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V Holovousích, dne 31. května 2022 

Vážení členové, partneři a příznivci MAS Podchlumí, z.s,  

rok 2021 byl ovlivněn dalšími covidovými vlnami a opět nás trénoval ve flexibilitě a vytrvalosti. I přes 

nepředvídatelné okolnosti a nejasný výhled ho však hodnotíme jako úspěšný.  

V rámci realizace SCLLD přijala Valná hromada v rámci tzv. přechodného období Programu rozvoje venkova 

novou alokaci ve výši 4 196 400 Kč a rozdělila ji do F1 Zemědělské podniky a F6 Občanská vybavenost (5. výzva 

naplánována na jaro 2022). I nadále probíhala administrace projektů podpořených ve 4. výzvě PRV. V Integrovaném 

regionálním operačním programu byly vyhlášeny 3 výzvy, v nichž byly předloženy 3 projekty a všechny byly přijaty 

k financování. V Operačním programu Zaměstnanost nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Mnohé projekty z předchozích 

výzev byly v tomto roce úspěšně zrealizovány a proplaceny příjemcům.  

Po celý rok probíhala ze strany MAS spolupráce s místními školami týkající se metodické pomoci v rámci 

jejich zjednodušených projektů, tzv. Šablon. Nahlédli jsme také na téma (komunitní) energetika, které se hlásí ke 

slovu směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Z roku 2020 jsme navázali a dokončili Koncepční část Strategie CLLD 2021-2027 a 13.8.2021 ji Valná 

hromada MAS schválila. Započali jsme tvorbu akčních plánů do jednotlivých operačních programů podle 

metodických pokynů řídících orgánů. Jednalo se spíše o průběžná školení k metodice jejich tvorby, takže všechny 

budou dokončovány v roce 2022. 

V náročnějších podmínkách probíhala v roce 2021 i realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP 

Hořice II, zaměřeného na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. V rámci tohoto projektu se 

uskutečnilo nespočet workshopů, seminářů, setkání pracovních skupin a dalších hodnotných aktivit, některé se díky 

epidemii konaly online formou. Mnohé aktivity byly zrušeny nebo přesunuty na další období. Regionální učebnice se 

zpracovávala a bude dokončena v roce 2022.  

MAS Podchlumí, z.s. je koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, která se uděluje 

řemeslným, uměleckým, potravinářským, zemědělským a přírodním produktům vážících se k oblasti Podchlumí, 

Podzvičinska a Královédvorska. I v roce 2021 proběhla certifikační komise a řada výrobků označených značkou se 

rozrostla. 

Podporujeme i vzdělávání zaměstnanců, kteří se zúčastnili spousty zejména online vzdělávacích a 

informačních workshopů, školení a setkání pořádaných jednotlivými ministerstvy, krajem či ostatními subjekty. Jako 

člen Krajského sdružení MAS v Královéhradeckém kraji probíhalo také síťování a přenos dobré praxe. 

Činnost MAS byla propagována na webových stránkách www.maspodchlumi.cz a www.maphorice.cz, 

facebookových profilech i místních periodikách. V této oblasti jsme se díky PR pracovní skupině při Krajském sdružení 

NS MAS ČR začali i více vzdělávat. Měli jsme možnost se prezentovat i díky několika akcím (Festival regionálních 

produktů na Zvičině v červnu a říjnu 2021, Slavnosti ovoce VŠÚO, zorganizovali jsme charitativní sbírku pro 

pěstounské rodiny apod.). 

Vážení členové, partneři a příznivci, dovolte nám poděkovat za Vaši přízeň a podporu, která je pro nás nesmírně 

důležitá. Věříme, že společnými silami přispějeme k rozvoji našeho malebného území jak investičními i neinvestičními 

projekty, tak prohlubováním spolupráce mezi aktéry z celého regionu. 

 

 

Mgr. Jana Němečková       Ing. Kateřina Burianová  

Předsedkyně MAS, statutární zástupce Hlavní manažer kanceláře MAS, vedoucí 

zaměstnanec pro SCLLD 

http://www.maspodchlumi.cz/
http://www.maphorice.cz/
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1.  ÚVOD 
 Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s. byla založena na sklonku roku 2005 a zaujímá území 42 obcí  

v okolí města Hořice v Královéhradeckém kraji o výměře 276,03 km2, ve kterých žije 21 940 obyvatel (k 1.1.2022, ČSÚ). 

 

 

MAS Podchlumí, z.s. je zapsaným spolkem, který vznikl z iniciativy Mikroregionu Podchlumí, města Hořice, 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského a dalších představitelů regionu na základě principů metody 

Leader. Podporováno je tak místní partnerství veřejné správy (obcí a měst), zemědělských subjektů, a samostatných 

zemědělských i nezemědělských podnikatelů, neziskových organizací a aktivních jednotlivců. 

MAS Podchlumí, z. s. je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se 

mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, sdružení, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a 

další subjekty, které působí na území vymezeném MAS Podchlumí, z.s. 

Název regionu Podchlumí je dán polohou na svazích výrazného terénního hřbetu – chlumu, prudce 

spadajícího do rovinatého Polabí a ze severu oddělujícího území od drsného podhůří Krkonoš. Hřeben chlumu dělí 

vodní toky Javorka a Bystřice na tři části – Mlázovický chlum, Hořický chlum a Vřešťovský chlum. Chlum je tvořen 

mohutnými ložisky kvalitního (cenomanského) pískovce, vhodného pro práce stavební i sochařské. Pískovec se stal 

zdrojem obživy zdejšího obyvatelstva a vtiskl i výraznou tvář zdejší architektuře. Území je díky pískovci a koncentraci 

zde působících kameníků a sochařů plné drobných kamenných památek. Tradice zpracování kamene a sochařství v 

Podchlumí přetrvává (město Hořice je nazýváno městem kamenné krásy a každoročně zde probíhají sochařská 

sympozia) a stane se jistě, vedle ovocnářství a zelinářství, jednou z priorit rozvoje regionu. 
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2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT 
 

PŘEDSEDA SPOLKU: 

MIKROREGION PODCHLUMÍ, IČ: 701 54 554, Holovousy č.p. 39, 508 01 Hořice, kterého při výkonu funkce 

zastupuje: Mgr. Jana Němečková, místopředsedkyně svazku obcí. 

VALNÁ HROMADA MAS (ČLENSKÁ ZÁKLADNA): 

Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi členy MAS. Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada určuje hlavní zaměření 

činnosti spolku, schvaluje strategii CLLD, rozpočet, závěrku, výroční zprávu, stanovy, apod. Členové VH schvalují a 

odvolávají členy Rady, Dozorčí komise a Výběrové komise. Ze svého středu vybírají Předsedu spolku.  

Valná hromada MAS má 36 členů. Od 2. prosince 2021 došlo k její nepatrné obměně, kdy u neziskových 

organizací Montessori spolek zastupuje nově Bc. Jan Šaršon. Přijat byl JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk mezi fyzické 

osoby a u veřejného sektoru je nový zástupce v obci Vřesník, starosta Tomáš Štainer. Poměr mezi veřejným a 

soukromým sektorem je 22 % ku 78 %. Změny jsou označeny podtrženě. 

Soukromý sektor: 

• Berdychová Martina, Mgr. 

• Zemědělské družstvo Bašnice (Divoký Libor, 
Ing.) 

• Český rybářský svaz, MO Ostroměř (Dousek 
Otakar, Ing.) 

• Jašíková Veronika, Ing. 

• Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda 
(Jonáková Iva) 

• Kareš Petr 

• AGRO Chomutice a.s. (Koubková Jitka, Ing.) 

• ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice 
(Kráčmar Zdeněk) 

• Malinová Hana, Ing. Bc. 

• Kučera Jan, Ing. 

• Aeroklub Hořice (Novotný Miroslav) 

• ZEAS Podhorní Újezd, a.s. (Soukupová Petra, 
Ing.) 

• Podzvičinsko, z.s. (Benešová Monika, Bc.) 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D. 

• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, 
s.r.o.  (Vácha Jaroslav, Ing.) 

