce do 14. a 15. výzvy OPS pro Český ráj -
IROP 

5 

4.10.2021 
Seminář pro žadatele 16. výzvy OPS pro Český ráj – IROP – 
Vzdělávání 4 

1 

13.10.2021 
Seminář pro příjemce 6., 8. a 9. výzvy OPS pro Český ráj -
OPZ 

1 

http://www.mapturnovsko.cz/
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Řídící a administrativní schopnosti MAS II. 
Program:   Integrovaný regionální operační program  
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00011892 
Doba realizace:  1. 1. 2020 – 31. 12. 2021  
Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj, prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří při plnění Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Tento projekt byl podán v roce 2019 z důvodu 
vyčerpání uspořených prostředků v již realizovaném projektu s reg. číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002128. 
 

Výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlásila v termínu 26.4.2021 – 
21.5.2021 výtvarnou soutěž určenou pro děti z mateřských škol 
a žáky prvního stupně základních škol z území Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj. Téma soutěže bylo Co jsem dělal/a, když 
jsem nemohl/a chodit do školy.  
Do soutěže bylo přijato celkem 72 soutěžních obrázků. Hlasování 

probíhalo prostřednictvím internetu ve 4 vyhlášených kategoriích 

pro děti mateřských škol, pro 1.-2. ročník základních škol, 3.-5. 

ročník základních škol a v průběhu soutěže byla přidána ještě 

kategorie pro speciální a praktické školy. Soutěžilo se o hodnotné 

ceny, které do soutěže věnovaly obce a subjekty působící na území 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří. 

 

4. ročník akce Čistá řeka Jizera 

Ve dnech 1.10. – 2.10.2021 se uskutečnil již 4. ročník akce Čistá řeka 
Jizera. Naše MAS se opět ráda připojila k úklidu řeky Jizery, jejích 
břehů a nejbližšího okolí. V našem území se uklízelo v okolí Turnova, 
Mnichova Hradiště a Loukovce. Počasí nám krásně vyšlo a uklízet 
přišlo 236 dobrovolníků. Převážnou část tvořily děti z mateřských 
škol a žáci ze škol základních. Připojili se i dobrovolníci z řad občanů, 
rybářů a skautů. Obdiv patří skautskému oddílu Junák z Turnova, 
který se vydal uklízet odpadky přímo po řece na lodičkách a rybářům 
z Mnichova Hradiště, kteří nasbírali nejvíce odpadu. Celkem se 
nasbíralo 32 pytlů odpadu. Odpad tvořily převážně plasty, 
plechovky a lahve od alkoholu, ale našlo se i oblečení, obuv, 
pneumatiky a dokonce i kuriozní kousky jako je například šicí stroj. 
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Podpora Libereckého kraje 
V roce 2021 obdržela společnost dotaci na projekt „Podpora činnosti Obecně prospěšné 
společnost pro Český ráj“. Dotace ve výši 60 000 Kč byla využita na úhradu mzdových, 
cestovních nákladů, telefonních a poštovních poplatků a členského příspěvku Národní síti 
Místních akčních skupin České republiky. 

 
 
 

Podpora Královéhradeckého kraje 
Finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 150 tis. Kč byla účelově využita 
dle smlouvy o dotaci na projekt „Činnost MAS v roce 2021“. 
Dotace byla použita na úhradu režijních nákladů, zejména cestovného, mzdových nákladů, 
nájemného, spotřebního materiálu, občerstvení, účastnických poplatků, aktualizace softwaru, 
telefonních a poštovních poplatků, služeb, propagačních předmětů a členského příspěvku 
Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Královéhradeckého 
kraje.  

 
 

 
 
 
 

Hospodářská činnost 

V rámci hospodářské činnosti v roce 2021 neproběhly žádné aktivity. 
 

Propagace 

Internetová prezentace www.craj-ops.cz 

  

http://www.craj-ops.cz/
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V roce 2021 společnost vydávala materiály k připravovaným akcím (pozvánky, letáky a plakáty 
k akcím). Webové stránky byly v průběhu roku aktualizovány a včas informovaly o dění 
v regionu a o chodu společnosti a realizovaných projektech. 

 

Facebookové stránky 
https://www.facebook.com/opsproceskyraj/?fref=ts 

 

 
 
 

Účast zástupců společnosti na jednáních, školeních, akcích 

      Jednání orgánů společnosti v roce 2021 
 Správní rada OPS – per rollam 7.6.-10.6.2021, 26.7.-29.7.2021, prezenčně 10.11.2021 
 Dozorčí rada OPS – 10.11.2021 
 Plénum MAS – per rollam 2.3.-5.3.2021, 23.3.-26.3.2021, 14.6.-17.6.2021, prezenčně 

10.11.2021 
 Programový výbor MAS – 16.2.-19.2.2021, 6.4.-9.4.2021, prezenčně 28.6.2021, 

6.10.2021 
 Výběrová komise MAS – 22.6.2021 

Kontrolní výbor MAS – 15.9.2021 

 

 

Přehled vzdělávacích a informačních akcí v roce 2021 
Zaměstnanci společnosti se během roku zúčastnili vzdělávacích a informačních akcí, jednání 
KS NS MAS Libereckého kraje, KS NS MAS Královéhradeckého kraje, jednání k realizaci MAPů, 
NS MAS ČR (valná hromada). 
 

