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1. Charakteristika společnosti 

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  
Právní forma:                                                 obecně prospěšná společnost  
Identifikační číslo:                                         279 62 008  
Sídlo:                                                               náměstí Míru 230, 356 01 Březová  
Telefon:                                                           +420 352 633 520  
Statutární zástupce:                                      Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  
Předseda správní rady:    Miroslav Bouda – předseda správní rady  
 
 
 

2. Orgány o.p.s. v r. 2014 

2.1 Valná hromada zakladatelů  
Valná hromada se v roce 2014 sešla 12. června 2014. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
  
 

2.2 Dozorčí rada 
V průběhu roku 2014 pracovala dozorčí rada ve složení:  
Předseda: 
René Bolvari 
Členové: 
Josef Janura 
Jiří Mandinec 
 
Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 4. června 2014. Zápis z jednání je ke stažení na webových 
stránkách MAS. 
 
Tab. 1: Funkční období členů dozorčí rady 

Funkční období 2014-2017 

R. Bolvari 
J. Janura 
J. Mandinec 

 
 

2.3 Správní rada  
V průběhu roku 2014 pracovala správní rada ve složení:  
Předseda:  
Miroslav Bouda 
Místopředseda: 
Jan Jaša 
Členové: 
Mgr. Bohumír Zajíček 
Ing. Petr Beránek 
Dana Janurová 
Anna Klímová 
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V r. 2014 skončilo 3leté funkční období Lence Sidorjakové a Mgr. Bohumíru Zajíčkovi. Pan 
Zajíček byl opět zvolen do správní rady. Místo L. Sidorjakové byl nově zvolen Ing. Petr Beránek.  
 
Tab. 2: Funkční období členů správní rady 

Funkční období 2014-2017 Funkční období 2013-2016 Funkční období 2012-2015 

Mgr. B. Zajíček 
Ing. P. Beránek 

J. Jaša 
D. Janurová 

M. Bouda 
A. Klímová 

 
Správní rada zasedala v roce 2014 celkem 4x ve dnech: 14. ledna, 3. března, 4. června a 9. září 
2014. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
 
 
 

3. Personální zajištění o.p.s. v r. 2014 

Projektová manažerka Ing. Ivana Jágriková. 
Projektová manažerka Ing. Markéta Hendrichová (nástup za Ing. Gottfriedovou). 
Projektová manažerka Mgr. Zuzana Odvody (nástup za J. Tůmovou) 
Administrativní pracovník Ing. Sandra Linhová (nástup za E. Tegerovou). 
Manažer území MAS Ing. Eva Slámová.  
 
V průběhu roku byly uzavírány krátkodobé Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení 
práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů.  
 
 
 

4. Přehled činností o.p.s. v roce 2014   

4.1 Výzva č. 8 k předkládání žádostí o dotaci ze SPL PRV 
MAS vyhlásila 15. ledna 2014 zůstatkovou výzvu č. 8 v rámci 20. kola příjmu Programu rozvoje 
venkova (PRV) k předkládání žádostí o dotaci ze Strategického plánu LEADER (SPL) MAS 
Sokolovsko.  
MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponovala prostředky v předpokládané výši cca 1,9 mil. Kč. 
Tato částka byla navýšena dle aktuálního stavu zůstatku prostředků uvedených na Portálu 
Farmáře v den zasedání Správní rady MAS na 2.015.020,00 Kč. 
 
Tab. 3: Fiche vyhlášené v rámci 8. výzvy SPL 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Hlavní opatření 
Konečná alokace 

pro 8. výzvu 

2 
Občanská vybavenost a služby na území MAS 
Sokolovsko 

III.2.1.2 1.663.381,00 

6 Vzdělávání a šíření informací na venkově III.3.1 351.639,00 
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Ve fichi číslo 2 bylo schváleno 8 projektů. 
 
Graf 1: Schválené projekty fiche č. 2 výzva č. 8 

 
 

 

Ve fichi číslo 6 věnované vzdělávacím aktivitám byl předložen a schválen pouze 1 projekt. 
 