• Ivan Doležal  

• TJ Sokol Chomutice (Zdeněk Rajm) 

• Dominik Lukaštík  

• Mates Tomáš  

• Ing. Aleš Kodydek  

• Denní stacionář Klokan o.p.s. (Bc. Petr Jakl)  

• Spolek Montessori Hořice (Bc. Jan Šaršon)  

• Sportem proti bariérám, z.s. (Marcela 
Sedláková, Dis)  

• X-COMP CZ s.r.o (Martin Křovina) 

• Pravé hořické trubičky, s.r.o. (Klůz Václav) 

• Rodinné centrum Konvička, z.s. (Bc. Hana 
Hrádková)  

• Ing. Radek Němeček, Ph.D. 

• JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk 
 

Veřejný sektor: 

• František Šeps nebo Miluše Bucharová (Obec 
Červená Třemešná) 

• Aleš Svoboda (Město Hořice)  

• Tomáš Štainer (Obec Vřesník) 

• Hlavatý Matěj (Obec Tetín) 

• Nosek Miroslav, Bc. (Město Miletín) 

• Mgr. Jana Němečková (Mikroregion 
Podchlumí) 

• Šedivá Lenka, DiS. (Obec Úhlejov) 

• Tobolka Milan (Obec Cerekvice nad Bystřicí) 



 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 
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Valná hromada se sešla v roce 2021 v termínu: 22. června 2021, 13. srpna 2021 a 2. prosince 2021. 

Vzhledem k epidemiologické situaci bylo tradiční prosincové zasedání uskutečněno online formou a 

hlasováno bylo na platformě ZOOM pomocí funkce hlasování. 

 

RADA SPOLKU 

Rada spolku má celkem 5 členů a je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je složena ze členů 

spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv.   

Rada spolku na svých zasedání mimo jiné schvaluje přijaté projekty žadatelů z jednotlivých operačních 

programů v rámci realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. a doporučuje je k financování.   

Termíny jednání Rady MAS Podchlumí, z.s. byly v roce 2021 tyto: 12. ledna, 27. ledna, 12. února, 19. 

března, 16. června, 1. července, 8. září, 24. září, 23. listopadu, 30. listopadu a 16. prosince. Z důvodu 

trvající epidemiologické situace byla většina zasedání uskutečněna online a nebo formou hlasování per-

rollam, pouze 2 zasedání proběhla fyzicky.  

 

Složení Rady spolku

• ZD Bašnice (Divoký Libor, Ing.)  

• Ivan Doležal 

•     Mikroregion Podchlumí (Mgr. J. Němečková) 

• Město Hořice (Svoboda Aleš) 
• TJ Sokol Chomutice (Rajm Zdeněk) 

 

 

DOZORČÍ KOMISE: 

Celkem ji tvoří 5 členů. Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku. Mezi hlavní činnost dozorčí 

komise patří každoroční schvalování hospodaření a účetní závěrky spolku, schvalování Zprávy o plnění 

strategie ISg. (2x za rok) a případné řešení zaslaných stížností na adresu spolku.  

Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 

49 % hlasovacích práv. 

 
Složení Dozorčí komise:  

• Obec Tetín (Hlavatý Matěj) – předseda 
komise     

• Kučera Jan, Ing.    

• Obec Cerekvice nad B. (Tobolka Milan) 

• Dominik Lukaštík  

• Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda 

(Jonáková Iva) 

 

Dozorčí komise se v roce 2021 sešla v následujících termínech: 18. ledna, 22. června a 15. července. 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE: 

Celkem ji tvoří 7 členů. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Na svých jednání v průběhu 

roku 2021 rozhodovali členové komise o kvalitě přijatých projektů žadatelů do jednotlivých operačních 

programů (v rámci SCLLD). Výběrová komise je složena ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 

http://www.maspodchlumi.cz/
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Složení Výběrové komise:  

• Sdružení Podzvičinsko (Benešová Monika, Bc.) 
-  předsedkyně komise 

• Město Miletín (Nosek Miroslav, Bc. ) 

• ZEAS Podhorní Újezd (Soukupová Petra, Ing.) 

• Obec Úhlejov (Šedivá Lenka, DiS.) 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D.  

• AGRO Chomutice (Koubková Jitka, Ing. )

• Pravé hořické trubičky, s.r.o. (Klůz Václav) 
 

Výběrová komise se v roce 2021 sešla na svých jednáních ve dnech: 26. července, 2. listopadu, 

12. listopadu, 19. listopadu a 9. prosince. 

 

KANCELÁŘ MAS:  

V personálním obsazení kanceláře MAS došlo v roce 2021 pouze k jediné změně. Od října 2021 se 

do MAS vrátila Mgr. Kristýna Švůgerová na pozici Koordinátor MAP v projektu MAP pro ORP Hořice II.  

http://www.maspodchlumi.cz/
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3. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE (SCLLD) 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" (dále jen 

SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. 

MAS si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila za strategický cíl do roku 2023 

napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a zvýšení atraktivnosti 

pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat 

aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch 

regionu. 

Ve sledovaném období byly v rámci realizace SCLLD vyhlášeny tyto výzvy: 

 

a) Program rozvoje venkova (PRV) 

MAS Podchlumí, z.s. byla dne 21.5.2021 informována ze strany Ministerstva zemědělství ČR o 

dvouletém přechodném období a možnosti využít novou alokaci ve výši 4.196.400 Kč, která byla 

stanovena pro MAS Podchlumí, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova. Dne 22.6.2021 Valná hromada 

MAS Podchlumí, z.s. schválila převedení nové alokace na přechodné období PRV do následujících 

opatření PRV: F1 Zemědělské podniky ve výši 75 % alokace a do opatření F6 Občanská vybavenost ve 

výši 25 % alokace. 

MAS Podchlumí, z.s. na základě schválené výše alokace do jednotlivých fichí upravila SCLLD 

včetně finančních a indikátorových plánů. 5. výzva PRV MAS Podchlumí, z.s. byla naplánována na 

jaro/léto 2022.  

V roce 2021 probíhala realizace dalších projektů podpořených ve 4. výzvě PRV. 

• Fiche 1 Zemědělské podniky – podpořeno 10 projektů, u 8 projektů byla podána Žádost o  

platbu, 2 projekty jsou ve fázi realizace,    

•         Fiche 2 Zemědělské produkty – podpořeny 2 projekty, které jsou ve fázi realizace,  

• Fiche 3 Nezemědělské podnikání – podpořeny 2 projekty, které jsou ve fázi realizace,  

• Fiche 6 Občanská vybavenost – celkem podpořeno 11 projektů, u 5 projektů byla podána  

Žádost o platbu, 5 projektů je ve fázi realizace a u jednoho projektu byla ze strany žadatele  

ukončena administrace.  

 

b) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly v roce 2021 aktivní 3 výzvy: 

• 10. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP – Investice do vzdělávání II 

(570/06_16_075/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 8.7.2021 

o datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30.9.2021 

o alokace výzvy MAS (CZV): 2 074 935 Kč. 

o Přijat 1 projekt, vybrán 1 projekt 

 

http://www.maspodchlumi.cz/
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• 11. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Cyklodoprava II (621/06_16_038/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 8.7.2021 

o datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30.9.2021 (toto datum bylo prodlouženo 

změnou ve výzvě na 31.10.2021) 

o Alokace výzvy MAS (CZV): 1 594 755 Kč. 

o Nebyl přijat žádný projekt 

 

• 12. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava III (622/06_16_038/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 8.7.2021 

o datum ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021 (toto datum bylo prodlouženo změnou ve 

výzvě na 31.10.2021) 

o Alokace výzvy MAS (CZV): 3 042 814 Kč (alokace byla navýšena změnou výzvy na 

4 794 595,63 Kč). Důvodem bylo maximální možné dočerpání finančních prostředků MAS 

za období 2014-2020, přelití nevyužité alokace 11. výzvy do 12. výzvy a také podpora 

všech kvalitních předložených projektů ve 12. výzvě. 

o Přijaty 3 projekty, vybrány 2 projekty, 3. projekt realizován dodatečně dle pravidel CRR  

 

c) Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

V operačním programu Zaměstnanost nebyly v roce 2021 vyhlášeny žádné výzvy.  

