
Mary’s Meals Česká republika z.s. 

Výroční zpráva
za rok 2021



O CO USILUJEME
Snažíme se, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně v místě 
svého vzdělávání a aby se ti, kteří mají víc, než sami potřebují, 
dělili s těmi, kterým chybí i to nejzákladnější.

 

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, 
dovednosti, čas nebo modlitbu a poskytli tu nejefektivnější 
pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby  
v nejzaostalejších zemích světa.

 

CO DĚLÁME
Strategií Mary’s Meals je od samého počátku podávání jídel 
ve školách v nejchudších částech světa s cílem, aby děti dostaly 
společně s jídlem i vzdělání.

Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují  
pouhých 459 Kč. A to především díky práci dobrovolníkům jak 
na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných.



Základní informace 
o spolku Mary’s Meals 
Česká republika 
 
 
 

Mary’s Meals Česká republika z.s.

Adresa kanceláře:  

Okružní 843/9a, 638 00 Brno, Česká republika

IČ: 06918735, Spolkový rejstřík vedený  

u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 23754

 

www.marysmeals.cz 

e-mail: info@marysmeals.cz 

tel.: +420 703 685 407

Bankovní spojení: 

sbírkový účet: 44 102 77 / 0100 

provozní účet: 115-7154920207 / 0100 

e-shop účet: 123-3972360207 / 0100

 

 

Spolek Mary’s Meals Česká republika je řízen  

správní radou a kontrolován auditorem.

 

Členy orgánů spolku k 31. 12. 2021 jsou:

Marián Janov, předseda správní rady spolku

Lucie Nečesalová, členka správní rady spolku

Dominik Vít, člen správní rady spolku

Karel Nečesal, auditor spolku
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Vážení přátelé a podporovatelé,

v roce 2021 se v Mary’s Meals podařilo 
opět mnoho dobrého a nového. S úžasem 
jsme se v průběhu celého roku opakovaně  
přesvědčovali, jak otevřená srdce mají lidé, 
kteří se nejrůznějšími způsoby zapojují do  
projektu Mary’s Meals v České republice.  
Každý z Vás, ať už v roli dárce, dobrovol-
níka, spolupracovníka nebo v jiné roli, ve 
které pomáhá šířit naši misi, vnáší do to-
hoto díla nesmírně důležitý a nevyčísli-
telný význam. Podávání jednoho jídla ve 
škole během výuky těm nejchudším dě-
tem na světě je bezpochyby naše spo-
lečné dílo, které nás spojuje. Mnoha  
dětem měníme jejich životy a je naplňující 
vědomí, že jsme součástí těchto proměn.

Ovšem osobně si všímám dalšího přesahu, 
který se v našich životech objevuje. Často 
se s námi totiž dělíte o své vlastní osobní 
či rodinné příběhy, které souvisí s Vaším  
zapojením do pomoci dětem v programu 
Mary’s Meals. Tyto příběhy jsou mnohdy 
svou hloubkou rovněž stejně nevyčíslitelné 
hodnoty, a jak moc pozitivně zasahují do 
našich každodenních životů. Děkujeme za 
každý dar, čas nebo skutek, který věnujete 
Mary’s Meals.

Přibližně v polovině roku jsme dosáhli skvě-
lého milníku 2 milionů dětí, které již dostá-
vají pokrmy ve své škole. U této příležitosti 
napsal Magnus MacFarlane-Barrow novou 
kapitolu do knihy „Bouda, která krmí milion 
dětí“. Na podzim se podařilo zorganizovat  
historicky první aukci v pražské galerii 

Knupp, na které se kromě uměleckých děl 
dražily sběratelské, a v limitované edici, ban-
kovky 2 Komenský. Jednou z nich byla právě  
s číslem 2, čímž jsme si tento milník mohli  
připomenout. 

Díky kampani „Místo u vánočního stolu“ se  
podařilo oslovit mnoho nových příznivců. 
Díky českým dárcům jsme prostřeli více než  
5 tisíc vánočních talířů a zajistili tak jídlo na 
celý školní rok dalším dětem, které na své 
porce jídla teprve čekaly.

Rok 2021 jsme završili počtem 61 221 dětí, 
které díky štědrosti českých dárců obdrží 
svou porci jídla každý školní den po celý rok. 
Aktuální výroční zpráva přibližuje naši práci 
jak v programových zemích, tak zapojení  
dobrovolníků v České republice. Seznamuje  
také částečně s výsledky podrobné pěti-
leté studie v programových zemích, jaké 
konkrétní přínosy má pro tamní komunity  
a rozvoj společnosti. 

Děkujeme za Vaši přízeň.

Úvodní slovo správní rady

Lucy Nečesalová

Lucy Nečesalová
členka správní rady  
Mary’s Meals Česká republika z.s.
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Vznik hnutí Mary’s Meals

Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý muž ze 
Skotska. Když navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, potkal tam matku umírající 
na AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní 
ambice, Edward odpověděl jednoduše:

„Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy.“

Jeho slova se stala základním pilířem Mary’s Meals.