Graf 2: Schválené projekty fiche č. 6 výzva č. 8 

 
 
 
S výzvou bylo spojeno poradenství a konzultace potenciálním žadatelům. Náležitou pozornost 
nadále věnovala MAS Sokolovsko projektům realizovaným v rámci 1. – 7. výzvy SPL PRV. V 
relevantních případech byla po kontrole pracovníky MAS předložena termínu na SZIF Žádost o 
proplacení a s uspokojením lze konstatovat, že při následných kontrolách ze strany pracovníků 
tohoto úřadu na místě realizace projektů byly shledány pouze minimální formální či 
administrativní nedostatky.  
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4.2 Další realizované projekty v průběhu roku 2014 

 
Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko 

Společnost MAS Sokolovsko v letech 2009-2010 realizovala projekt „Propagační kampaň – Za 
krásami MAS Sokolovsko“, na který získala dotaci z Regionálního operačního programu 
Severozápad. Vlastní realizace projektu vyvrcholila v roce 2010. Od té doby se projekt nachází 
v období udržitelnosti. V rámci realizace projektu vznikly propagační letáky v češtině, 
angličtině, němčině a ruštině o turistických zajímavostech Sokolovska a propagační videa, 
která jsou umístěna na serveru You Tube a je možno je spustit i z internetových stránek MAS 
Sokolovsko. V období udržitelnosti jsou letáky průběžně doplňovány do infocenter na 
Sokolovsku.  
 

 
 
 

Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa 
Projekt byl financovaný z oblasti podpory 2.1, programu ROP Severozápad. Realizace projektu 
byla dokončena v roce 2012. Od začátku roku 2013 se projekt nachází v období udržitelnosti. 
V rámci projektu vznikly Vyhledávací studie 
proveditelnosti, projektové dokumentace 
na obnovu vybraných reliktů a informační 
Bulletin o obnově reliktů. V roce 2014 
proběhla společná schůzka zástupců obcí 
Rovná, Březová, Krásno s cílem 
koordinovaně postupovat při obnově 
těchto reliktů. U vybraných reliktů dochází i 
k samotné obnově. Do tohoto procesu se 
zapojily i Lesy ČR, na jejichž území se řada 
těchto reliktů taktéž nachází. 
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Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v Sokolovské 
kotlině  

V letech 2011 -2013 MAS Sokolovsko realizovala projekt financovaný z oblasti podpory 2.1, 
programu ROP Severozápad. Předmětem projektu je financování pořízení dokumentace pro 
územní a stavební řízení a dále 
studie vedení cyklostezek a 
napojení a studie 
proveditelnosti. Od r. 2014 se 
projekt nachází v období 
udržitelnosti. Ve sledovaném 
období došlo ke schůzce 
subjektů zainteresovaných na 
vybudování naplánovaných 
úseků cyklostezek/cyklotras 
(relevantní obce, Klub českých 
turistů, dodavatel projektových 
dokumentací, partneři projektu, 
zástupce Karlovarského kraje 
pro cyklistickou dopravu, ad.). 
 
 

Snadněji přes překážky k podnikání 
MAS Sokolovsko v roce 2014 pokračovala v realizaci projektu „Snadněji přes překážky 
k podnikání“ dotovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (č. projektu 
CZ.1.04/2.1.01/91.00060). Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob 
nebo osob ohrožených na trhu práce, přičemž v tomto projektu jsme se konkrétně zaměřili na 
osoby pečující o dítě do 15 let věku a na uchazeče o zaměstnání déle než 5 měsíců v evidenci 
Úřadu práce. 

Během roku 2014 proběhla dvě kola rekvalifikačních kurzů zaměřených na zahájení podnikání. 
Před zahájením kurzů se pracovníci projektu věnovali ve spolupráci s Úřady práce v Sokolově a 
Karlových Varech vyhledávání a výběru účastníků. Účastníci během rekvalifikace získali 
základní kompetence nutné pro zahájení podnikání a podnikatelskou činnost. V rámci kurzu 
zpracovávali vlastní podnikatelský plán, který během závěrečné zkoušky obhajovali před 
zkušební komisí. Pro účastníky byly také 
připraveny motivační aktivity, během 
kterých mohli získávat zkušenosti od 
aktivních podnikatelů a lépe poznali sami 
sebe. Účastníci mohli také využít 
individuálního poradenství v oblasti 
konzultací podnikatelského záměru, 
zahájení podnikání, účetního a daňového 
poradenství. Pro účastníky byla zajištěna 
podpora ve formě doprovodných a 
podpůrných opatření, konkrétně zajištění 
stravování během rekvalifikace, 
proplácení cestovného a příspěvku na 
hlídání dětí. 
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V předchozím roce 2013 byl uskutečněn jeden kurz. Projekt skončil 31. 12. 2014. Závěrečné 
vyúčtování proběhne v roce 2015. Celkem se projektu zúčastnilo 36 osob. Rekvalifikační kurzy 
úspěšně absolvovalo 34 osob, dvě osoby kurz nedokončily ze zdravotních důvodů. Samostatně 
výdělečnou činnost v době realizace projektu v roce 2014 zahájily tři osoby. Přičemž je třeba 
poznamenat, že někteří další účastníci zahájili podnikání až po době ukončení projektu v roce 
2015 nebo našli uplatnění na trhu práce jako zaměstnanci, kdy také využili kompetencí 
získaných v projektu. Celkové výdaje projektu byly 2 mil. Kč. Dotace činila 100 %. 

