
Příloha k účetní závěrce 
za zdaňovací období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 
A. Obecné údaje o účetní jednotce 

Datum vzniku a zápisu: 

13. listopadu 2020 
 
Spisová značka: 
N 752 vedená u Krajského soudu v Brně 
 
Název: 
Moravská krása, nadační fond 
 

Sídlo:
třída 1. máje 418/37, Poštorná, 691 41 Břeclav
 
Identifikační číslo: 
09674934 
 
Právní forma: 
Nadační fond 
 

Účel nadačního fondu: 
1.Účel nadačního fondu je veřejně prospěšný. 2.Účelem nadačního fondu je: a)podpora zachování 
moravské tradice a kultury; b)sběr a uchování dat a předmětů o řemeslech, lidovém umění, folkloru, 
kulinářství, fotografii a historii moravské tradice a kultury pro další generace; c)předávání lidového 
umění, organizace výstav, kulturních akcí, vzdělávacích workshopů a/nebo webinářů na území České 
republiky nebo v zahraničí; d)provozování areálu určenému k předmětu činnosti; e)finanční a 
manažerská podpora dalších spolků, nadací, nadačních fondů a jednotlivců zachovávajících a šířících 
moravskou tradici a kulturu; f)fundraising v České republice i v zahraničí, g)vydávání publikací a knih. 
 
Správní rada: 

předsedkyně správní rady: 
  
MONIKA VINTRLÍKOVÁ, MBA, dat. nar. 26. června 1978 
Mlýnská 485, 691 46 Ladná 
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2020 
Den vzniku členství: 13. listopadu 2020 

 

členka: 
  
DAGMAR BENEŠOVÁ, dat. nar. 3. ledna 1975 
Kpt. Nálepky 477/19, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2020 
Den vzniku členství: 13. listopadu 2020 

 
členka správní rady: 

  
LENKA MOHWISH, dat. nar. 5. září 1975 
Raisova 1923/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Den vzniku členství: 23. února 2021 

 

Počet členů: 
3 

 
Způsob jednání: 

Jménem nadačního fondu jednají a podepisují, a to každý samostatně, všichni členové správní rady. 
 

Zakladatel: 
Desafio s.r.o., IČ: 035 49 267 
Jánská 449/12, Brno-město, 602 00 Brno 
Vklad: 20 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
 

Revizor: 
  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=3549267


JAN VINTRLÍK, MBA, dat. nar. 12. prosince 1979 
Mlýnská 485, 691 46 Ladná 
Den vzniku funkce: 13. listopadu 2020 
 
Nadační kapitál: 
20 000,- Kč 
 

Rozvahový den: 31.12.2021 

Sestaveno dne:   28.03.2022 

     
 

B. Podíly a účasti  

Podíly na ZK: Společnost nemá podíly na základním kapitálu jiných účetních jednotek, 
není uzavřena ovládací smlouva. 

 

C. Informace o zaměstnancích a orgánech společnosti 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  1 

Odměny členů orgánů společnosti: nebyly přiznány. 

Půjčky a úvěry členům řídících, správních nebo dozorčích orgánů: nebyly poskytnuty. 

Jiná plnění nebo výhody členům řídících, správních nebo dozorčích orgánů: nebyly poskytnuty. 

 

D. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

a) aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování 

- ocenění jednotlivých složek majetku: všechny složky majetku jsou oceňovány pořizovací cenou 

- způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: v průběhu roku nebyl vytvořen majetek vlastní činností 

- vedlejší pořizovací náklady zahrnované do cen: nebyly uplatněny 

- změny způsobu oceňování, postupů účtování: v průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám způsobu oceňování 
nebo postupů účtování oproti předchozímu období 

b) informace o odchylkách od metod 

- odchylky od metod stanovených v § 7, odst. 5 zákona o účetnictví: účetní jednotka se v roce 2021 
neodchýlila od metod daných zákonem. 

c) stanovení opravných položek a oprávek k majetku 

- opravné položky -  nebyly vytvořeny  

- oprávky k majetku - postupy odpisování: daňové a účetní odpisy jsou totožné  

d) způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 



Pro přepočet závazků a pohledávek v cizích měnách se používají kurzy devizového trhu vyhlašované 
Českou národní bankou, resp. je využito možností daných v § 24 odst. 4. 

 

E. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

- doměrky daně z příjmů:   nevznikly  

- odložená daňová pohledávka a závazek: nevznikly 

- rezervy:     nebyly vytvořeny 

- dlouhodobé bankovní úvěry   nebyly poskytnuty 

       - dotace na investiční a provozní účely:  nebyly poskytnuty 

 

F. Informace týkající se majetku a závazků 

a) pohledávky k 31.12.2021:                                           16.281,59 Kč 

             b) závazky k 31.12.2021:                                            116.091,00 Kč  

c) pohledávky a závazky se splatností delší než pět let 

Pohledávky a závazky se splatností delší než pět let nejsou v účetní jednotce evidovány. 

d) pronájem majetku 

Společnost nemá v podrozvahové evidenci veden žádný majetek. 

e) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem 

Majetek ve vlastnictví účetní jednotky není zatížen zástavním právem ani věcnými břemeny. 

f) poskytnuté záruky 

Společnost neposkytla žádné záruky za třetí osoby. 

g) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný 

     Společnost nevlastní žádný dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. 

 

h) drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v bilanci 

Veškerý drobný nehmotný a hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než Kč 7.000,-- je uveden 
v rozvaze. Účetní odpisy tohoto majetku jsou stanoveny na nejméně 12 měsíců. Majetek v pořizovací 
ceně nižší než Kč 7.000,-- je z hlediska platné právní úpravy považován za materiál.  

ch) penzijní závazky 

Nevznikly. 

i) závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 

Společnost není součástí konsolidačního celku. 



j) jiné významné události 

K okamžiku sestavení účetní závěrky se nestaly žádné významné události, které by měli vliv na 
pravdivost údajů uvedených v účetní závěrce. 

 
 
 
V Brně dne 28.03.2022  
 
 
 
 
       ____________________________ 
       Monika Vintrlíková, MBA 
                                                                         předsedkyně správní rady                                                                        