 

V průběhu roku 2021 pracovníci MAS zajišťovali v rámci realizace projektu SCLLD školám animaci, 

tj. metodickou pomoc ZŠ/MŠ/ZUŠ s výběrem projektů ze zjednodušeného financování, tzv. šablon, 

zaškolení škol pro čerpání dotací, průběžnou konzultační činnost při realizaci projektu, při komunikaci se 

zřizovateli apod. 

Od poloviny roku 2020 začali zaměstnanci spolku připravovat strategii pro nové programové období. 

V součinnosti s CIRI v HK (smluvní zpracovatel) byla koncepční část SCLLD schválena valnou hromadou 

spolku a předložena řídícímu orgánu dne 13.8.2021.   
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4. PROJEKT ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 

SCHOPNOSTÍ MAS PODCHLUMÍ 
 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí“ (dále jen „LEADER MAS 

Podchlumí“) spolek realizuje v letech 2015 – 2023 a finančně je podpořen z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho celkové způsobilé výdaje 

jsou vyčísleny na částku 11.390.000 Kč, z toho výše dotace dosahuje sumy 10.820.500 Kč. Z projektu jsou 

hrazeny činnosti přípravy, administrace a realizace strategie CLLD. A dále činnosti spojené s animační 

činností spolku a metodickou podporou škol na území MAS při čerpání tzv. ŠABLON - projektů 

zjednodušeného vykazování. O tuto pomoc zažádalo v roce 2021 cca 8 škol, kterým manažeři spolku poskytli 

metodickou podporu.  

Během roku 2021 byly podány dvě průběžné žádosti o proplacení. První za období leden – červen 2021,  

druhá za období červenec – říjen 2021.  Tyto průběžné platby, které tvořily pouze mzdové výdaje projektu 

LEADER MAS Podchlumí, byly ze strany řídícího orgánu zkontrolovány, případně drobně opraveny a 

proplaceny. Zbývající částka k proplacení a kontrola všech nákladů za rok 2021 byla součástí 5. žádosti o 

platbu (dále jen ŽOP), kterou podaly zaměstnankyně spolku v únoru roku 2022 a jenž řídící orgán schválil a 

spolku proplatil. 

Největší položkou ŽOP číslo 5 byly za rok 2021 opět mzdové náklady na přípravu a administraci výzev, 

na přípravu nového programového období, a dále mzdové náklady na animační činnosti a metodickou 

podporu škol při čerpání šablon. Žádost obsahovala i náklady na nájemné kanceláře, zpracování části 

strategie pro nové programové období, cestovné, pořízení a provedení auditu spolku i ověření dotace 

LEADER MAS Podchlumí. Dále byly z projektu částečně pořízeny nové webové stránky spolku.  

MAS Podchlumí, z.s. má na projekt LEADER uzavřenu Dohodu o poskytnutí dotace s Ministerstvem pro 

místní rozvoj do 31. prosince 2023. V případě potřeby může návazným projektem z Operačního programu 

technická pomoc (dále jen OPTP) plynule pokračovat ve financování aktivit týkajících se provozních 

záležitostí při realizaci strategie CLLD. V návazném projektu se počítá s mírným navýšením pracovních 

úvazků.  
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5. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT® 
 

MAS Podchlumí, z.s. je koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.  Jejími držiteli se 

mohou stát výrobci řemeslných, uměleckých, potravinářských, zemědělských a přírodních produktů vážících 

se k oblasti Podchlumí, Podzvičinska a Královédvorska.  Certifikát je udělován na období dvou let.  

Každoročně místní akční skupina na 

začátku léta vyhlašuje výzvu k předkládání 

žádostí o udělení této značky, s termínem 

jejich přijetí do konce srpna. V polovině 

září se schází certifikační komise, která 

rozhoduje, kterému výrobku bude 

známka udělena. Zároveň je při této 

příležitosti potvrzován certifikát u 

výrobků, které ho používají již delší dobu 

a jejich výrobci si zažádali o prodloužení 

jeho platnosti.  

Letošní výzva k předkládání žádostí o 

udělení značky měla pořadové číslo 

čtrnáct. Výrobci mohli své žádosti doručit 

do 27. srpna 2021, komise zasedala 10. 

září v Holovousích.  Členy certifikační 

komise jsou zástupci MAS Podchlumí, z.s., 

MAS Královédvorsko, z.s., Podzvičinska, 

z.s., Asociace regionálních značek, 

místních zemědělců, ovocnářů a 

odborníků. 

Certifikáty byly slavnostně 

předávány dne 23. října 2021 na 

Slavnostech ovoce, které ke svému 

70letému výročí pořádal Výzkumný a 

šlechtitelský ústav ovocnářský. Slavnosti 

Holovouských malináčů, na kterých se certifikáty běžně předávají, se v roce 2021 nekonaly. 

Výrobků se značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt® evidujeme celkem 45 od 30 výrobců. 

 

Nově certifikát získali tito producenti:  

 

• VŠÚO Holovousy - Ovocné džemy z Holovous  

• Dana Šormová - Bylinkový ostrov 
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Certifikát k prodloužení užívání značky obdrželi: 

• Josef Rýdl, s.r.o.  - "CHUTNÉ PRECLÍKY" 

• EPOZ CZ spol. s.r.o. - "KRÁLOVÉDVORSKÉ PIVO 
TAMBOR" 

• Jana Kubištová - JANKA - "KUBIŠTOVY HOŘICKÉ 
TRUBIČKY" 

• Helena Soprová – Včelí farma Pod Zvičinou - 
"MED ZE VČELÍ FARMY POD ZVIČINOU" a 
„PODZVIČINSKOU MEDOVINU“ 

• Ozdoby CZ s.r.o. - „SKLENĚNÉ RUČNĚ 
VYRÁBĚNÉ OZDOBY“ 

• Břetislav John - "DŘEVĚNÉ PALISÁDY, KŮLY A 
KOLÍKY" 

• ZD Bašnice - "BAŠNICKÝ MODRÝ MÁK" 

• Petr Kareš - „SUŠENÉ OVOCE Z PODCHLUMÍ“ a 
„100% PŘÍRODNÍ MOŠTY“ 

• Pivovar JungBerg, s.r.o. - „PIVO Z HOŘICKÉHO 
PIVOVARU JUNGBERG" 

• Josef Rýdl, s.r.o. - „PEČIVO Z PEKAŘSTVÍ U 
RÝDLŮ“ 

• ZD Podchlumí Dobrá Voda - „ŠŤÁVA Z 
KYSANÉHO ZELÍ BÍLOU A ČERVENOU“ 

• VŠÚO Holovousy s.r.o. - „JABLEČNÝ MOŠT Z 
HOLOVOUS“, „OVOCNÉ STROMY Z 
HOLOVOUS“, 
„ZDRAVÉ OVOCE Z HOLOVOUS“, 
„HOLOVOUSKÝ MALINÁČ“, „KVĚTOVÝ A 
MEDOVICOVÝ MED 
Z HOLOVOUS“ 

• Pravé hořické trubičky s.r.o. - „OVOCNÉ 
TYČINKY STAR“ 

http://www.maspodchlumi.cz/
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Výrobky značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® spolek propaguje na svých pracovních cestách, při 

jednání valné hromady, na akcích, které pořádá nebo se jich účastní. V rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Hořice II nabízí zaměstnankyně „jedlé“ výrobky jako občerstvení pro lektory a účastníky 

akcí. Často jsou odměnou žákům a dětem za účast v soutěžích nebo při akci NUDA?...Neznáme!!!.   

Pro propagaci značky zajistila MAS Podchlumí, z.s. v roce 2021 přípravu a tisk listu do katalogu 

regionálních produktů v počtu 1 000 ks. V roce 2020 a 2021 byly velmi omezeny farmářské trhy, jarmarky a 

další příležitosti pro prodej regionálních produktů a z tohoto důvodu byli noví producenti uvedeni na 

aktuálním samostatném listu, který byl následně vložen do katalogu z roku 2020. Pro webové stránky pak 

byl zpracován zcela nový a aktualizovaný katalog (pouze v elektronické formě). Fyzickou aktualizaci katalogu 

obdrželi ti producenti, kteří projevili zájem a zároveň měli možnost omezeně své výrobky prezentovat. 