Téma vzdělávání a zaměstnanosti patří mezi klíčové oblasti rozvoje území MAS Sokolovsko 
v rámci zpracovávané Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Problematika vysoké 
nezaměstnanosti často strukturálního charakteru je jedním ze zásadních problémů rozvoje. 
Ačkoliv počet osob, které nalezly uplatnění na trhu práce bezprostředně v návaznosti na 
aktivity projektu, není vysoký, věříme, že vzdělávací projekty zaměřené na podporu 
zaměstnanosti mají smysl. Pokud se dalším lidem podaří získat práci, možná třeba jenom díky 
tomu, že jim účast v projektu pomohla zvednout sebevědomí, protože se něco nového 
dozvěděli a naučili se efektivněji komunikovat, i toto je nepřímým přínosem projektu. 

 
 

Řemesla – od historie po nejmodernější techniky 
Upoutat pozornost dětí k technickým oborům měl za cíl projekt „Řemesla – od historie po 
nejmodernější techniky“, financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s celkovým 
rozpočetem 1,5 mil. Kč při 100% dotaci. 

Projektu se zúčastnilo celkem 140 žáků z druhých stupňů základních škol na území okresu 
Sokolov. Ty zajistili partneři projektu, jimiž se staly Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní 
škola Loket a Základní škola a mateřská škola Krajková. Žáci se v rámci projektu zúčastnili třech 
aktivit. Celodenní mimoškolní výuka nabídla návštěvu muzea řemesel na Statku Bernard. Dále 
praktickou část, kde si každý žák vyzkoušel jedno řemeslo a vyrobil si výrobek, který si odnesl 
domů. Nakonec shlédnutí videoprezentace nejmodernějších technik v řemeslné výrobě a 
ukázku na pletacím stroji. Žáci, kteří rozhodovali o své budoucnosti, absolvovali i kurz 
„Počítačové modelování 
využitelné v řemeslech“, 
který se vyučoval 
v moderním programu 
SketchUp, díky němuž se 
žáci proměnili v truhláře, 
modeláře, strojaře a 
dokonce i architekty. 
Poslední aktivitou celého 
projektu byla návštěva 
samotných výrobních 
podniků, mezi které 
patřila modernizovaná 
uhelná elektrárna 
Tušimice, sklárna 
v Nižboru a výrobní sekce 
světoznámého nápoje 
Coca Cola. 

Projekt by ukončen v srpnu 2014 a v říjnu 2014 proběhlo jeho závěrečné vyúčtování.  
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SCLLD – Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
pro území MAS Sokolovsko 

 

Projekt z operačního programu Technická pomoc řešený v období od 1.3.2014 do 31.8.2014, 
jehož rozpočet byl 750.000,00 Kč, měl za cíl vytvořit pracovní verzi strategického dokumentu 
dle požadavků výzvy platné pro všechny MAS v ČR. Kvalitní Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2014-2020 je základním předpokladem pro možnost čerpání 
prostředků z evropských fondů a je základním stavebním kamenem pro všestranný rozvoj 
území MAS Sokolovsko. Dokument sestává z podrobné analýzy území, jeho problémů a 
potřeb, dále pak zmapování strategií, stanovení cílů a jejich prioritizace, z návrhů konkrétních 
opatření, tvorby a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle. Takto zpracovaná část SCLLD je 
zveřejněna na webových stránkách MAS Sokolovsko http://mas-sokolovsko.eu/strategie-
2014/.   

Protože cílem není pouze papírový dokument, ale živá strategie vycházející ze skutečných 
potřeb analyzovaného území, tedy území MAS Sokolovsko, v rámci projektu proběhlo několik 
pracovních setkání, workshopů pro zajištění potřeb přímo v místní komunitě. Konkrétně jsme 
se sešli s odborníky a zájemci z veřejné, neziskové i soukromé sféry nad tématy jako je kvalita 
života na venkově, životní prostředí, zaměstnanost a vzdělávání a konkurenceschopnost 
venkova. Dále bylo uspořádáno mezinárodní setkání se zástupci přeshraničních místních 
akčních skupin, Karlovarského kraje a sousedících místních akčních skupin. Během komunitní 
práce na strategii byly realizovány také ankety pro občany a dotazníkové šetření v obcích na 
území MAS Sokolovsko. A protože do komunity patří také naše děti a mládež, chtěli jsme se 
také jich zeptat na jejich názor 
na život v jejich obcích. Učinili 
jsme tak v mateřské školce, na 
základní škole a také na 
střední škole. Všechna 
uvedená pracovní setkání byla 
velice přínosná a výstupy 
z nich, jako např. SWOT 
analýza problémů a potřeb 
území, myšlenkové mapy (viz 
obrázek – myšlenková mapa 
dětí ZŠ), grafy na mnohá 
relevantní témata, apod. byly 
zapracovány právě do SCLLD.  