 

https://www.facebook.com/opsproceskyraj/?fref=ts


Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2021                                                                                                                     

 

16 
 

 

DATUM KONÁNÍ 
AKCE 

ZAMĚŘENÍ AKCE 

21.01.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

online 

3.3.2021 Workshop k OP Zaměstnanost, online 

5.3.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

online 

11.3.2021 Workshop k SCLLD 21+, online 

22.3.2021 Aktuální informace k procesu příjmu žádostí, hodnocení a tvorby 

SCLLD21+, online seminář 

30.3.2021 Informační seminář k využití struktury MAS metody CLLD/LEADER 

v programovém období 2021-2027, Valná hromada NS MAS ČR, online 

7.5.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

online 

28.5.2021 Inspirativní aktivity v OPZ+, online tematický den Pracovní skupiny 

Sociální 

9.6.2021 Jednání Místních akčních skupin Libereckého kraje a workshop – 

Implementace SCLLD 2014-2020, příprava SCLLD na období 2021+, 

Liberec 10.6.2021 Kulatý stůl k tématu Plánování seniorské politiky na úrovní obcí, online 

29.6.2021 Seminář ŘO OPZ pro MAS k novému programovacímu období pro CLLD 

21+, online 

2.7.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

Nepolisy 

15.7.2021 Jednání Místních akčních skupin Libereckého kraje a workshop – 

Implementace SCLLD 2014-2020, příprava SCLLD na období 2021+, Doksy 

9.9. - 10.9.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

Rozkoš 

20.9. - 22.9.2021 LeaderFEST 2021 v Kutné Hoře 

12.10. – 13.10.2021 Národní konference Venkov 2021, Žďár nad Sázavou 

19.10.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

Stěžery 

26.10.2021 
Jednání Místních akčních skupin Libereckého kraje a workshop – 

Implementace SCLLD 2014-2020, příprava SCLLD na období 2021+, Jiřetín 

pod Bukovou 

5.11.2021 Jednání Pléna Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje, 

Kunice 

17.12.2021 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 

Čistá u Horek 
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Příprava Strategie pro období 2021-2027 

V rámci přípravy strategie pro nové programové období proběhlo v roce 2021 dotazníkové šetření, které 

bylo podkladem pro vytvoření analýzy potřeb území.  Ze strany MAS byli osloveni aktéři z různých sfér života 

v území k členství v Pracovní skupině Strategie 21+. Členství přijalo celkem 9 osob – zástupců obcí 

a neziskových organizací, experti z oblasti vzdělávání, sociální služeb, sociálního podnikání a podnikatelé.  

Členové Pracovní skupiny Strategie 21+ připomínkovali návrh Analýzy rozvojových potřeb a rozvojového 

potenciálu. Relevantní připomínky byly zapracovány do dokumentu a byl vypracován seznam všech došlých 

připomínek. V březnu 2021 se konalo on-line jednání Pracovní skupiny Strategie 21+, kde byly probrány 

jednotlivé rozvojové potřeby a dohodnuto zapracování připomínek. Pracovní skupina byla seznámena 

s dalším postupem zpracování koncepční části strategie. Dále bylo umožněno veřejnosti připomínkovat 

koncepční část Strategie CLLD. Na jednání Pléna MAS per rollam ve dnech 14.-17.6.2021 byla koncepční část 

Strategie CLLD pro období 2021-2027 schválena. Koncepční část byla podána na MMR dne 23.6.2021. 

 

Ekonomická část výroční zprávy 

Roční účetní závěrka k 31. 12. 2021 za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 tvoří přílohu této 
výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují výsledek hospodaření zisk ve výši  
3 tis. Kč. 
Výrok auditora k výroční zprávě a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2021 jsou součástí 
příloh výroční zprávy. 