      V roce 2021 byla navázána spolupráce s Marcelou Noskovou, fotografkou, která zájemcům z řad výrobců 

a producentů zhotovila profesionální fotografie, které MAS Podchlumí financovala a nyní využívá pro 

kvalitnější propagaci. Snímky mají jednotný, lehký a přírodně laděný styl, který velmi oceňují nejen 

producenti.  

http://www.maspodchlumi.cz/
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6. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HOŘICE II  
      MAS Podchlumí, z.s. je v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2022 

realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání pro OPR Hořice II (dále 

jen MAP II), a to na základě žádosti o dotaci podané 14. 5. 2018 na MŠMT, 

s rozpočtem cca 9 666 841 Kč. V roce 2021 došlo k personální změně na 

pozici koordinátora MAP. Pozice Hlavního manažera projektu, finančního 

manažera a koordinátora implementace zůstaly nezměněny. 

Do standartní realizace projektu opět zasáhla koronavirová krize, která uzavřela školy a tím znovu velmi 

omezila možnost připravovat setkání a školení pro cílové skupiny projektu. Díky zkušenosti z roku 2020 však 

většina vzdělávacích aktivit přešla zvolna do on-line prostředí. Tam, kde tato možnost výrazně narušovala 

či znemožnila konání akce, došlo k jejímu přesunu do náhradních termínu (z jara do podzimních měsíců, kdy 

se již předpokládaly příznivější podmínky pro podobná setkání). Opět se konaly pravidelné on-line porady a 

informativní schůzky s řediteli škol z ORP Hořice. 

Po celou dobu trvání projektu jsou naplňovány tyto cíle - klíčové implementační aktivity:  

1) Podpora pedagogických pracovníků a rodičů  

2) Místně zakotvené učení, podpora regionální identity  

3) Podpora kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání 

4) Podpora čtenářské/matematické gramotnosti, předškolní vzdělávání 

K naplňováním těchto cílů aktivně pomáhá činnost pěti pracovních skupin (od počátku projektu), ke kterým 

byla doplněna na podzim 2021 (7.10.2021) šestá skupina, a to Pracovní skupina Spolu a venku. Tato skupina 

je zaměřena na environmentální témata v úzké vazbě na místní reálie a je prakticky zaměřená na 

polytechnickou výchovu na všech stupních škol, které byly na počátku projektu ustanoveny. 

V projektu MAP II se jedná konkrétně o: 

• Pracovní skupinu po financování 

• Pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• Pracovní skupinu pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• Pracovní skupinu pro rovné příležitosti 

• Pracovní skupinu pro místně zakotvené učení  

• Pracovní skupina Spolu a venku (od 10/2021) 

Členy těchto skupin jsou především pedagogové napříč jednotlivými stupni mateřského, základního i 

středního školství, odborníci na danou oblast, zřizovatelé.  Důležitými spolupracovníky projektu, především 

v oblasti zprostředkovatele mezi jednotlivou školou a MAP II, jsou koordinátoři škol. Téměř výhradně jsou 

na této pozici ředitelé těchto školských zařízení.  

V území pracují také místní lídři, což jsou pedagogové - experti, kteří přesahem své práce přispívají 

k rozvoji a podpoře gramotností v území. 

I v tomto roce probíhaly omezeně z důvodu pandemie Covid-19 implementační aktivity, které jsou pro 

cílovou skupinu a širokou veřejnost nejvíce viditelné na třech úrovních, jejichž aktivity se svým zaměřením 

překrývají a dopad do území je tedy široký a komplexní. 
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• Akce a aktivity zaměřené jako osvěta pro rodiče a veřejnost: 

o Nuda? Neznáme! 

o Rodiče a děti v době distanční výuky očima psychologů  veřejnost 

o Školní zralost      veřejnost + učitelé MŠ a 1.st. ZŠ 

o Děti neklidné, zlobivé až zlé     veřejnost 

o Logopedická online poradna     rodiče předškoláků 

o Zvičina - podpora polytechnických kompetencí   veřejnost 

o Rodinný piknik s ukázkou didaktických pomůcek pro děti rodiče a děti 

o Výstava Stromy a my      veřejnost 

o Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15 let   veřejnost 

o Logopedické odpoledne     rodiče s dětmi 

o Tvoje cesta NAČISTO aneb s PoHoDou o drogách  veřejnost - náctiletí 

o Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí    veřejnost + učitelé 

 

• Akce zaměřené na podporu kompetencí dětí a žáků: 

o KyberLIFE - preventivní program    žáci 6.-9. tříd ZŠ 

o Enviromentální programy - o přírodě    děti MŠ 

o Kroužek Robotika hravě na ZŠ Na Habru   4-9tř. ZŠ 

o STROMY A MY Výtvarná a literární výzva   žáci MŠ a ZŠ 

o Malá digitální univerzita - Malý datový expert   MŠ a ZŠ první třídy 

                                            - Co je to internet   MŠ a ZŠ první třídy 

o Sférické kino       MŠ i ZŠ 

o Logopedická online poradna     rodiče nejen předškoláků 

o Šifrovaná s MAPem      žáci ORP Hořice 

o Marek Pavlík - Najděte klíč ke svému potenciálu   žáci 7. a 8. tříd ZŠ 

o Rodinný piknik s ukázkou didaktických pomůcek pro děti rodiče a děti 

o Přírodní vědy v praxi - exkurze VŠÚO    žáci ZŠ, MŠ 

o Dopis žížale Žanetě      žáci ZŠ 

o Knížkohraní od jara do zimy     MŠ, 1.tř. ZŠ 

o Kroužek Technologie virtuální reality    žáci 2.stupně ZŠ 

o Kroužek Dárkohraní      děti 7 - 13 let 

o EDUBUS - mobilní polytechnická laboratoř   žáci 2.stupně ZŠ,          

                                                                                                                 pedagogové 

o Logopedické odpoledne a logodivadlo    rodiče s dětmi 

o Výtvarná soutěž PODZVIČINSKO OČIMA DĚTÍ   děti MŠ, žáci ZŠ  

o Tvoje cesta NAČISTO aneb s PoHoDou o drogách  veřejnost – náctiletí 

 

• Akce pořádané pro rozvoj profesních znalostí pedagogů: 

o Seznámení s diagnostickým programem iSophi (zprostředkování nákupu pro MŠ; za MAP II 

nakoupeny 3 ks - zápůjčka některým menším MŠ) 

o Jak pracovat s žáky při distanční výuce     

o Legislativa pro ředitele správní řízení 

o Supervize pro asistenty 

o Psychohygiena pro pedagogy 

o Divadlo ÚDIF 
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o Učíme se venku - kurz pro pedagogy ZŠ i MŠ 

o Práce s Wordem pro začátečníky 

o Poruchy chování a sociopatologické jevy  

o Tvorba strategických plánů škol 

o Nečtu, nepíšu, učím se česky 

o Nápadník do hodin matematiky 

o Komunikace školy s rodiči 

 

Do projektu jsou dlouhodobě zváni odborníci a experti napříč specializacemi. Na jaře 2021 probíhala 

intenzivní práce s Mgr. Lacinovou v oblasti logopedie. Do projektu je zapojen i okresní preventista 

Mgr. Lukáš Nálevka, který je aktivním konzultantem v oblasti rovných příležitostí a novou posilou pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti.  

Implementační aktivity probíhají v nastaveném RAP a pouze některé z aktivit byly přeloženy do roku 

2022 nebo zcela zrušeny. V oblasti edice Regionální učebnice došlo opět k posunu termínu, ale práce 

probíhají a učebnice bude vydána v řádném termínu do konce projektu MAP II.  

Na realizaci projektu MAP pro ORP Hořice II bude od 1. listopadu 2022 plynule navazovat projekt MAP 

pro ORP Hořice III, který ale nebude obsahovat žádné implementační aktivity.   
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7. DOTACE OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA 

ČINNOST 
 

Dotace poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve 

výši 150.000,- Kč pomohla financovat provozní činnosti MAS 

Podchlumí, z.s.  a byla využita například na:   

 

• pokrytí mzdových nákladů spojených s vlastní činností MAS v roce 2021 (podpora 

regionálního rozvoje, propagace a rozvoj regionu, značení regionálních 

produktů,….) 

