
 



 
  



Příloha k účetní uzávěrce za rok 2020 
Dle § 30 vyhlášky 504/2002 Sb. odst. 1 
 
 

a) Název účetní jednotky: Medou z.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec 
Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Žaloudková 

 
Hlavní činnost 
Poskytování ambulantní služby pro osoby s tělesným, mentálním 
nebo kombinovaným postižením a pro lidi s autismem ve věku od 6 
do 60 let. 

 
Statutárním orgánem je výbor. Název nejvyššího orgánu je členská 
schůze. V čele výboru stojí předseda Mgr. Zuzana Žaloudková. 

 
V roce 2020 byl zahájen projekt Sociální rehabilitace.  

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo 
kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 
60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi 
rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či situace či se již 
v této situaci nachází. Tato služba je určena pro osoby z Kraje 
Vysočina.  
 

b) Zakladatelé:  
Mgr. Zuzana Žaloudková, narozena 1. srpna 1966 
Bytem: Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec 
 
Ludmila Prokopová, narozena  23.ledna 1970 
Bytem: Lužická 1043, 396 01Humpolec 
 
Stanislav Žaloudek, narozen  5 .4. 1962 
Bytem : Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec 



c) Účetním obdobím je kalendářní rok. Ve sledovaném období 
byly použity účetní metody v souladu se zákonem 563/1991 
Sb., vyhláškou 504/2002 Sb. A ČSÚ  
401 – 414 v platném znění. 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc organizace eviduje na 
účtu 022. 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40 tisíc je veden 
v podrozvahové evidenci. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tisíc je veden 
v podrozvahové evidenci. 

 
d) K žádné významné události, která by se stala mezi rozvahovým 

dnem, a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 
zákona nedošlo. 

 
e) Účetní jednotka nemá aktiva ani závazky v cizí měně. Vede 

pokladnu pouze v české měně. 
 

f) Účetní jednotka nemá náklady a výnosy, které jsou mimořádné 
svým objemem a původem. 

 
g) Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiné účetní jednotce. 

 
h) Účetní jednotka vlastní od 11/2018 osobní motorové vozidlo, 

které získalo z prostředků darů i předešlých let a je používáno 
na svoz klientů Medou z.s. 

Vstupní cena automobilu je 142.000,- Kč a bude odepisována  po             
dobu 10-ti let. 
V roce 7/ 2020 byl účetní jednotce darován vůz ŠKODA 
v hodnotě 896.800,- Kč a bude odepisován 10 let. Vůz je 
používán ke svozu klientů. 
 

i) Účetní jednotka má nařízený účetní audit. 
 



j) Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové papíry, vyměnitelné 
a prioritním dluhopisy. 
 

k) Veškeré závazky vyplývající z pojistného na sociální zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění a daňové povinnosti byly 
uhrazeny v zákonné lhůtě. 

Přehled závazků k 31. 12. 2020 
Sociální a zdravotní pojištění 114.418,- Kč 
FÚ – daň zálohová, srážková 32.133 ,- Kč 

 
l) Účetní jednotka nevlastní žádné akcie. 

 
m) Účetní jednotka nemá žádné dluhy, jejichž splatnost přesahuje 

k rozvahovému dni 5 let. 
 

n) V rozvaze nemá žádné dluhy, které by nebyly obsaženy 
v rozvaze. 
 

o) Účetní jednotka vede jen hlavní činnost 
p) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činí 9 

 
Mzdové náklady – 3,322,3,-  tis Kč 
Zákonné odvody – 854,2  tis Kč 
 

q) Ve sledovaném období nebyly stanoveny žádné odměny a 
funkční požitky členům statutárního, kontrolního a jiného 
orgánu. 

r) Netýká se účetní jednotky. 
s) Netýká se účetní jednotky. 
t) Pro zjištění základu daně z příjmů byl použit zákon o daních 

z příjmů v platném znění.  
u)  Konečný výsledek hospodaření skončil ztrátou  

  



Přehled největších přijatých neinvestičních dotací 
Kraj Vysočina MPSV    2,950.000,- Kč 
MPSV – Covid 19                          64.088,- Kč 
Kraj Vysočina ÚSC          348.000,- Kč 
Město Humpolec              487.837,- Kč 
Dotace na svoz                              31.600,- Kč 
Obec Dolní Město            5.000,- Kč 
Projekt SR                                 1,111.504,- Kč 
 
Celkem organizace přijala provozní dotaci    3,886.525,- Kč 
Celkem Sociální rehabilitace                            1,111.504,- Kč 

 
 

v) Ve sledovaném období přijala organizace další dary: 
Novatin s.r.o.    10.000,- Kč 
ADORES centru pojištění s.r.o.     10.000,- Kč 
CINEME s.r.o.    10.000,- Kč 
Obec Želiv              20.000,- Kč 
Obec Senožaty      5.000,- Kč 
Obec Vystrkov      5.000,- Kč 
Paní Němečková     2.000,- Kč 
Pan Tvrdík                6.000,- Kč 

 Paní Kubrichtová                      6.000,- Kč 
 Pan Martin Císař                                   927,- Kč 

Darujem projekt postiženým        10.000,- Kč      
VIA                                                       4.529,- Kč 
Paní Maršíková                                 11.111,- Kč 
Paní Richtová                   300,- Kč 

  
Věcný dar  
Škoda AUTO Mladá Boleslav – Škoda Octávia Combi 
v hodnotě      896.800,- Kč 
BJS – vitrína, police, skříně              24.732,- Kč 

 Novatin s.r.o. – kávovar                      15.990,- Kč 
 



 
Celkem dary na provoz organizace:            937.522,- Kč 
Dar určený na úpravy nových prostorů:       99.756,- Kč  

 
w) Výsledek hospodaření z roku 2019, ztráta ve výši 12.513,- Kč 

byla zúčtována a pokryta z provozního fondu organizace. 
 

Odstavec 2 – Netýká se účetní jednotky 
Odstavec 3 – Netýká se účetní jednotky. 
Odstavec 4 – netýká se účetní jednotky. 

     Odstavec 5 – netýká se účetní jednotky 
     Odstavec 6 – netýká se účetní jednotky 
 
V Humpolci dne: 18.  února 2021 
 
 
 
 

Vypracovala: Miroslava Zavadilová  
 

       
Schválila: Mgr. Zuzana Žaloudková 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