Přehled o celkových výnosech a nákladech 
Celkové výnosy za všechny činnosti 2021 5 814 tis. Kč 

Celkové náklady za všechny činnosti 2021 5 811 tis. Kč 

 Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 
Přijaté příspěvky 26 tis. Kč 

Ostatní výnosy 7 tis. Kč 

Provozní dotace (rozpis na stranách 18-19 této 
zprávy) 

5 781 tis. Kč 

Výnosy z hlavní činnosti 2021 5 814 tis. Kč 

Výnosy z hospodářské činnosti 2021 0 Kč 

Členění výsledku hospodaření podle hlavní a vedlejší činnosti 
Výsledek hospodaření  stav k poslednímu dni účet. období 

Hlavní činnost 3 tis. Kč 

Doplňková činnost      0 Kč 

Celkem 3 tis. Kč 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
Společnost má zřízen pouze rezervní fond, který byl tvořen ze zisku společnosti do roku 2012. 

Výsledky hospodaření za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 jsou 

převedeny na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Stav rezervního 

fondu k 31.12.2021 činí 220 tis. Kč. 
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Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (v tis. Kč) 

Majetek k 1.1.2021 Změna stavu k 31.12.2021 

Dlouhodobý hmotný majetek 24 -24 0 

 
Závazky  doba splatnosti stav k 31.12.2021 

Půjčka Liberecký kraj - bezúročná 30.06.2023 59 

Závazky z obchodních vztahů  11 

Závazky vůči zaměstnancům  307 

Ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění  118 

Ostatní přímé daně  33 

Ve vztahu k rozpočtu – převod dotačních prostředků  836 

Celkem  1 364 
 
 
 

Přijaté příspěvky 
poskytovatel výše v Kč 

Partneři MAS – finanční příspěvky 25 800 

 

Rozpis přijatých dotací na provozní účely, účelové dotace 

Poskytovatel Číslo dotace/smlouvy 
Dotace 
v tis. Kč 

Účel, poznámka 

Královéhradecký kraj 21RGI01-0050 150 
Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu 

„Činnost MAS v roce 2021“ 

Liberecký kraj OLP/663/2021 60 
Účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti OPS 
pro Český ráj“ v roce 2020. Celková výše schválené 

dotace činí 60 tis. Kč. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04

7/0008609 
3 512 

Čerpání dotace pro projekt „MAP Turnovsko II.“, 
financování ex-ante formou zálohových plateb ŘO 
OP VVV, převedení prostředků na čerpání dotace v 

roce 2022 ve výši 842 tis. Kč 

MMR 
Integrovaný regionální 

operační program 
Investiční priorita: 06.4.59 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených 
strategií místního rozvoje 

registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_00

3/0002128 
1 973 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 
22.2.2017. Částka dohadně zaúčtovaných 

způsobilých výdajů pro tento projekt na zajištění 
realizace SCLLD ve výši 330 tis. Kč. Jedná se o 

mzdové a režijní náklady za měsíc říjen, listopad, 
prosinec 2021, které budou proplaceny v rámci 

průběžného proplacení v rámci 11. etapy projektu 
v roce 2022.  

MMR 
Integrovaný regionální 

operační program 
Investiční priorita: 06.4.59 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených 
strategií místního rozvoje 

registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_00

3/0011892 
86 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 
4.10.2019. Částka dohadně zaúčtovaných 

způsobilých výdajů pro tento projekt na zajištění 
realizace SCLLD ve výši 86 tis. Kč. Jedná se o 

mzdové náklady v roce 2021, na které byla podána 
žádost o platbu dne 19.1.2022 

Celkem přijaté dotace 5 781  
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Přílohy 

Účetní závěrka v rozsahu: 
- rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021, 
- výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2021 
- příloha tvořící součást řádné účetní závěrky za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy 
 

Názvosloví v této zprávě vychází zejména ze zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech. 

 

Podpis ředitele společnosti: Luděk Láska 



ROZVAHA

25988417

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021

Název a sídlo účetní jednotky

.............................................................................................................................................

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Sobotka

Předměstská 286

507 43

Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 1A. 23 697,00 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2     I. 0,00 0,00

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 31. 0,00 0,00

Software 42. 0,00 0,00

Ocenitelná práva 53. 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64. 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 75. 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 86. 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 97. 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10     II. 724 602,11 0,00

Pozemky 111. 0,00 0,00

Umělecká díla, předměty a sbírky 122. 0,00 0,00

Stavby 133. 0,00 0,00

Hmotné movité věci a jejich soubory 144. 724 602,11 0,00

Pěstitelské celky trvalých porostů 155. 0,00 0,00

Dospělá zvířata a jejich skupiny 166. 0,00 0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 177. 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 188. 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 199. 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2010. 0,00 0,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem 21     III. 0,00 0,00

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 221. 0,00 0,00

Podíly - podstatný vliv 232. 0,00 0,00

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 243. 0,00 0,00

Zápůjčky organizačním složkám 254. 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobé zápůjčky 265. 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 276. 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29     IV. -700 905,11 0,00