Založení spolku Mary’s Meals Česká republika v  březnu 2018 je inspirováno příkladem mezinárodní 
nevládní charitativní organizace Mary’s Meals International se sídlem ve  Spojeném království Velké 
Británie a  Severního Irska, působící dnes v  18 rozvojových zemích světa pod heslem „Každé dítě si 
zaslouží vzdělání a  dostatek jídla“. Spolek Mary’s Meals Česká republika s  touto organizací sdílí její 
základní hodnoty, vize a cíle.

Základními hodnotami spolku jsou zejména:

•  víra ve vrozenou dobrotu lidí,

•  respekt k základním lidským právům, vycházejícím z lidské důstojnosti, 

•  respekt k právu na soukromí včetně práva na rodinný život.
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Celosvětové působení 
Mary’s Meals 
Sytit stále více dětí a rozšiřovat působnost Mary’s Meals je vždy naším 
hlavním cílem. Rok 2021 byl v tomto ohledu velice úspěšný. Na jaře se 
působení Mary’s Meals významně rozšířilo v okresech Vubwi, Chadiza 
a Katete ve Východní provincii v Zambii. Díky tomu se v Zambii 
denně nasytí již více než 300 000 dětí ve 621 školách. Po uzavření  
v důsledku pandemie Covid-19 se znovu otevřely tisíce škol v Malawi, 
Keni, Madagaskaru a Jižním Súdánu. V některých zemích však bylo 
vzdělávání stále ztíženo z důvodu nařízení, a tak jsme například v Indii 
a Ugandě dodávali příděly potravin přímo do domácností.

V srpnu zasáhlo karibské Haiti ničivé zemětřesení, v jehož důsledku 
potřebovalo okamžitou pomoc přibližně půl milionu dětí. Ve spolupráci 
s organizací Summits Education jsme začali dodávat rodinám v nejhůře 
postižených oblastech nouzové přídělové balíčky základních potravin.

V září se nám povedlo překročit velký milník – 2 miliony dětí a ke konci 
roku už naše programy školního stravování zajišťovali každodenní 
výživné pokrmy 2 279 941 dětem ve 20 zemích světa, což činí 24% 
nárůst o 441 082 oproti konci roku 2020.
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Mary’s Meals International a rok 2021 v číslech

2 279 941 
stravovaných dětí

Přívítali jsme
441 082 
dětí do programu 
školního stravování

Ve spolupráci s místními
komunitami sytíme děti

 

ve 20 zemích

Celkem přijatých darů

14 přidružených
organizací

rostoucí mezinárodní hnutí

1 000 890 000 Kč

nových škol se zapojilo
do našeho programu

1 339
85,8%

Průměrná měsíční
docházka byla



Magnus Macfarlane-Barrow

Slovo zakladetele
Mary’s Meals
Už druhý rok po sobě zasahovala pandemie Covid-19 
téměř do všech odvětví naší práce, a to ve všech zemích, 
kde působíme. Tato situace však činnost Mary’s Meals 
nezpomalila, a to díky odolnosti našich dobrovolníků, 
podporovatelů i zaměstnanců, a díky jejich vytrvalému 
odhodlání naplnit rostoucí potřeby nejchudších dětí na světě. 

Když se ve velkém zavíraly školy, bylo dětem dováženo 
jídlo přímo domů. Tak jim bylo poskytnuto stejné množství 
jídla, jaké by za normálních okolností dostaly ve škole. 
Naše dotazníky a posouzení dopadu programu jasně 
ukázaly, jak důležité byly tyto dodávky jídla pro chudé 
rodiny. 

Naším cílem ale bylo, abychom kvůli bezprecedentním 
okolnostem neztratili ze zřetele naše hlavní poslání, čímž 
je poskytovat denní stravu v místě vzdělávání. Jakmile se 
školy začaly znovu otevírat, obnovili jsme svou činnost 
Mary’s Meals v původní podobě – dobrovolníci se vraceli 
do místních škol, aby vařili a podávali jídlo dětem ze svých 
komunit. 

Tento rok byl poznamenán také řadou dalších vážných 
humanitárních krizí. Za zmínku stojí konflikt v Tigray  
v Etiopii, který zdevastoval komunity, ve kterých program 
Mary’s Meals působil od roku 2017. Školy se zavíraly, 
mnoho školních budov bylo zničeno a velké množství lidí 
bylo nuceno opustit své domovy. S pomocí našich partnerů 
na místě, se kterými jsme původně plánovali letos výrazné 
rozšíření školního stravovacího programu, jsme se zaměřili 
na poskytování humanitární pomoci přibližně 30 tisícům 
lidí, kteří se museli vystěhovat v rámci města Mekelle. 

Fundraisingové aktivity Mary’s Meals za poslední rok 
výrazně narostly. Naše týmy po celém světě našly kreativní 
způsoby, jak získávat finanční prostředky, a to i za situace 
epidemiologických opatření, které neumožňovaly řadu 
klíčových aktivit. Výrazně vzrostl jak počet dobrovolníků, 
tak i podpora veřejnosti. 