• úhrady telefonních a internetových služeb  

• školení zaměstnanců 

• občerstvení 

• kancelářské potřeby, drogerie, apod.  

• cestovní náhrady zaměstnanců 

• roční udržovací poplatky pro účetní program a webové stránky 

• úhradu členských příspěvků do Národní sítě a Krajského sdružení MAS 

• pořízení nůžkového party stanu 2x2 metry 

• částečné náklady na pořízení nových webových stránek spolku  

Dotace byla 100 %.  
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8. AKCE  
Vzhledem k epidemiologické situaci způsobené virem COVID-19 se MAS Podchlumí v roce 2021 mohla 

prezentovat jen omezeně.  

• leden 2021 - charitativní sbírka v hořickém zámku pro děti vyrůstající v náhradní rodinné 

péči v Královéhradeckém kraji 

• Otevírání turistické sezóny a Festival regionálních produktů - 12. června 2021 na Zvičině 

• Zavírání turistické sezóny a Festival regionálních produktů -  9. října 2021 na Zvičině 

• 7. ročník Regionálních setkání obcí okresu Jičín ve Volanicích 19. října 2021 – prezentace MAS 

k nového programovému období 2021-2027 

• 23. října 2021 - Slavnosti ovoce v areálu VŠÚO v Holovousích – předávání certifikátů pro držitele 

nových produktů se značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt a jejich prezentace   

http://www.maspodchlumi.cz/
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9. VZDĚLÁVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ  
MAS Podchlumí, z. s. je členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Královéhradeckého kraje, které 

řeší problematiku MAS na území Královéhradeckého kraje. Krajské sdružení pravidelně 2 - 3x za čtvrtletí 

pořádá setkání všech místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. Setkání jsou především místem pro 

výměnu zkušeností a předání dobré praxe. Zástupci MAS Podchlumí se těchto setkání Valné hromady KS 

MAS pravidelně v roce 2021 účastnili, někdy online formou, a to v těchto termínech:  

 

• 21. ledna 2021 (online) - 92. zasedání – informace z NS MAS ČR, Strategie 2020+, výměna zkušeností, 

diskuse 

• 7. května 2021 (online) – 93. zasedání - informace z NS MAS, postup prací na SCLLD – aktuální, 

informace od mentorů, informace z pracovních skupin, projekt školení facilitátorů komunitní 

energetiky, tematické pracovní skupiny při RSK KHK, diskuze, výměna zkušeností  

• 2. června 2021 (Nepolisy) - 94. zasedání - Zpráva kontrolní komise, Hospodaření spolku 2020  

• 2. července 2021 (Nepolisy) - 95. zasedání (Nepolisy) - informace z NS MAS ČR , informace z 

pracovních skupin, plánování dvoudenního zasedání KS MAS a MAP, výměna zkušeností s realizací 

SCLLD  

• 9. září 2021 (Rozkoš) – 96. zasedání - zprávy z NS MAS a pracovních skupin, výměna zkušeností s 

realizací SCLLD a MAP – současné programové období  

• 19. října 2021 (Stěžery) – 97. zasedání - zprávy z NS MAS a pracovních skupin, plánování jednání na 

téma komunitní energetika, výměna zkušeností s realizací SCLLD – současné programové období  

• 17. prosince 2021 (Čistá u Horek) – 98. zasedání - rozpočet na rok 2022, zprávy z NS MAS a 

pracovních skupin, personální záležitosti v MAS, plánování valné hromady KS v roce 2022, výměna 

zkušeností s realizací SCLLD – současné programové období  

 

 

Dále se pracovníci MAS účastnili seminářů a workshopů:   

 

• Průběžně – semináře NS MAS ČR a nebo pracovních skupin NS MAS – např. komunitní energetika, 

lidské zdroje,  

• Průběžně - semináře potřebné k tvorbě SCLLD 21+ a akčních plánů 21+ 

• Průběžně celý rok  - semináře pořádané NS MAS ČR – projekt „Masky v obraze“ – například: Právní 

minimum,  Mzdové účetnictví, Účetní závěrka, Finanční řízení, Time management, Sdílený prostor, 

Podnikový informační systém, Tvorba webových stránek, Metody participativního plánování, 

Textový editor, Tabulkový editor, Databázové systémy, Grafický program na úpravu obrázků a další. 

• Průběžně celý rok – semináře pořádané Krajským sdružením NS MAS ČR – PR skupinou. Online 

semináře se týkaly oblasti rozvoje a propagace MAS KHK (například: Gmail chytře, Google 

workspace, Facebook, Rozvoj PR, apod.) 

 

 

http://www.maspodchlumi.cz/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/02/M2_Metody-participativn%C3%ADho-pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/02/Grafick%C3%BD-program.pdf
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Zástupci projektu MAP pro ORP Hořice II se pravidelně účastní tzv. platforem MAP, což jsou setkání se 

sdílením zkušeností a získáváním informací:   

• 26. ledna 2021 (online) 

• 25. března 2021  (online) 

• 28. dubna 2021 (Kostelecké Horky) – 29. platforma MAP - tržiště výstupů a stavu realizace projektů 

MAP II, aktuální informace o problémech v přípravě MAP III a o potenciálu MAP IV, spolupráce v 

MAP III  

• 2. června 2021 (Nepolisy) – 30. platforma MAP 

• 9. září 2021 (Rozkoš) – 31. platforma MAP - tržiště výstupů a stavu realizace projektů MAP II, 

spolupráce v MAP III, diskuse nad problematikou MAS a MAP 

• 5. listopadu 2021 (online) – 32. platforma MAP – spolupráce MAP v KHK 

• 6. prosince 2021 (Dvůr Králové n. L.) – 33. platforma MAP   

http://www.maspodchlumi.cz/


 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 

20 

 

10. OSTATNÍ ČINNOSTI MAS PODCHLUMÍ 
 

Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím – MAS Podchlumí ve spolupráci s Mikroregionem 

Podchlumí nabízí obcím pomoc se zpracováním jednodušších žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) 

a zpracovává pro ně strategické plány. V roce 2021 pomohly obci Ostroměř a Volanice.  

Energetika – MAS Podchlumí, z.s. se vzdělává a spolupracuje s odborníky na téma (komunitní) 

energetiky. Cílem je v území vhodně reagovat na klimatické změny s využitím obnovitelné energie. 
Půjčování vybavení – MAS Podchlumí, z.s. vlastní majetek pro propagační činnosti – pódium 8x6 m,  

parket 8x6 m,  15 dřevěných jarmarečních stánků, který byl pořízen z dotace projektu Spolupráce v roce 

2009.  

Toto vybavení je obcím MAS půjčováno za úplatu, která je použita na případné opravy, revize a nákup 

náhradních dílů. Nemalým nákladem této aktivity je platba nájemného, neboť celá sestava je uložena 

v areálu zámku v Holovousích. Nájemné bylo hrazeno do cca září 2021 VŠUO Holovousy a od listopadu 2021 

je nájemní smlouva uzavřena s novým majitelem zámku -  společností Zámecký areál Holovousy. Vybavení 

bylo přestěhováno do jiných, menších prostor. Množství výpůjček za rok 2021 bylo opět nižší, a to vzhledem 

k omezením v souvislosti s Covid-19.  Dřevěné jarmareční stánky jsou pro držitele značky PODKRKONOŠÍ – 

regionální produkt® poskytovány zdarma. 
Organizační zajištění akcí „Otevírání turistické sezony a Festival regionálních produktů na Zvičině“ a 

„Zavírání turistické sezony a Festival regionálních produktů za Zvičině“ – těchto dvou akcí se MAS 

Podchlumí aktivně zúčastnila a podílela se i na jejich organizačním zajištění. Při „Otevírání“, které se konalo 

12. 6. 2021 společně s projektem MAP pro ORP Hořice II zajišťovala doprovodné aktivity pro děti. Na obou 

akcích (podzimní část se uskutečnila 9. 10. 2021) prezentovala ve svém stánku nejen svoji činnost, ale i 

komisním prodejem některé další držitele značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, kteří se jich nemohli 

sami zúčastnit. Návštěvníci tak mohli na Zvičině nakoupit i dalších 5 výrobků – zelí, zelnou šťávu, mýdla, 

trubičky a bylinky.   