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 301. 0,00 0,00

Oprávky k softwaru 312. 0,00 0,00

Oprávky k ocenitelným právům 323. 0,00 0,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 334. 0,00 0,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 345. 0,00 0,00

Oprávky ke stavbám 356. 0,00 0,00

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 367. -700 905,11 0,00

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 378. 0,00 0,00

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 389. 0,00 0,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3910. 0,00 0,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 4011. 0,00 0,00

Krátkodobý majetek celkem 41B. 2 893 137,37 1 643 278,84

Zásoby celkem 42     I. 0,00 0,00

Materiál na skladě 431. 0,00 0,00

Materiál na cestě 442. 0,00 0,00

Nedokončená výroba 453. 0,00 0,00

Polotovary vlastní výroby 464. 0,00 0,00

Výrobky 475. 0,00 0,00



Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 486. 0,00 0,00

Zboží na skladě a v prodejnách 497. 0,00 0,00

Zboží na cestě 508. 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na zásoby 519. x x

Pohledávky celkem 52     II. 499 733,63 626 761,69

Odběratelé 531. 5 100,00 4 300,00

Směnky k inkasu 542. 0,00 0,00

Pohledávky za eskontované cenné papíry 553. 0,00 0,00

Poskytnuté provozní zálohy 564. 24 090,00 24 090,00

Ostatní pohledávky 575. 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 586. 0,00 0,00

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 597. 0,00 0,00

Daň z příjmů 608. 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 619. 0,00 0,00

Daň z přidané hodnoty 6210. 0,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 6311. 450,00 0,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 6412. 0,00 0,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 6513. 0,00 0,00

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 6614. 0,00 0,00

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 6715. 0,00 0,00

Pohledávky z vydaných dluhopisů 6816. 0,00 0,00

Jiné pohledávky 6917. 0,00 0,00

Dohadné účty aktivní 7018. 470 093,63 598 371,69

Opravná položka k pohledávkám 7119. 0,00 0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 2 393 403,74 1 016 517,15

Peněžní prostředky v pokladně 731. 3 432,00 467,00

Ceniny 742. 0,00 0,00

Peněžní prostředky na účtech 753. 2 389 971,74 1 016 050,15

Majetkové cenné papíry k obchodování 764. 0,00 0,00

Dluhové cenné papíry k obchodování 775. 0,00 0,00

Ostatní cenné papíry 786. 0,00 0,00

Peníze na cestě 807. 0,00 0,00

Jiná aktiva celkem 81     IV. 0,00 0,00

Náklady příštích období 821. 0,00 0,00

Příjmy příštích období 832. 0,00 0,00

AKTIVA CELKEM 85 2 916 834,37 1 643 278,84



Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. 275 878,32 279 160,62

Jmění celkem 2     I. 220 468,93 220 468,93

Vlastní jmění 31. 0,00 0,00

Fondy 42. 220 468,93 220 468,93

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 53. 0,00 0,00

Výsledek hospodaření celkem 6     II. 55 409,39 58 691,69

Účet výsledku hospodaření 71. x 3 282,30

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 82. 40 165,78 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93. 15 243,61 55 409,39

Cizí zdroje celkem 10B. 2 640 956,05 1 364 118,22

Rezervy celkem 11     I. 0,00 0,00

Rezervy 121. 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky celkem 13     II. 59 110,00 59 110,00

Dlouhodobé úvěry 141. 0,00 0,00

Vydané dluhopisy 152. 0,00 0,00

Závazky z pronájmu 163. 0,00 0,00

Přijaté dlouhodobé zálohy 174. 0,00 0,00

Dlouhodobé směnky k úhradě 185. 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 196. 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobé závazky 207. 59 110,00 59 110,00

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 2 580 716,05 1 304 560,22

Dodavatelé 221. 2 860,22 11 001,66

Směnky k úhradě 232. 0,00 0,00

Přijaté zálohy 243. 0,00 0,00

Ostatní závazky 254. 0,00 0,00

Zaměstnanci 265. 241 484,00 306 811,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 276. 0,00 0,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 287. 119 254,00 117 944,00

Daň z příjmů 298. 0,00 0,00

Ostatní přímé daně 309. 42 617,00 33 030,00

Daň z přidané hodnoty 3110. 0,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 3211. 0,00 100,00

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 3312. 0,00 0,00

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 3413. 2 150 800,83 835 673,56

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 3514. 0,00 0,00

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 3615. 0,00 0,00

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 3716. 0,00 0,00

Jiné závazky 3817. 23 700,00 0,00

Krátkodobé úvěry 3918. 0,00 0,00

Eskontní úvěry 4019. 0,00 0,00

Vydané krátkodobé dluhopisy 4120. 0,00 0,00

Vlastní dluhopisy 4221. 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 4322. x x