Naše celkové příjmy za rok 2021 výrazně narostly a udrželi 
jsme si tak velmi silný meziroční růst. Nyní máme pět 
národních poboček, které přispívají více než L1m ročně 
(a tři více než L2m). Růstem vlivu nových poboček se 
proporciálně snižuje závislost našeho globálního příjmu  
na tradičně největších dvou pobočkách – Mary’s Meals 
Velká Británie a Mary’s Meals USA. 

Nárůst příjmů nám umožnil přinést program Mary’s Meals 
mnoha tisícům nových dětí, a to i přes ztížené podmínky 
při pandemii Covid-19. Poprvé jsme začali podávat školní 
jídla v Jemenu. Ve druhé polovině roku jsme zaznamenali 

významný milník, a totiž Mary’s Meals začalo sytit 2 miliony 
dětí denně. 

I nadále soustřeďujeme pomoc hlavně do míst, kde 
je jí nejvíce třeba. To však jde ruku v ruce se složitým 
prostředím, ve kterém naše týmy pracují. Jižní Súdán, 
Madagaskar, Jemen, Etiopie a Haiti jsou příklady zemí, kde 
ve spolupráci s místními komunitami denně podáváme 
školní jídlo na pozadí vojenských konfliktů, občanských 
nepokojů a humanitárních krizí. Ve všech těchto situacích 
je každodenní jídlo ve škole klíčovým faktorem, aby se 
naplnily potřeby hladových dětí a aby měly naději na lepší 
budoucnost.

Ani v roce 2021 jsme se nepřestali učit a zavádět v naší  
organizaci inovace. Čím dál více jsme přesouvali 
zásobování škol z našich vlastních dodavatelů na partnery 
přímo v komunitách. Zkoušíme i nový model, kdy tvoříme 
nová partnerství s místními zemědělci dříve, aby se školy 
zbavily závislosti na Mary’s Meals v časnější fázi.

Rozsáhlé zkušenosti s prací z domova urychlily přechod 
k “vzdálenému přístupu na prvním místě a skutečně 
globální pracovní síle”. Nyní máme klíčové role zaplněné 
zaměstnanci MMI pracujících v různých částech světa  
a nábor se tak může řídit podle nejvyšší kvalifikace,  
a nikoliv dojezdovou vzdáleností do konkrétní kanceláře. 

Také jsme se posunuli směřem k větší autonomii čtyř 
poboček sídlících v Africe, které zprostředkovávají 
dodávku většiny jídel Mary’s Meals. Jsme hrdí na to, že 
tři ze čtyř současných vedoucích jsou Afričani a tři z nich 
jsou ženy, což je výrazný posun od dřívějšího standardu 
mít zahraniční vedoucí. 

Zkušenost s pandemií nás posunula kupředu a nové 
zkušenosti naši organizaci posílily. Naše hodnoty a kultura 
musí být vždy na prvním místě, neboť jsou to základní 
kameny, na kterých můžeme bezpečně růst. Tváří v tvář 
tolika humanitárním krizím, tolika dětem, které hladoví  
a chybí jim vzdělání, se snažíme nadále růst a přinést naše 
aktivity tomu příštímu dítěti, které čeká na naši pomoc. 

Magnus Macfarlane-Barrow
zakladatel a výkonný ředitel
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Thajsko

Haiti

Ekvádor

Libérie

Benin

Niger 

Rumunsko

Libanon

Uganda

Zambie

Myanmar 

Indie

Zimbabwe

Madagaskar

Malawi

Keňa

Etiopie

360  1

12       1

182 515   562

223       5

3 458       5

4 159       12

1 511       18

12 196      12

376 407       752

120 656       173

75 969       128

24 320       36

136 126       818

64 123       156

1 072 884       1 044

66 885       406

1 477       4

131 725       613

444       4

Sýrie

Počet dětí Počet škol

Celkem 2 279 941 4 750 20

Počet zemí

Jižní Súdán

Jemen

4 491       4

Přehled školního stravování Mary’s Meals  
v programových zemích v roce 2021
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Jemen

Jemen

Jemen je nejnovější zemí zapojenou do programu Mary’s 
Meals. Naše práce v zemi začala v roce 2021 ve spolupráci 
s místní charitativní organizací Yemen Aid. Společně 
pomáháme ve čtyřech školách v distriktu Al Mansoora 
ve městě Aden, které je domovem obrovského počtu 
vnitřně vysídlených osob či příslušníků jinak vyčleněných 
národností, kteří všichni dlouhodobě trpí hladem. 

Situace v Jemenu je v současnosti popisována jako 
největší humanitární krize na světě a naše práce zde je 
zásadní nejen proto, abychom mohli bojovat proti hladu, 
ale také abychom pomohli dětem zpět do relativního 
bezpečí školních lavic.

Konflikt, který v Jemenu trvá od roku 2014, si vyžádal 
tisíce mrtvých a miliony násilně vysídlených. Roky války 
znamenají těžko představitelné utrpení na straně dětí  
i dospělých a nepřehledná situace komplikuje efektivní 
distribuci humanitární pomoci těm nejpotřebnějším.