Kampaň Regiony sobě – do této kampaně na podporu regionu a lokálních producentů se spolek zapojil 

ihned po jejím vyhlášení Národní sítí MAS ČR v roce 2020.  I v průběhu roku 2021 zaměstnanci spolku aktivně 

vyzývali ke spolupráci nové potenciální podnikatele ze svého území. Společně s podporou 

Královéhradeckého kraje byla tato kampaň masivně podpořena, byly vytištěny a distribuovány plakáty do 

celého území MAS Podchlumí. Za naší MAS je do kampaně zapojeno přes 20 producentů.   

http://www.maspodchlumi.cz/
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11. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU 

A VÝVOJE 
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

12. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 
Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír a 

ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání. 

Finanční manažerka se účastnila seminářů na téma pracovněprávní vztahy. MAS Podchlumí vyvíjí aktivity 

na téma komunitní energetiky v celém území MAS jako efektivní řešení na ochranu životního prostředí a 

klimatu. 

13. INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

V ZAHRANIČÍ 
Společnost neměla k 31. 12. 2021 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost byla soustředěna v sídle 

společnosti. 

14. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH 

PO DNI UZÁVĚRKY 
Po dni účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu VZ.  

http://www.maspodchlumi.cz/
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15. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021, ZPRÁVA 

AUDITORA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
Účetní závěrka je samostatnou přílohou této výroční zprávy.  

Audit provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., (oprávnění KaČR 1991), pod vedením 

odpovědné auditorky Ing. Daniela Burianové LL.M.   

Rozvaha  

V roce 2021 nebyl v MAS Podchlumí, z.s. pořízen ani zlikvidován žádný investiční majetek. Konečný stav 

účtu 022 k 31.12.2021 je 1.048.613,34 Kč.  

Na podrozvahových účtech je evidován drobný majetek, jehož výše dosahuje částky 544.960,66 Kč u 

drobného hmotného a 119.205,50 Kč u drobného nehmotného majetku. V průběhu roku 2021 bylo např. 

pořízeno: nový laminovací stroj, další sada diagnostiky ISOPHI pro mladší děti, nůžkový party stan 2x2 metry 

a nové webové stránky spolku.  

Na účet Materiál na skladě byly přeúčtovány knížky pro akci „Knížkohraní“, která se z důvodu epidemie 

musela přesunout ze září 2021 na květen 2022.  

Běžný účet vykazoval ke konci roku zůstatek ve výši 2.952.345,85 Kč, pokladna 10.282,00 Kč.  

Na pohledávkách dlužil spolku odběratel 1.500 Kč, tato faktura je již zaplacena. Dle nové nájemní 

smlouvy na uskladnění vybavení spolku byla uhrazena kauční záloha ve výši 1.000 Kč.  

Na přelomu roku nebyla uhrazena došlá faktura z roku 2021, v souhrnné výši 2.790,27 Kč. Jednalo se o 

fakturu za telekomunikační služby (Telefonika O2). 

Celková aktiva i pasiva dosáhla k 31. 12. 2021 částky 4.258.137,07 Kč. 

Výkaz zisků a ztráty 

Celkové náklady hlavní činnosti se v roce 2021 vyšplhaly na částku 3.829.298,23 Kč a u hospodářské 

činnosti na 4.987,20 Kč.  

Celkové výnosy hlavní činnosti dosáhly částky 3.897.816,47 Kč, u hospodářské činnosti 5.000 Kč.  

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2021 vyšel kladný, souhrnně ve výši 68.531,04 Kč (hlavní 

činnost: 68.518,24 Kč; hospodářská činnost: 12,50 Kč).   

Do základu daně z příjmu právnických osob byl dán součet dílčích základů dle jednotlivých středisek a 

jeho výše byla vypočtena na částku 29.689,00 Kč. Vzhledem k uplatnění snížení základů daně nebyla 

nakonec hrazena žádná daň z příjmu.  

Ostatní 

V lednu byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků, která prokázala soulad 

skutečnosti s účetnictvím. Hospodaření bude zkontrolováno Dozorčí komisí MAS Podchlumí.  

http://www.maspodchlumi.cz/


 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 

23 

 

16. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ 

JEDNOTKY 
Předpoklad nepřetržitého trvání spolku (tzv. going concern) je jedním ze základních účetních principů při 

sestavování účetní závěrky a sděluje partnerům, věřitelům a dalším zainteresovaným osobám schopnost 

pokračovat i do dalších let. Z tohoto důvodu má auditor povinnost zhodnotit, zda účetní jednotka tohoto stavu 

může docílit. Následuje zpráva auditorky. 

Předpoklad nepřetržitého trvání MAS Podchlumí – řešeno 2. března 2022 v návaznosti na ukončení projektu SCLLD 

na programové období 2014-2020 v roce 2023 a začátek navazujícího projektu SCLLD na programové období 2021-

2027. První část SCLLD byla podána v srpnu 2021 a v září byla koncepční – teoretická část schválena. Druhá část 

(akční plány pro jednotlivé operační programy) zatím není díky zpoždění ve schvalování operačních programů 

vládou a Evropskou komisí, a proto a nejsou zatím stanoveny podmínky - mohlo by být v červnu 2022).   

Zhruba do konce roku 2023 se předpokládá čerpání zdrojů dotací na režie MAS ze stávajícího projektu SCLLD a na 

nové programové období by se přešlo na přelomu let 2023 – 2024, ale bude možné již v r.2023 zahájit čerpání. I 

náklady na přípravu nového období jsou způsobilé. Není jisté, že to bude s přesností na měsíce. Současná situace je 

způsobena COVID-19, ale je řada informací, které se stále mění. V následujícím období nebude provoz MAS hrazen 

z IROP, ale bude z operačního programu Technická pomoc OPTP formou dvouletých projektů. V průběhu budou 

průběžné platby. Je úvaha o tom, že bude paušál (obdobně jako u MAP) s rozdělením na přímé a nepřímé náklady.  

Akční plány MAS pro jednotlivé operační programy, skrze které bude MAS vypisovat výzvy: 

1) IROP – akční plán bude předložen cca v červnu 2022. Probíhá sběr záměrů v území. Žadatelé budou žádat 

přes MAS, která bude ověřovat soulad záměru se SCLLD a poté žadatel podá žádost do MS21+. Větší důraz 

bude kladen na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se žadateli. MAS by měla mít 

přidělenou 70% fixní část alokace a dalších 30 % je motivační sloka k přerozdělení po r. 2025 (obsahuje i 

kurzovou rezervu). 
2) OPZ+ - finance na příští období přes SCLLD  v rámci OPZ+ přes MPSV – operační program Zaměstnanost+ 

se nebude přerozdělovat jako v minulosti (skrze výzvy MAS pro žadatele o dotaci) - MPSV má na nový 

program méně peněz a z důvodu složité administrace nechtěli přijímat velké množství projektů skrze MAS 

. Za každou MAS proto bude jen jeden zastřešující projekt realizovaný tak, že MAS si zaměstnají přímo 

odborné pracovníky pro dílčí aktivity projektu, nebo některé MAS budou mít partnera s finančním 

příspěvkem, kterému budou prostředky přerozdělovat – tj. budou to přímé projekty MAS. Nebude to tak, že 

organizace budou žádat u MAS, ale budou partnery v rámci akčního plánu této MAS.  

3) OP TAK - Operační program Technologie a konkurenceschopnost– bude zaměřeno na automatizaci a 

robotizaci malých a středních podniků na území MAS. Zatím není k dispozici seznam MAS, které budou 

moci být zapojeny. V první fázi by mělo být přiděleno 50 % alokace podle předem stanoveného systému 

(počet MSP v MAS). Vše se ještě vyvíjí. Probíhá vyjednávání. 

4) OPŽP – Operační program životní prostředí – bude podporována komplexní podpora revitalizace budov 

veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných 

zdrojů. Podmínky pro MAS zatím neznáme. 

5) SZP – Společná zemědělská politika – MAS čerpají ještě tzv. přechodné období PRV 2020/2022. Podmínky 

SZP se zatím tvoří. 