Práce na kompletní a 
komplexní strategii pro území 
MAS Sokolovsko tím ale 
neskončila, právě naopak.  

V roce 2015 bude dle konkrétních operačních programů zpracovávána implementační část vč. 
tzv. programových rámců, jejichž úkolem je nastavit systém čerpání prostředků z výzev MAS 
v období 2016-2022. 

 

 
 
 

http://mas-sokolovsko.eu/strategie-2014/
http://mas-sokolovsko.eu/strategie-2014/
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Můj životní styl a zdraví   

MAS Sokolovsko o.p.s. byla v r. 2014 partnerem krátkého, leč aktivitami velice rozsáhlého 
projektu, zaměřeného na školní děti a jejich životní styl. Příjemcem dotace byla regionální 
rozvojová a vzdělávací společnost ABRI, s.r.o., celková dotace pro projekt činila 5.404.147,00 
Kč, z toho pro MAS Sokolovsko o.p.s. 1.971.712,00 Kč, přičemž doba realizace projektu byla od 
1.9.2014 do 31.7.2015. 

Projekt reagoval na alarmující skutečnost, že 20-30 % dětí v ČR je postiženo nadváhou či 
obezitou. Jeho aktivity byly tedy zaměřeny na vzdělávání o zdravém životním stylu 
pro základní školy ve školním roce 2014/2015. Zapojilo se do něj celkem 25 základních škol z 
celého kraje, ze všech tří okresů, přičemž byly preferovány malé školy do 65 žáků. Hlavní 
cílovou skupinou byli tak žáci ZŠ, ovšem pro zajištění úspěšné implementace do vzdělávacího 
procesu a do životního stylu dětí bylo nezbytné zapojit i pracovníky škol. Podpořeno bylo více 
než 3.200 žáků a 66 dospělých v rámci semináře pro pedagogy na téma implementace výuky 
dopravní výchovy do běžného vyučování, semináře pro pedagogy 
o kořenech zdraví a workshopů pro pracovníky školních jídelen.  

Bylo realizováno 5 klíčových aktivit během 11 měsíců: 

 Akci Pijte vodu z kohoutku, která motivovala k optimálnímu dennímu pitnému režimu s 
dostatkem pitné vody.  

 Program Radost z pohybu byl ukázkou moderní pohybové aktivity – zumby a také cviků 
pro správné držení těla. 

 Program Vím, co jím byl půldenní vzdělávací akcí s praktickými ukázkami přípravy 
zdravé snídaně a svačinky, s povídáním o jídle z reklamy a dalšími zajímavými tématy 
ohledně vhodného stravovacího režimu. 

 Program Dopravní výchova byl 
povinnou aktivitou jako součást 
výchovy ke zdraví na školách. 
Jednalo se o půldenní zážitkovou 
akci pro žáky včetně proškolení 
pedagogů (viz foto).  

Aktivita Vše podstatné o životním 
stylu čítala různé podaktivity, které 
směřovaly i na pracovníky škol. Obsahovala 
mj. tvorbu webových stránek na portálu 
Karlovarského kraje http://zdravaskola.kr-
karlovarsky.cz/Stranky/default.aspx. Dále 
byl uspořádán celodenní seminář pro pedagogy o kořenech zdraví a několik kuchařských 
workshopů pro pracovníky školních jídelen. Vrcholem projektu byly nové výukové materiály 
pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ a Pracovní sešit dopravní 
výchovy pro I. stupeň ZŠ.  

 
 
 
 
 
 



 

 
10 

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje 
V závěru roku 2014 byla místní akční skupinou Sokolovsko vypracována žádost o dotaci na 
projekt partnerství, do něhož se zapojí 7 MAS z Plzeňského a Karlovarského kraje. Jeho cílem 
je vytvořit metodiku pro zpracovávání monitoringu a evaluací strategií MAS. Tento projekt má 
celkový rozpočet 3,3 mil. Kč, přičemž každá ze zapojených 7 MAS z této částky může vyčerpat 
max. 500.000 Kč. Míra dotace je 100 % a bude financován v rámci Programu rozvoje venkova, 
opatření IV.2.1.  
Realizace projektu je stanovena na období 9/2014-6/2015. MAS Sokolovsko v tomto projektu 
bude působit jako tzv. koordinační MAS.  
 