Akutní potravinová nejistota dopadá na celou zemi, kde 
více než 14 milionů lidí nemá dostatek jídla. Pět milionů 
lidí čelí akutnímu riziku hladomoru, více než 16 milionů 
lidí zažívá potravinovou nejistotu a 21 milionů spoléhá  
na humanitární pomoc.

Rozšíření působnosti 
do Jemenu

67% lidí nemá  
přístup k pitné vodě  

a hygienickému 
zázemí.⁶

67%

66% obyvatel žije pod 
mezinárodně stanovenou 
hranicí choduby, která činí 
1,90 $ (asi 48 Kč) na den.⁵

66%

Průměrná doba školní 
docházky je v Jemenu 

pouhých 3,2 let.⁴ 

3,2 let

Zdroje: ⁴,⁶ The World Bank - worldbank.org | ⁵ World Food Programme - wfp.org

Aden

V současnosti sytíme 
4 000 dětí ve 4 školách 
ve městě Aden.

Distribuce školních jídel
probýhá ve spolupráci 
s organizací Yemen Aid.

Typickým školním jídlem 
je sendvič z chleba pita 
a ovoce nebo zelenina.
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Školy financované 
z České republiky
Čeští podporovatelé Mary’s Meals  mají také možnost podpořit školní stravování v  konkrétních školách, vybraných 
v těch nejchudších částech světa. Z těchto škol pak Mary’s Meals posílá dobrodincům pravidelné roční zprávy. Tyto 
reporty ze sponzorovaných škol mohou rovněž posloužit jako užitečný informační materiál pro seznamování se s hnutím 
Mary’s Meals obecně a také pro získání konkrétní představy o pomoci, na které se v České republice podílíme. 

V reportech naleznete obecné informace o pomoci Mary’s Meals a o situaci v konkrétní zemi. Dále pak konkrétní údaje 
a fotografie ze sponzorovaných škol včetně vyjádření vyučujících i žáků. 

Tyto reporty jsou dostupné na našem webu.

Program  „Sponzoruj školu“  umožňuje získávat přímou 
zpětnou vazbu z konkrétní školy. Je však částečně omezen 
tím, že dárce musí převzít určitou odpovědnost za jídlo pro 
celou školu. Pouze omezená část prostředků vybraných 
v  České republice je směřována do  tohoto programu. 
Většina darů našich dárců putuje do  skotské centrály 
naší charitativní organizace Mary’s Meals pod hlavičkou 
„general use“ (obecné použití), aby její odpovědní 

Základní školy, kde stravování v podobě jednoho vydatného jídla denně zajišťují dárci z ČR

pracovníci měli možnost operativně rozhodovat, do které 
země a  do  které školy podle nejvyšších priorit tyto 
prostředky směrovat. 

Program „Sponzoruj školu“ chceme v budoucnu doporučovat 
především kolektivům a podporovatelům z korporátní 
sféry, schopným generovat dostatečně velké příspěvky 
opakovaně několik let za sebou.

Škola Země Název projektu Počet dětí

Nambo Malawi Donors of the Czech Republic 1 100

Chiteko Malawi Friends from Brno (Czech Republic) 515

Lupembe Malawi Families from Czech Republic 823

Joseph Jenkins Roberts Libérie Relief from Czech Republic 273

Madugu Malawi Nick’s farthing 1 022

Namwiri Malawi Friends for Czech Republic 922

Dowa II Malawi Soulmates from Czech Republic 1 137

Kinango Keňa  Frendship from Czech Republic 1 020
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Mary’s Meals 
Česká republika  
a rok 2021 v číslech
Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v  České republice se 
společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit provozní 
náklady minimálně v  prvních 10 letech jejího působení 
v  plném rozsahu z  vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme 
nyní garantovat, že minimálně do konce roku 2027 budou 
veškeré obdržené finanční dary bezezbytku předány 
centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž 
poskytuje pomoc.

Zdroje finanční pomoci pro Mary’s Meals pochází od tisíců 
malých i  větších dárců a  příznivců a  z  různých veřejných 
akcí. Výběr finančních prostředků probíhá v  souladu 
se zákonem č. 117/2001 Sb.Zákon o  veřejných sbírkách 
a  o  změně některých zákonů  formou veřejné sbírky, ať 
už bezhotovostním poukázáním prostředků na  sbírkový 
účet Mary’s Meals, nebo například pomocí zapečetěných 
pokladniček, které jsou dárcům k  dispozici na  mnoha 
veřejných akcích.

Od 1. ledna do 31. prosince 2021 činila výše všech darů 
poskytnutých ve prospěch veřejné sbírky Mary’s Meals   
Česká republika z.s. 28 100 514 Kč (tato částka neobsahuje 
účelově vázané dary na  provoz Mary’s Meals  Česká 
republika z.s., jak už bylo uvedeno). Tyto vybrané prostředky 
zajišťují školní jídla pro 61 221 dětí v  těch nejchudších 
částech světa. Jídlo pro jedno dítě ve škole na celý školní 
rok totiž v roce 2021 stálo pouhých 459 Kč.