Obecně by MAS měla schvalovat kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti nebo jen přijímat záměry žadatelů 

k zhodnocení souladu se SCLLD. Hodnocení by mělo být dáno do dikce ministerstev.  

Předem upozorňuji, že nepřímé náklady musí být vynaloženy a k prokázání, že byly vynaloženy a nejedná se o 

křížové financování, pak stejně jako přímé náklady musí evidovány odděleně v účetnictví, tj. prvotně musí být 

vynaloženy. Obdobně je tomu u MAPu II, který končí v říjnu 2022 a předpokládá se pokračování v rámci MAP III. Zde 

je situace jednodušší v tom, že mají zaměstnanci sjednánu dobu určitou na trvání projektu. 

http://www.maspodchlumi.cz/
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V Holovousích dne 31. května 2022. 

 

 

Výroční zprávu sestavily:       Výroční zprávu schválila:  

 

 Ing. Kateřina Burianová    Ing. Helena Kráčmarová      Mgr. Zdeňka Novotná   Mgr. Jana Němečková 

 

 

…………………………              ……………………………         ……………………………              ………………………………  
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17. PŘÍLOHY (VÝKAZY K 31. 12. 2021) 
 

 

- Rozvaha k 31. 12. 2021 

- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2021 

- Příloha k 31. 12. 2021 

 

 

 

  



R O Z V A H A

Sestavena k 31.12.2021 v Kč

27015947

I Č O

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Podchlumí z.s.
Holovousy 39
508 01  Holovousy

V plném rozsahu

Okamžik sestavení: 31.5.2022 v 09:04

Právní forma: Spolek

Předmět činnosti: 

Název položky 

Stav k 
31.12.2021

Stav k 1.1.2021

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 600,007 800,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 048 613,341 048 613,34

  4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 048 613,341 048 613,34

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 046 013,34-1 040 813,34

  7. Oprávky k sam.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí -1 046 013,34-1 040 813,34

B. Krátkodobý majetek celkem 4 255 537,074 300 067,71

I. Zásoby celkem 1 960,000,00

  1. Materiál na skladě 1 960,00

II. Pohledávky celkem 1 283 814,89946 423,35

  1. Odběratelé 1 500,004 500,00

  4. Poskytnuté provozní zálohy 1 000,00

 18. Dohadné účty aktivní 1 281 314,89941 923,35

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 962 627,853 353 644,36

  1. Peněžní prostředky v pokladně 10 282,008 907,00

  3. Peněžní prostředky na účtech 2 952 345,853 344 737,36

IV. Jiná aktiva celkem 7 134,330,00

  1. Náklady příštích období 7 134,33

AKTIVA CELKEM 4 258 137,074 307 867,71



Název položky 

Stav k 
31.12.2021

Stav k 1.1.2021

A. Vlastní zdroje celkem 1 190 382,001 126 530,96

I. Jmění celkem 2 340,007 020,00

  1. Vlastní jmění 2 340,007 020,00

II. Výsledek hospodaření celkem 1 188 042,001 119 510,96

  1. Účet výsledku hospodaření 68 531,04

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 148 542,17

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 119 510,96970 968,79

B. Cizí zdroje celkem 3 067 755,073 181 336,75

II. Dlouhodobé závazky celkem 2 569 794,202 922 154,00

  4. Přijaté dlouhodobé zálohy 2 569 794,202 922 154,00

III. Krátkodobé závazky celkem 2 790,273 245,66

  1. Dodavatelé 2 790,273 245,66

IV. Jiná pasiva celkem 495 170,60255 937,09

  2. Výnosy příštích období 495 170,60255 937,09

PASIVA CELKEM 4 258 137,074 307 867,71

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní  jednotky:

odpovědná osoba:

telefon:

sestavil:

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



V Ý K A Z    Z I S K U    A    Z T R Á T Y

V plném rozsahu

Sestavena k 31.12.2021 v Kč

27015947

I Č O

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Podchlumí z.s.
Holovousy 39
508 01  Holovousy

Okamžik sestavení: 31.5.2022 v 09:03

Právní forma: Spolek

Předmět činnosti: 

Název položky
Hlavní činnost Hospodářská 

činnost

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 826 228,29

    1. Spotřeba materiálu,energie a ostatních neskladovaných dodávek 133 667,22

    4. Náklady na cestovné 13 738,00

    5. Náklady na reprezentaci 37 923,19

    6. Ostatní služby 640 899,88

III. Osobní náklady 2 916 165,80 4 987,20

   10. Mzdové náklady 2 313 244,80 4 485,20

   11. Zákonné sociální pojištění 597 006,00 502,00

   12. Ostatní sociální pojištění 5 415,00

   14. Ostatní sociální náklady 500,00

V. Ostatní náklady 42 854,50

   22. Jiné ostatní náklady 42 854,50

VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a oprav.položek 5 200,00

   23. Odpisy dlouhodobého majetku 5 200,00

VII. Poskytnuté příspěvky 38 000,00

   28. Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. Mezi org.složkami 38 000,00

VIII. Daň z příjmů 849,64

   29. Dan z příjmů 849,64

Náklady celkem 3 829 298,23 4 987,20



Název položky
Hlavní činnost Hospodářská 

činnost

I. Provozní dotace 3 536 726,68

   1. Provozní dotace 3 536 726,68

II. Přijaté příspěvky 200 600,00

   4. Přijaté členské příspěvky 200 600,00

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 139 838,00 5 000,00

IV. Ostatní výnosy 20 651,79

   7. Výnosové úroky 4 471,79

   10. Jiné ostatní výnosy 16 180,00

Výnosy celkem 3 897 816,47 5 000,00

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 69 367,88 12,80

D. Výsledek hospodaření po zdanění 68 518,24 12,80

odpovědná osoba:

telefon:

sestavil:

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní  jednotky:

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021 
 

 

Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a 
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, kterým se stanoví 
obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 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 Kč (bez zaokrouhlení), pokud není uvedeno jinak. 
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 Obecné informace o účetní jednotce   
             (§ 30, odst. 1, písm. a) 
 

Název MAS Podchlumí, z.s. 

Sídlo Holovousy 39, 508 01 Hořice 

IČ 270 15 947 

Právní forma Zapsaný spolek 

Spisová značka L 5842 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Hlavní činnosti Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného 
území, při maximálním využití potenciálu místních lidských a 
přírodních zdrojů, zejména aktivitami a jednotlivými projekty ve 
prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, 
malých a středních podniků a dalších subjektů působících na 
území MAS Podchlumí z.s. Dalšími činnostmi organizace je 
propagace a administrace značky Podkrkonoší – regionální 
produkt, pronájmy vybavení, pořádání seminářů, apod.  

Vedlejší činnosti Poradenství, poskytování služeb 

Statutární orgán Valná hromada 

Předseda 
svazku 

Mikroregion Podchlumí (IČ: 701 54 554), zastoupen 
místopředsedkyní svazku obcí  Mgr. Janou Němečkovou 

 

  Informace o členech, rozhodovacích orgánech, zakladatelích, 
zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
(§ 30, odst. 1, písm. b) 

 
K termínu 02.12.2021 došlo k malé obměně členů Valné hromady MAS 

Podchlumí, z.s., která má nově 36 členů - z toho 28 ze soukromého sektoru (Zemědělci 
a ostatní podnikatelé – 9, Neziskové organizace – 9, Fyzické osoby – 9) a 8 
z veřejného sektoru (obce, města).  
 
Přehledná tabulka členské základny do 01.12. 2021 a od 02. 12. 2021 včetně přiřazení 
funkcí k členům orgánů, je přílohou tohoto dokumentu.  
 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem je valná hromada, která je tvořena zástupci 
všech 36 členů. Ti ze svého středu volí předsedu MAS Podchlumí, z.s. Na volebním 
zasedání Valné hromady byl na pozici předsedy spolku zvolen člen: Mikroregion 
Podchlumí, zastoupený místopředsedkyní svazku obcí Mgr. Janou Němečkovou. 
 