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 4423. 0,00 0,00

Jiná pasiva celkem 45     IV. 1 130,00 448,00

Výdaje příštích období 461. 1 130,00 448,00

Výnosy příštích období 472. 0,00 0,00

PASIVA CELKEM 49 2 916 834,37 1 643 278,84



Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo

záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují

zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,

přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

07.03.2022

493720546

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Svobodová

E-mail: opspcr@seznam.cz

mailto:opspcr@seznam.cz


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

25988417

IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Sobotka

Předměstská 286

507 43

Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

NÁKLADY 1A. xx x

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 0,001 302 522,56 1 302 522,56

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 31. 0,00511 960,94 511 960,94

Prodané zboží 42. 0,000,00 0,00

Opravy a udržování 53. 0,000,00 0,00

Náklady na cestovné 64. 0,0078 109,00 78 109,00

Náklady na reprezentaci 75. 0,004 200,00 4 200,00

Ostatní služby 86. 0,00708 252,62 708 252,62

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9     II. 0,000,00 0,00

Změna stavu zásob vlastní činnosti 107. 0,000,00 0,00

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 118. 0,000,00 0,00

Aktivace dlouhodobého majetku 129. 0,000,00 0,00

Osobní náklady 13     III. 0,004 456 337,00 4 456 337,00

Mzdové náklady 1410. 0,003 444 173,00 3 444 173,00

Zákonné sociální pojištění 1511. 0,001 012 164,00 1 012 164,00

Ostatní sociální pojištění 1612. 0,000,00 0,00

Zákonné sociální náklady 1713. 0,000,00 0,00

Ostatní sociální náklady 1814. 0,000,00 0,00

Daně a poplatky 19     IV. 0,001 200,00 1 200,00

Daně a poplatky 2015. 0,001 200,00 1 200,00

Ostatní náklady 21     V. 0,0026 555,22 26 555,22

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2216. 0,000,00 0,00

Odpis nedobytné pohledávky 2317. 0,000,00 0,00

Nákladové úroky 2418. 0,000,00 0,00

Kursové ztráty 2519. 0,000,00 0,00

Dary 2620. 0,000,00 0,00

Manka a škody 2721. 0,000,00 0,00

Jiné ostatní náklady 2822. 0,0026 555,22 26 555,22

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29     VI. 0,000,00 0,00

Odpisy dlouhodobého majetku 3023. 0,000,00 0,00

Prodaný dlouhodobý majetek 3124. 0,000,00 0,00

Prodané cenné papíry a podíly 3225. 0,000,00 0,00

Prodaný materiál 3326. 0,000,00 0,00

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 3427. 0,000,00 0,00

Poskytnuté příspěvky 35     VII. 0,0025 000,00 25 000,00

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

3628. 0,0025 000,00 25 000,00

Daň z příjmů 37     VIII. 0,000,00 0,00

Daň z příjmů 3829. 0,000,00 0,00

Náklady celkem 39 0,005 811 614,78 5 811 614,78

VÝNOSY 40B. xx x

Provozní dotace 41     I. 0,005 781 490,44 5 781 490,44

Provozní dotace 421. 0,005 781 490,44 5 781 490,44

Přijaté příspěvky 43     II. 0,0025 800,00 25 800,00

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 442. 0,000,00 0,00

Přijaté příspěvky (dary) 453. 0,0025 800,00 25 800,00



Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Přijaté členské příspěvky 464. 0,000,00 0,00

Tržby za vlastní výkony a zboží 47     III. 0,000,00 0,00

Ostatní výnosy 48     IV. 0,007 606,64 7 606,64

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 495. 0,000,00 0,00

Platby za odepsané pohledávky 506. 0,000,00 0,00

Výnosové úroky 517. 0,003 188,64 3 188,64

Kurzové zisky 528. 0,000,00 0,00

Zúčtování fondů 539. 0,000,00 0,00

Jiné ostatní výnosy 5410. 0,004 418,00 4 418,00

Tržby z prodeje majetku 55     V. 0,000,00 0,00

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5611. 0,000,00 0,00

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 5712. 0,000,00 0,00

Tržby z prodeje materiálu 5813. 0,000,00 0,00

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 5914. 0,000,00 0,00

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6015. 0,000,00 0,00

Výnosy celkem 61 0,005 814 897,08 5 814 897,08

Výsledek hospodaření před zdaněním 62C. 0,003 282,30 3 282,30

Výsledek hospodaření po zdanění 63D. 0,003 282,30 3 282,30

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

07.03.2022

493720546

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Svobodová

E-mail: opspcr@seznam.cz

mailto:opspcr@seznam.cz


Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky 

 k 31. 12. 2021 

za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Okamžik sestavení: 
7.3.2022 

 
Podpis statutárního zástupce: Luděk Láska, ředitel 
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Příloha v účetní závěrce k 31.12.2021 
 