Tyto prostředky se podařilo vybrat díky jednotlivým dárcům, 
kteří přispívali pravidelně či jednorázově na sbírkový účet 
české pobočky (27 041 886 Kč) nebo příspěvek darovali 
osobně v  hotovosti do veřejné sbírky v sídle pobočky 
(345 982 Kč) nebo během veřejných benefičních akcí  
do zapečetěných kasiček (142 712 Kč). Dárci také přispívaly 
nákupem upomínkových předmětů a dárkových poukazů 
na našem charitativním e-shopu (487 199 Kč) či posílali DMS  
(82 735 Kč). Celkový počet dárců Mary’s Meals k  ultimu 
roku 2021 činil přibližně 9 000.
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459 Kč 
náklady na stravování 
pro dítě na školní rok

61 221
dětí

8 škol 
financovaných přímo z ČR

 2618  Facebook
 1132  Instagram
 465  Twitter

Počty sledujících na sociálních sítích:

9 000
dárců z ČR

z darů šlo 
na provozní 

náklady české
pobočky

0%

28 100 514 Kč
Přijaté dary za rok 2021

Každý den 1 tweet

Kč
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Batůžkový
projekt 

Význam a poslání 
Batůžkového projektu 

Samotné zapojení dětí do  plnění batůžků pro děti v  africkém Malawi podporuje 
zážitkovou formu vzdělávání a napomáhá k lepšímu porozumění toho, v jak výrazně 
odlišných podmínkách žijí. Děti  mají také příležitost představit činnosti Mary‘s 
Meals doma rodičům, kteří se poté mohou zapojit jako dárci nebo dobrovolníci. Ze 
zkušeností víme, že největším přínosem pro děti je, když se do pomoci zapojí celá 
rodina a všichni členové domácnosti společně sdílí své zážitky, pocity a zkušenosti 
z pomoci nejchudším dětem na světě. Mnohdy jsme těmito jejich zážitky a příběhy 
ohromeni. Právě spolupráce školy, rodičů a dětí je klíčová, aby si děti odnesly z účasti 
na Batůžkovém projektu do života co nejvíce.

Hlavním cílem Batůžkového projektu do škol v České republice, ve kterém děti 
přinesou své nepoužívané batůžky, naplní je základními školními potřebami a my 
je odešleme dětem v programových zemích, je šíření povědomí o činnosti Mary‘s 
Meals mezi dětmi a  jejich vzdělávání o zemích, ve kterých jsou pokrmy Mary‘s 
Meals podávány. 
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem  (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   (součet A.I.1. až A.I.7.) 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem    (součet A.II.1. až A.II.10.) 

1. Pozemky 

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 

3. Stavby 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem    (součet A.III.1. až A.III.6.) 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 

2. Podíly - podstatný vliv 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

4. Zápůjčky organizačním složkám 

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky 

IČO 

31.12.2021
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Mary's Meals Ceska republika z.s. ˇ ´

Okruzní 843/9aˇ
BRNO-SEVER

0 6 9 1 8 7 3 5 63800

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.) 

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 

2. Oprávky k softwaru 

3. Oprávky k ocenitelným právům 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 

6. Oprávky ke stavbám 

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 

B. Krátkodobý majetek    celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 

B. I. Zásoby celkem      (součet B.I.1. až B.I.9.) 

1. Materiál na skladě 

2. Materiál na cestě 

3. Nedokončená výroba 

4. Polotovary vlastní výroby 

5. Výrobky 

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

7. Zboží na skladě a v prodejnách 

8. Zboží na cestě 

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 

B. II. Pohledávky celkem    (součet B.II.1. až B.II.19.) 

1. Odběratelé 

2. Směnky k inkasu 

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 

4. Poskytnuté provozní zálohy 

5. Ostatní pohledávky 

6. Pohledávky za zaměstnanci 

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

8. Daň z příjmů 

9. Ostatní přímé daně 

10. Daň z přidané hodnoty 

IC:ˇ 06918735

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
4 353 5 743
1 531 1 537

1 531 1 537

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

6 20

0 0
0 0

0 0
6 15

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2

11. Ostatní daně a poplatky 

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků 

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 

17. Jiné pohledávky 

18. Dohadné účty aktivní 

19. Opravná položka k pohledávkám 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem  (součet B.III.1. až B.III.7.) 

1. Peněžní prostředky v pokladně 

2. Ceniny 

3. Peněžní prostředky na účtech 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 

6. Ostatní cenné papíry 

7. Peníze na cestě 

B. IV. Jiná aktiva celkem    (součet. B.IV.1. až B.IV.2.) 

1. Náklady příštích období 

2. Příjmy příštích období 

AKTIVA CELKEM    (A. + B.) 

IC:ˇ 06918735

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 5

0 0

0 0

2 816 4 186
25 24

0 0
2 791 4 162

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

4 353 5 743
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem   (A.I. + A.II.) 