 

4.3 Účast na zasedání pracovních skupin 
MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě Národní sítě MAS. Krajské sdružení se setkání přibližně 
jednou za 3 měsíce - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení 
představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a řízení KS NS MAS, návrhy na 
spolupráci MAS. 
 
Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena do tzv. Pracovní skupiny Leader, 
která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova, 
opatření týkající se metody Leader. Toto obnášelo pravidelnou účast na zasedání jednání 
Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS.  
 
Ing. Jágriková je dále náhradníkem zástupce Krajské sítě Karlovarského kraje na Výboru 
Národní sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové záležitosti hnutí 
místních akčních skupin v ČR.  
 
Projektová manažerka Ing. Hendrichová je členkou Pracovní skupiny vzdělávání, která se 
zabývá zapojením místním akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR. Ing. 
Hendrichová pravidelně komunikuje se Zemědělskou univerzitou v Praze, se kterou MAS 
Sokolovsko v r. 2014 uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci. 
 
Manažerka území Ing. Eva Slámová je členskou Pracovní skupiny mezinárodní spolupráce, 
která se zabývá spoluprací českých a zahraničních MAS. Ing. Slámová aktivně komunikuje se 
zahraničními partnery MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny 
z Bavorského a Saského pohraničí.  
 
MAS Sokolovsko je dále zástupcem místních akčních skupiny Karlovarského kraje v Pracovní 
skupině pro tvorbu Krajského akčního plánu Karlovarského kraje.  
 
 

4.4 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS. Dále 
vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS Sokolovsko. 
V roce 2014 bylo z finančních důvodů rozhodnuto o snížení počtu vydání těchto časopisů ze 3 
na 2.  
MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahuje 
cyklus přírodovědných akcí pro rok 2014.  
 
Elektronické verze těchto materiálů jsou k dispozici na webu MAS. 
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5. Organizační složka MAS 

Programový výbor 
V průběhu roku 2014 pracoval programový výbor ve složení:  

Předseda: Ivo Zemek  
Členové: Jiří Majkov DR.IC.D, Ing. Jan Slíva, Ladislav Zoubek, František Fara, Mgr. 

Bohumír Zajíček, Ing. Zdeněk Brantl  
 

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 3. března 2014. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 

 
Výběrová komise 
V průběhu roku 2014 pracovala výběrová komise ve složení:  

Předseda:  Bedřich Loos   
Členové:  Irena Lechanová, Jan Jaša, František Bartoň, Bc. Hana Bašková, Jiří 

Valenta, Ing. Milan Krčín, Mgr. Soňa Kvasničková, Ing. Bedřich Líbal, Ing. 
Vladimír Mikeš 

 
Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 27. února 2014. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
 
V závěru roku 2014 byla pracovníky MAS Sokolovsko připravena změna organizační struktury 
tak, aby odpovídala požadavkům kladeným na místní akční skupiny v novém programovém 
období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítne do zakládací smlouvy, 
statutu a řady dalších dokumentů MAS a bude platná od r. 2015. Současně tato změna povede 
k navolení nového obsazení všech orgánů tzv. organizační složky MAS, tj. výběrové komise, 
programového výboru a monitorovacího výboru MAS. 
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6. Územní působnost o.p.s. 

Území MAS Sokolovsko o.p.s. se v období roku 2014 nezměnilo, zasahuje do 34 obcí okresu 
Sokolov a 3 obcí okresu Karlovy Vary – viz násl. mapa. 
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7. Zpráva o hospodaření 

Účetní závěrka  
MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena 
firma AT Konzult, s.r.o. se sídlem v Habartově.  
 
V roce 2014 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +27 tis. Kč.  
 
Stav vybraných položek rozvahy a výsledovky k 31.12.2014 
 
Pokladna         14 tis. Kč          
Účty v bankách   1.374 tis. Kč 
Pohledávky celkem      666 tis. Kč 
 
Dlouhodobé závazky celkem     380 tis. Kč                               
Krátkodobé závazky celkem  1.278 tis. Kč 
 
Náklady celkem   7.299 tis. Kč 
Výnosy celkem   7.326 tis. Kč 
   
 
    
Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS 
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2014 zpracoval Ing. Jiří Makaj – viz 
následující zpráva nezávislého auditora.  
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