1. Obecné informace 
1.1 Popis účetní jednotky 

název účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

datum vzniku: 29.4.2003 

registrace: Krajský soud v Hradci Králové; oddíl O, vložka 82 

sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

IČ: 25988417 

právní forma: obecně prospěšná společnost 

hlavní činnost: obecně prospěšné služby 

hospodářská činnost: ne 

 
Zakládající členové: 

Organizace Sídlo, bydliště 

Mikroregion Český ráj, IČ 691 55 950 Vyskeř č.p. 88, 512 64 Vyskeř 

 
Ředitel - statutární orgán: 

Jméno a příjmení Bydliště Funkce 

Luděk Láska Vyskeř 101, 512 64 Vyskeř Ředitel  

 
Členové správní rady: 

Jméno a příjmení Bydliště Funkce 

Vlasta Špačková Radvánovice 75, 511 01 Karlovice Předsedkyně správní rady 

Bc. Jan Janatka Lavice 26, 507 43 Sobotka Člen správní rady 

Bc. Jiřina Bobková, DiS. Ktová č.p. 107, 512 63 Ktová Člen správní rady 

 
Členové dozorčí rady: 

Jméno a příjmení Bydliště Funkce 

Mgr. Jana Svobodová Komenského 1719, 511 01 Turnov Předseda dozorčí rady 

Mgr. Ondřej Havrda Karlovice č.p. 23, 511 01 Karlovice Člen dozorčí rady 

Josef Jermář Borovice 23, 295 01 Mukařov Člen dozorčí rady 

 
Organizační struktura společnosti 

• Řídícím orgánem je správní rada, která se schází dle potřeby, nejméně 1x do roka. 

• Statutárním orgánem je ředitel. 

• Kontrolní orgánem je dozorčí rada. 

• Základním řídícím dokumentem je statut. 
 
Organizační složkou společnosti je Místní akční skupina (MAS), kterou tvoří partneři na základě uzavřené 
rámcové partnerské smlouvy. Nejvyšším orgánem MAS je plénum, programový výbor je rozhodovacím orgánem, 
dále MAS tvoří orgány výběrová komise a kontrolní výbor.  
 
Majetková a smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech - není. 
 
 
2. Účetní závěrka 
Rozvahový den:    31.12.2021 
Účetní období:    od 1.1.2021 do 31.12.2021 
Okamžik sestavení účetní závěrky:   7.3.2022 
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují  
v soustavě podvojného účetnictví. 
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Při vedení účetnictví je využíváno výpočetní techniky. Interně používaný SW je ekonomický systém Money S3. 
Účetní doklady jsou uschovány způsobem, který zajišťuje trvanlivost po předepsanou dobu úschovy. Archivace je 
zajištěna v kanceláři společnosti.  

2.1 Způsob sestavení přílohy 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví.  Údaje přílohy 
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a 
z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak. 
 
2.2 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
V rámci realizace Integrované strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj na období 
2014-2020 (dále jen SCLLD) roce 2021 ve společnosti pracoval jeden vedoucí pracovník (ředitel společnosti), dále 
tři manažeři a jedna asistentka, a to formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V květnu byla změněna 
zaměstnankyně na pozici asistentka z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Nová zaměstnankyně byla 
přijata na dobu určitou. Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2021 v rámci realizace SCLLD byl 3,6.  

V rámci realizace projektu MAP Turnovsko II. - realizace Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Turnov 
pracoval jeden hlavní manažer jako vedoucí pracovník, dále na ostatních pozicích uvedených v projektu pracovali 
zaměstnanci na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti 
sjednané na dobu trvání projektu. V průběhu roku byly uzavírány dohody o provedení práce na jednorázové 
pracovní úkoly k zajištění realizace projektu. 

druh osobních nákladů 
Období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

zaměstnanci celkem z toho řídící  

počet zaměstnanců 79 2 

mzdové náklady    

 z toho: pracovní smlouvy  
2 850 

 
752 

             dohody o provedení práce 437 0 

             dohody o pracovní činnosti 157 0 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

1012 254 

osobní náklady celkem 4 456  1 006 

V uvedené tabulce je uvedena celková výše osobních nákladů týkající se realizovaných projektů v roce 2021.  
Jiná činnost, než projektová, nebyla provozována. Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní plnění, nebo 
poskytnuty záruky členům statutárních orgánů. 
 
3. Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody.  
3.1 Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky:  

Dlouhodobý hmotný majetek  
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením 
související.  

Odpisování dlouhodobého majetku  
K účtování odpisů dlouhodobého majetku je použita metoda rovnoměrného odpisování vycházející z jednotného 
zatřídění odpisovaného dlouhodobého majetku do odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů v platném znění. Podle odpisového plánu jsou měsíční účetní odpisy časové, tj. dle životnosti jednotlivého 
hmotného majetku. Počátek odpisování je v měsíci následujícím po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi 
účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém přiznání. 