A. I. Jmění celkem   (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 

1. Vlastní jmění 

2. Fondy 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 

A. II. Výsledek hospodaření celkem   (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.) 

1. Účet výsledku hospodaření 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 

B. Cizí zdroje celkem  (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 

B. I. Rezervy celkem  (B.I.1.) 

1. Rezervy 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   (součet B.II.1. až B.II.7.) 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Vydané dluhopisy 

3. Závazky z pronájmu 

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 

6. Dohadné účty pasivní 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 

B. III. Krátkodobé závazky celkem     (součet B.III.1. až B.III.23.) 

1. Dodavatelé 

2. Směnky k úhradě 

3. Přijaté zálohy 

4. Ostatní závazky 

5. Zaměstnanci 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 

8. Daň z příjmů 

9. Ostatní přímé daně 

10. Daň z přidané hodnoty 

11. Ostatní daně a poplatky 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 

IC:ˇ 06918735

4 299 5 686

0 1 472
0 0

0 1 472
0 0

4 299 4 214
-656 -85

0 0

4 955 4 299

54 57
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

54 57
0 4

0 0

0 0

0 0
32 34

0 0
18 18

0 0
4 1

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 

17. Jiné závazky 

18. Krátkodobé úvěry 

19. Eskontní úvěry 

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 

21. Vlastní dluhopisy 

22. Dohadné účty pasivní 

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

B. IV. Jiná pasiva celkem    (součet B.IV.1. až B.IV.2.) 

1. Výdaje příštích období 

2. Výnosy příštích období 

PASIVA CELKEM  (A. + B.) 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

tel.: linka: 

IC:ˇ 06918735

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
4 353 5 743

9.5.2022

Spolek Ing. Marian Janov´

Podpora nezletilych detí z rovojovych zemí´ ˇ ´ Ing. Martina Papouskovaˇ ´

603 820 396
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Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2

celkem 
3

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
  (součet A.I.1. až A.I.6.) 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
 (součet A.II.7. až A.II.9.) 

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 

9. Aktivace dlouhodobého majetku 

A.III. Osobní náklady    (součet A.III.10. až A.III.14.) 

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění 

12. Ostatní sociální pojištění

13. Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky     (A.IV.15.) 

15. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady    (součet A.V.16. až A.V.22.) 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17. Odpis nedobytné pohledávky

18. Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary 

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu 
ke dni 

IČO 
Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2021

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Mary's Meals Ceska republika z.s. ˇ ´

Okruzní 843/9aˇ
0 6 9 1 8 7 3 5 BRNO-SEVER

63800

741 131 872

71 0 71

0 131 131

0 0 0

0 0 0

0 0 0

670 0 670

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

536 111 647

407 83 490

129 28 157

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 0 11

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 0 11
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Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2

celkem 
3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek    (součet A.VI.23. až A.I.27.) 

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly

26. Prodaný materiál

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky      (A.VII.28.) 

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

A.VIII. Daň z příjmů      (A.VIII.29.) 

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)  

06918735

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 288 242 1 530
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Označení VÝNOSY Činnost

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2

celkem 
3

B.I. Provozní dotace    (B.I.1.) 

1. Provozní dotace

B.II. Přijaté příspěvky      (součet B.II.2. až B.II.4.) 

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 

3. Přijaté příspěvky (dary) 

4. Přijaté členské příspěvky 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 

B.IV. Ostatní výnosy     (součet B.VI.5. až B.VI.10.) 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku     (součet B.V.11. až B.V.15.) 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
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Podpora nezletilych detí z rozvojovych zemí´ ˇ ´ Ing. Marian Janov´
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Příloha k účetní závěrce 
Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

s. 1/4

Rozvahový den: 

Název účetní jednotky: Mary’s Meals Česká republika z.s.
Sídlo: Okružní 843/9a, Brno Lesná, PSČ 638 00
IČO: 
Právní forma: zapsaný spolek
Předmět činnosti: účelem je finanční, hmotná a morální podpora nezletilých dětí z 

rozvojových zemí, strádajících zejména nedostatkem pravidelné a 
kvalitní výživy. Spolek vyvíjí charitativní, přednáškovou, 
publikační a jinou osvětovou činnost. Založení spolku je 
inspirováno příkladem mezinárodní nevládní charitativní 
organizace Mary‘s Meals International se sídlem ve Spojeném 
království Velké Británie a Severního Irska, působící ve více 
rozvojových zemích světa pod heslem „Každé dítě si zaslouží 
vzdělání a dostatek jídla“. Spolek s touto organizací sdílí její 
základní hodnoty, vize a cíle.

Vedlejší hospodářská činnost: není vykonávána
Statutární orgán: správní rada

Účetní jednotka je spolkem. Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 
rajského soudu v Brně. Vklady zakladatelů nejsou evidovány a nebyly provedeny.

Spolek získal osvědčení o konání veřejné sbírky podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách, které bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 27.4.201
neurčitou.
Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na zajištění školního stravování nezletilých 
dětí z rozvojových zemí, strádajících zejména nedostatkem pravidelné a kvalitní výživy s cílem 
podpory jejich vzdělávání.

Spolek má zřízen tři bankovní účty u Komerční banky, a.s. – sbírkový, provozní a podnikatelský
Veškeré provozní náklady jsou hrazeny speciálními dary určenými pouze na provoz, které poskytují 
zakládající členové spolku a jejich přátelé.