Zásoby – nejsou pořizovány; nákupy jsou realizovány tak, aby do konce roku bylo vše spotřebováno. 
Peněžní prostředky a ceniny - oceněny ve jmenovitých hodnotách. 
Pohledávky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Závazky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Odchylky od použitých účetních metod - nebyly použity. 
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 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování - ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování 
o nabývání DHM. Nákupy jsou účtovány na příslušné analytické účty tak, aby účetní jednotka mohla kdykoli 
účetně a fyzicky doložit nakoupený dlouhodobý hmotný majetek. 
Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku – neuplatněno. 
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - cizí měny jsou přepočítávány aktuálním denním 
kurzem ČNB. 

Účtování nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Časově se nerozlišují 
jen ty náklady a výnosy, které se pravidelně opakují nebo jsou nevýznamného charakteru. 

Daň z příjmů 
Splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o 
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 
 
4. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 

 

• Inventarizace majetku a závazků - inventarizací nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky na majetku a 
závazcích. 

• Soudní spory – nejsou vedeny. 

• Přijaté záruky – přijali jsme ručení na kontokorentní úvěr formou blankosměnky vlastní na řad ČS, a.s. 
s doložkou bez protestu od pana Luďka Lásky. 

• Poskytnuté záruky třetím osobám - bylo poskytnuto zástavní právo pro ČS, a.s. jako jediného 
zástavního věřitele k pohledávkám za ČS, a.s. ze smlouvy o účtu č. 0996289309/0800. 
 

4.1 Rozpis přijatých dotací  

poskytovatel číslo dotace/smlouvy 
dotace 
v tis.Kč 

účel, poznámka 

 
Královéhradecký kraj 

21RGI01-0050 
 

150 
Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu 

„Činnost MAS v roce 2021“ 

 
Liberecký kraj 

 
OLP/663/2021 

 
60 

Účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti OPS 
pro Český ráj“ v roce 2021. Celková výše schválené 

dotace činí 60 tis. Kč. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047

/0008609 
3 512 

Čerpání dotace pro projekt „MAP Turnovsko II.“, 
financování ex-ante formou zálohových plateb ŘO 
OP VVV, převedení prostředků na čerpání dotace v 

roce 2022 ve výši 842 tis. Kč 

MMR 
Integrovaný regionální 

operační program 
Investiční priorita: 06.4.59 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených 
strategií místního rozvoje 

registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003

/0002128 

 
 

1 973 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 
22.2.2017. Částka dohadně zaúčtovaných 

způsobilých výdajů pro tento projekt na zajištění 
realizace SCLLD ve výši 330 tis. Kč. Jedná se o 

mzdové a režijní náklady za měsíc říjen, listopad, 
prosinec 2021, které budou proplaceny v rámci 

žádosti o platbu a průběžného proplacení v rámci 
11. etapy projektu v roce 2022.  

MMR 
Integrovaný regionální 

operační program 
Investiční priorita: 06.4.59 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených 
strategií místního rozvoje 

registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003

/0011892 
86 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 
4.10.2019. Částka dohadně zaúčtovaných 

způsobilých výdajů pro tento projekt na zajištění 
realizace SCLLD ve výši 86 tis. Kč. Jedná se o mzdové 

náklady v roce 2021, na které byla podána žádost  
o platbu dne 19.1.2022 

Celkem přijaté dotace 5 781  

 
 
4.2 Přijaté příspěvky 

Poskytovatel Výše v Kč 

Partneři MAS – provozní příspěvky 25 800 

 

 
5. Dlouhodobý majetek 
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5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek – neevidujeme 

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Stavy a obraty majetku / 
 druh majetku 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

pořizovací hodnota k 1.1.2021 24 

přírůstky 0 

převody, opravné položky 0 

vyřazení -24 

stav k 31.12.2021 0 

oprávky k 1.1.2021 701 

roční odpis 0 

vyřazení 701 

opravné položky, převody 0 

Stav k 31.12.2021 0 

zůstatková hodnota k 31.12.2021 0 

Dlouhodobý hmotný majetek: účet 022 zde byl zaúčtován pořízený investiční majetek v rámci realizovaných 
projektů spolupráce. V roce 2013 bylo v rámci projektu spolupráce GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ 
pořízeno 6 ks GPS + studie Geocaching a informační systém Geoparku (5 ks informačních tabulí, 5 ks 
informačních tabulek + studie infosystému v Geoparku Český ráj. V roce 2015 byl dokončen projekt spolupráce 
„Geopark – šance pro region“ v rámci, kterého byly realizovány 3 geoexpozice v obcích Olešnice, Kacanovy a 
Vyskeř, které byly zařazeny do dlouhodobého hmotného majetku společnosti. Všechna realizovaná plnění 
v rámci obou projektů byla v roce 2021 bezúplatně převedena spolupracujícím obcím, školám a organizacím na 
základě smlouvy a vyřazena z majetku společnosti. 

Dlouhodobý hmotný majetek neuvedený v rozvaze není evidován. 
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou leasingu – není evidován. 
Rozpis majetku zatížený zástavním právem – není evidován. 
Přehled majetku s výrazně vyšší tržní cenou než je uvedena v účetnictví – neexistuje majetek, který by měl 
výrazně vyšší cenu, než za jakou je veden v účetnictví.  

Drobný dlouhodobý majetek je sledován pouze v operativní evidenci. 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména software.  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek představuje zejména nábytek a kancelářskou techniku.  

5. Krátkodobé pohledávky 

charakter pohledávek stav k poslednímu dni účet. období 

pohledávky z obchodních vztahů 4 

stát daňové pohledávky 0 

ostatní poskytnuté zálohy 24 

dohadné účty aktivní 598 

jiné pohledávky  0 

celkem 626 

 

• Pohledávky z obchodních vztahů – jedná se o neuhrazené příspěvky od partnerů za rok 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 na činnost Místní akční skupiny. Na příspěvky byly vystaveny faktury, které nebyly dosud 
uhrazeny. Faktury jsou po lhůtě splatnosti. 

• Ostatní poskytnuté zálohy – jedná se o zálohu na služby spojené s pronájmem kanceláře v Turnově pro 
projekt MAP Turnovsko II. 

• Dohadné účty aktivní – jedná se o dosud neproplacenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu na zajištění realizace SCLLD, žádost o průběžné proplacení i platbu budou podány v roce 2022. 

• Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány.  
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6. Finanční majetek 

charakter finančního majetku stav k poslednímu dni účetního období 

pokladna 0 

bankovní účet u ČS, a.s. 1016 

celkem 1016 

 
7. Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky mají charakter dlouhodobých půjček, poskytnutých fyzickými a právnickými osobami na 
zajištění předfinancování chodu společnosti. 

Charakter závazku doba splatnosti 
stav k poslednímu dni účet. 

období 

půjčka Liberecký kraj – bezúročná 30.6.2023 59 

celkem  59 

Je zřízen kontokorentní úvěr u České spořitelny do výše 500 tis. Kč, ve sledovaném období nebyl čerpán. 
 
8. Krátkodobé závazky 

charakter závazků stav k poslednímu dni účet. období 

z obchodních vztahů 11 

k zaměstnancům 307 

ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění 118 

ostatní přímé daně 33 

ze vztahu k rozpočtu úz. samosprávných celků 836 

celkem 1 305 

 
Tituly závazků:   

• k zaměstnancům se týkají nevyplacených mezd a odměn z dohod zaměstnanců za prosinec 2021, 
• ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění navazují na vyplacené mzdy za 12/2021; společnost žádné tyto 

závazky neeviduje po splatnosti, 
• ostatní přímé daně – je daň ze závislé činnosti zálohová a srážková za 12/2021, 
• ze vztahu k rozpočtu - nároky na dotace – jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, která 

bude poukázána na účet společnosti v roce 2022 po kontrole vyúčtování projektu. Dále je zde zaúčtován 
převod poskytnuté zálohy na projekt „MAP Turnovsko II.“, který bude zaúčtován jako nárok na dotaci v roce 
2022.  
Závazky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány a neexistují závazky, které by nebyly evidovány v účetnictví. 

 
9. Přehled výnosů (mimo dotace – viz bod 4.1) 

druh výnosu 
Činnost pouze v ČR 

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

tržby z prodeje služeb 0 0  

jiné ostatní výnosy (přefakturace) 4 0  

úroky z účtu 3 0  

příspěvky od partnerů MAS 26 0  

celkem 33 0  

 
10. Přehled nákladů 

Podrobné členění nákladů je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty. 

11. Hospodářský výsledek 

druh činnosti výsledek hospodaření 

hlavní činnost 3 

hospodářská činnost 0 

celkem 3 
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12. Daň z příjmů právnických osob                                                                                                                                   

Za období roku 2021 nevznikla daňová povinnost. 

 
 
13. Závěrečné informace 

• V roce 2021 nenastala žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo jí zabraňovala 
pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti.  

• Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce.  

• Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí.  

• Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum.  

• Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by mohly 
významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.   

• Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí.  

• Nejsou známy žádné události, které by vedly k domněnce, že nebude dodržen princip nepřetržitého trvání 
účetní jednotky. 

• Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky v této 
účetní závěrce. 