Prostředky, které se získají na sbírkový účet, plné výši použity na charitativní činnost Mary‘s 

rostředky, které se získají vedlejší hospodářskou činností na podnikatelský účet, slouží na pokrytí 
pořizovacích nákladů prodávaného zboží eškerý provozní zisk je převáděn na sbírkový účet.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován 
rovnoměrně, důvody k nutnosti použít opravné položky nenastaly.
Cizí měny byly oceněny kurzem ČNB ke dni 4.1.2021 a jejich přecenění bylo provedeno kurzem 

rozvahovému dni. Kurzové rozdíly jsou účtovány na výsledkové účty. 

 

 

Příloha k účetní závěrce  Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

    s. 1/4     
Rozvahový	den:	31.12.2020	 	

A.	
Název	účetní	jednotky:		 	 	 Mary’s	Meals	Česká	republika	z.s.	
Sídlo:		 	 	 	 	 	 	 Okružní	843/9a,	Brno-Lesná,	PSČ	638	00	
IČO:		 	 	 	 	 	 	 06918735	Právní	forma:		 	 	 	 	 zapsaný	spolek	
Předmět	činnosti:	 	účelem	 je	 finanční,	 hmotná	 a	morální	 podpora	 nezletilých	 dětí	 z	

rozvojových	zemí,	strádajících	zejména	nedostatkem	pravidelné	a	
kvalitní	 výživy.	 Spolek	 vyvíjí	 charitativní,	 přednáškovou,	publikační	 a	 jinou	 osvětovou	 činnost.	 Založení	 spolku	 je	
inspirováno	 příkladem	 mezinárodní	 nevládní	 charitativní	
organizace	 Mary‘s	 Meals	 International	 se	 sídlem	 ve	 Spojeném	
království	 Velké	 Británie	 a	 Severního	 Irska,	 působící	 ve	 více	rozvojových	 zemích	 světa	 pod	 heslem	 „Každé	 dítě	 si	 zaslouží	
vzdělání	 a	 dostatek	 jídla“.	 Spolek	 s	 touto	 organizací	 sdílí	 její	
základní	hodnoty,	vize	a	cíle.	Vedlejší	hospodářská	činnost:	 není	vykonávána	

Statutární	orgán:	 	 	 	 správní	rada	

B.	
Účetní	 jednotka	 je	 spolkem.	 Je	 zapsána	 ve	 veřejném	 rejstříku	 pod	 spisovou	 značkou	 L	 23754	
vedenou	u	Krajského	soudu	v	Brně.	Vklady	zakladatelů	nejsou	evidovány	a	nebyly	provedeny.	
	Spolek	získal	osvědčení	o	konání	veřejné	sbírky	podle	ust.	§	4	zákona	č.	117/2001	Sb.,	o	veřejných	
sbírkách,	 které	 bylo	 vydáno	 Krajským	 úřadem	 Jihomoravského	 kraje	 dne	 27.4.2018	 na	 dobu	
neurčitou.	
Účelem	sbírky	 je	 shromáždění	 finančních	prostředků	na	zajištění	 školního	stravování	nezletilých	dětí	 z	rozvojových	 zemí,	 strádajících	 zejména	 nedostatkem	 pravidelné	 a	 kvalitní	 výživy	 s	cílem	
podpory	jejich	vzdělávání. 	
	
Spolek	má	zřízeny	dva	bankovní	účty	u	Komerční	banky,	a.s.	–	provozní	a	sbírkový.	Veškeré	provozní	náklady	jsou	hrazeny	speciálními	dary	určenými	pouze	na	provoz,	které	poskytují	
zakládající	členové	spolku	a	jejich	přátelé.	
	Prostředky,	které	se	získají	na	sbírkový	účet,	jsou	v	plné	výši	použity	na	charitativní	činnost	Mary‘s	
Meals	International.	

C. 	
Účetním	obdobím	je	kalendářní	rok.	

D.		
Účetní	zásady	a	metody	byly	použity	dle	vyhlášky	č.	504/2002	Sb.	
Dlouhodobý	majetek	a	zásoby	jsou	oceňovány	pořizovací	cenou.	Dlouhodobý	majetek	je	odepisován	
rovnoměrně,	důvody	k	nutnosti	použít	opravné	položky	nenastaly.	Cizí	měny	 byly	 oceněny	 kurzem	ČNB	ke	 dni	 2.1.2020	 a	 jejich	 přecenění	 bylo	 provedeno	 kurzem	
k	rozvahovému	dni.	Kurzové	rozdíly	jsou	účtovány	na	výsledkové	účty.		
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Příloha k účetní závěrce  
Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 
 

 
 

s. 2/4 
   

Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by jí vznikala povinnost ocenění 
reálnou hodnotou.

Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimořádné výnosy a náklady.

Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce.

Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý majetek.

Účetní závěrka spolku byla sponzorsky auditována, účetní jednotka tedy neposkytla ve sledovaném 
období úhradu za tyto ani jiné služby auditora.

Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl ani akcie jiné společnosti.

Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo 
podobné cenné papíry či práva.

Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky u místně 
příslušných finančních a celních orgánů.

Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět 
Neposkytla žádné záruky za dluhy jiných osob.

rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.

Celkový hospodářský výsledek za rok 2021 činí – 84.934,97 Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí – 381.235,39 Kč. 
Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti činí 296.300,42 Kč.  
Vedlejší hospodářská činnost byla ve sledovaném období realizována, jedná se o prodej předmětů 
označených logem Mary’s Meals ČR z.s. prostřednictvím e
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Příloha k účetní závěrce  
Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 
 

 
 

s. 3/4 
   

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Všichni zaměstnanci byli 
zařazeni v 1. kategotrii. Jejich evidenční přepočtený počet činil ve sledovaném období:

Ve sledovaném období nebyl nikdo ze členů řídících, kontrolních ani jiných orgánů účetní 
jednotky jejím zaměstnancem.

Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla 
vyplacena ani smluvně sjednána žádná odměna (finanční či nefinanční) za výkon jejich funkce.

Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast 
statutární orgán účetní jednotky, člen vedení účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.

Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních záloh 
na činnost účetní jednotky.

Účetní jednotce vznikla povinnost podat daňové přiznání k příjmů právnických osob za 
zdaňovací období roku 2021 díky příjmů prodejů předmětů označených logem prostřednictvím 
vlastního e

Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným způsobem ovlivňovaly hodnocení 
její majetkové a finanční situace a které by nevyplývaly ze sestavené rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve sledovaném účetních 
obdobích ani v předchozích.
Účetní jednotka nepřijala v roce 2021 žádnou dotaci.

Účetní jednotka přijala v účetním období v souhrnné výši tyto dar
dary na provoz: 907.078 Kč
dary prostřednictvím sbírky: 27.613.315,48 Kč

Účetní jednotka poskytla v účetním období částku 26.141.050,00 Kč organizaci Mary‘s Meals 
International na základě dohody Common Declaration of Cooperation.

Účetní jednotka pořádala veřejnou sbírku na základě osvědčení Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje ze dne 27.4.2018. Osvědčení je vydáno na dobu neurčitou.
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Příloha k účetní závěrce 
Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

s. 4/4

Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo relevantní zpracovávat údaje vážící se 
individuálním produkčním kvótám, limitům produkčních práv nebo o jiných obdobných kvótách 

Účetní jednotka si není vědoma žádných dalších důležitých skutečností, které by bylo vhodné 
rámci účetní závěrky zveřejňovat.

Brně

Odpovědná osoba:

Ing. Marián Janov      …………………………………………………………………………………………………………

předseda správní rady podpis, razítko
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Příloha k účetní závěrce  
Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
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Ve sledovaném období nebyl nikdo ze členů řídících, kontrolních ani jiných orgánů účetní 
jednotky jejím zaměstnancem.

Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla 
vyplacena ani smluvně sjednána žádná odměna (finanční či nefinanční) za výkon jejich funkce.

Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast 
statutární orgán účetní jednotky, člen vedení účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.

Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních záloh 
na činnost účetní jednotky.

Účetní jednotce vznikla povinnost podat daňové přiznání k příjmů právnických osob za 
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TOP AUDIT BOHEMIA a.s 
Auditorská společnost

Vřesovická 429/5, Praha Zličín 
Ev. č. 396

1

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: statutární orgán spolku Mary's Meals Česká republika z.s., se sídlem Okružní 843/9a, 
PSČ 63800 Brno

Obchodní firma:  
Sídlo:  
Identifikační číslo: 
Spisová značka:  
 Den zápisu: 

Mary's Meals Česká republika z.s. 
Okružní 843/9a, 638 00 Brno 
06918735 
L 23754 vedená u Krajského soudu v Brně 
22. března 2018

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Mary's Meals Česká republika 
z.s. (dále také „Spolek") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z 
rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty  za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Spolku  jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
spolku  Mary's Meals Česká republika z.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní 
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů 
České republiky jsme na Spolku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z 
uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Odpovědnost správní rady  Spolku za účetní závěrku 

Správní rada  Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
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Při sestavování účetní závěrky je správní rada Spolku povinna  posoudit, zda je 

Spolek schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánují zrušení Spolku 
nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemají  jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností 

uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je 
naší povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada Spolku uvedla  v příloze 
účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky   správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost Spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k 
závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností 
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Naše závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 
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• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který 
vede k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat a správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 

Obchodní firma TOP AUDIT BOHEMIA, a.s. 
Sídlo Vřesovická 429/5, Praha 5 
Číslo oprávnění 396 
Jména a příjmení auditorů, kteří jménem 
společnosti vypracovali zprávu 

Ing. Jiří Šmíd 

Čísla jejich oprávnění 1256 

Datum vypracování 19. 5. 2022 
Podpisy auditorů  
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Škola + jídlo = naděje

Mary’s Meals Česká republika z.s.
Okružní 843/9a, 638 00 Brno
Číslo účtu: 44 102 77 / 0100

Telefon: +420 703 685 407
Email: info@marysmeals.cz
Web: www.marysmeals.cz

@marysmealscz