MAS Podchlumí, z.s. má zvolenu Radu MAS, která je pětičlenná. Členové Rady 
jsou: Zemědělské družstvo Bašnice (zastoupené Ing. Liborem Divokým), TJ Sokol 
Chomutice (zastoupená Zdeňkem Rajmem), Ivan Doležal, Mikroregion Podchlumí 
(zastoupený Mgr. Janou Němečkovou) a Město Hořice (zastoupené Alešem 



 
MAS Podchlumí, z.s. 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021 

Strana 3 (celkem 10) 

Svobodou). Předsedou Rady MAS, který je zároveň místopředsedou spolku, byl 
zvolen pan Ivan Doležal.  
 

Dále má spolek Dozorčí a Výběrovou komisi.  
Dozorčí komise je tvořena 5 členy: ZD Podchlumí Dobrá Voda (zastoupené 

Ivou Jonákovou), Ing. Jan Kučera, Dominik Lukaštík, Obec Cerekvice nad Bystřicí 
(zastoupená Milanem Tobolkou) a Obec Tetín (zastoupená Matějem Hlavatým). 
Předsedou dozorčí komise je Obec Tetín.  

V sedmičlenné Výběrové komisi jsou zastoupeni tito členové: ZEAS Podhorní 
Újezd (zastoupený Ing. Petrou Soukupovou), Pravé Hořické trubičky, s.r.o. 
(zastoupené Václavem Klůzem),  Podzvičinsko, z.s. (zastoupené Bc. Monikou 
Benešovou),  Agro Chomutice (zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou), Mgr. PhD. Michal 
Trousil, Město Miletín (zastoupené Bc. Miroslavem Noskem) a Obec Úhlejov 
(zastoupená DiS.Lenkou Šedivou). Předsedou Výběrové komise je Podzvičinsko, z.s.  
  

Účetní neeviduje žádné vklady do vlastního jmění. 
 

 Účetní období     
(§ 30, odst. 1, písm. c) 

 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 

 

 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d, e) 

 
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví 
postupy účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je 
vedeno pracovnicí spolku, s využitím softwaru:  KEO – W, jehož tvůrcem je firma ALIS, 
sro, Česká Lípa.   

Účetní doklady jsou archivovány v sídle.  
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo 

k žádné skutečnosti, která by měla vliv na Rozvahu:  
 
Dlouhodobý majetek 

Od roku 2016 eviduje účetní jednotka v dlouhodobém hmotném majetku hmotný 
majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 
Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v Rozvaze. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 1.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci a účtuje o něm 
na podrozvahových účtech.  Majetek pořízen před rokem 2016, který byl původně 
veden na účtu 028,  bude v operativní evidenci veden bez ohledu na spodní hranici 
limitu. V případě majetku pořízeného z dotace je možné vést operativní evidenci i u 
majetku s pořizovací cenou pod 1000 Kč.  
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Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek 
s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 1.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s  
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci a účtuje o 
něm na podrozvahových účtech. V případě majetku pořízeného z dotace je možné 
vést operativní evidenci i u majetku s pořizovací cenou pod 1.000 Kč.  
 

Účetní jednotka nevlastní žádné stavby. 
 

Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje dle odpisového plánu 
jednotlivého vybavení.  
  

Opravné položky k dlouhodobému majetku účetní jednotka nevytváří a úroky 
nejsou součástí ocenění majetku. 
 
Cenné papíry a podíly 

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a 
majetkové účasti ve formě podílů. 
 
Materiál na skladě, zásoby 

Běžně účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto 
případech účtuje o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů. 

V roce 2021 byly na sklad mimořádně zaúčtovány knihy pořízené na aktivitu 
projektu MAP pro ORP Hořice II s názvem „Knížkohraní“. Akce byla přeložena 
z důvodu epidemie COVID na jaro 2022, kdy budou knížky použity. 

O materiálu na skladě účetní jednotka účtuje způsobem B, a je oceňován 
v pořizovacích cenách.  

Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností. 
Finanční majetek 

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové 
účasti ve formě podílů. 
 
Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případné tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán 
účetní jednotky. 

Nedobytné pohledávky po splatnosti delší než 36 měsíců jsou se souhlasem 
předsedy jednorázově odepsány z účetnictví. Ve sledovaném období nebyla 
odepsána žádná faktura. 
 
Transakce v cizí měně 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách 
v pevném kurzu (tzn. v kurzu vyhlášeném ČNB k prvnímu dni sledovaného účetního 
období).  
 
Časové rozlišení 

Účetní jednotka časově nerozlišuje náklady a výnosy v případech, které se 
každoročně opakují a jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč. Časově se 
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nerozlišuje ani pojištění majetku, pokud nedojde k významné změně ceny. Dále se 
nerozlišují například náklady na doménu, hostingové služby, certifikáty, apod. 
 

Dohad dotace k jednotlivým projektům se stanovuje z uznatelných nákladů. Do 
doby schválení žádostí o platbu se eviduje na dohadných účtech aktivních. V případě 
schválení ŽOP se přeúčtuje na účet příjmy příštích období. 

 

  Mimořádné položky nákladů a výnosů 
(§ 30, odst. 1, písm. f)  

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, 

které by byly mimořádné svým objemem nebo původem.  
 

 Účast ve společnostech jako společník s neomezeným 
ručením  
(§ 30, odst. 1, písm. g) 

 
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období žádný podíl v jiných 

společnostech. 
 

 Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
(§ 30, odst. 1, písm. h)  

 
Během tohoto období nebyl pořízen ani převeden žádný dlouhodobý majetek.  

 

Položky majetku Stav na počátku 
období v Kč 

Přírůstky 
v Kč 

Úbytky v Kč Stav na konci 
období v Kč 

Drobný hmotný maj. 0,00 0 0,00 0,00 

Budovy a stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci 1.048.613,34 0 0,00 1.048.613,34 

 

  Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby    
(§ 30, odst. 1, písm. i) 

  
Statutární zástupce účetní jednotky uzavřel v roce 2017 Smlouvu o provedení 

auditu s firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., a to na dobu neurčitou, v roce 
2021 došlo k její úpravě. První audit dle smlouvy byl proveden za rok 2016. V prosinci 
2021 byl proveden stejnou firmou předaudit za rok 2021, jeho dokončení bude 
uskutečněno v březnu 2022. 

 

 Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j) 

 
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období žádný podíl v jiných 

společnostech. 
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 Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky  
(§ 30, odst. 1, písm. k) 

 

Účetní jednotka k datu závěrky neevidovala žádné závazky vůči orgánům 
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a 
poplatky.  

Mzdy a odvody z mezd za období 12/2021 byly uhrazeny v prosinci 2021. 
 

 Vlastnictví akcií a podílů 
   (§ 30, odst. 1, písm. l) 

 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 
 

 Přehled všech dlouhodobých závazků a úvěrů 
   (§ 30, odst. 1, písm. m) 

 
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a 

jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let.  
 

 Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n) 

 
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
 

 Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
(§ 30, odst. 1, písm. o) 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje jak v 

hlavní činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti. 
 

  Hlavní  
Činnost (Kč) 

Hospodářská 
Činnost (Kč) 

Výnosy 3.897.816,47 5.000,00 

Náklady 3.829.298,23 4.987,20 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

69.367,88 12,80 

Daň z příjmů        849,64 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 68.518,24 12,80 
 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
(§ 30, odst. 1, písm. p) 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky 

v pracovním poměru následující struktuře: 
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Kategorie (Projekty) Průměrný 
evidenční počet 

Osobní náklady 
v Kč 

Ostatní sociální 
náklady v Kč 

LEADER MAS 
Podchlumí 

1,78 715.600,00 242.015,00 

MAP pro ORP Hořice II 3,00 1.045.383,00 354.026,00 

Ostatní  
 

0,05 19.827,00 6.882,00 

 
V průběhu roku 2021 bylo zaměstnanci ve větší míře čerpáno z důvodu 

pandemie a uzavření školských zařízení Ošetřování člena rodiny.  
 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky na 
základě dohod o povedení práce v následující struktuře: 

 

Kategorie Průměrný 
evidenční počet 

Osobní náklady 
v Kč 

Ostatní sociální 
náklady v Kč 

LEADER MAS 
Podchlumí 

8 53.600,00 0 

MAP ORP Hořice - přímé PS, experti, 
lektoři kroužků,.. 

335.270,00 0 

MAP ORP Hořice – paušál ostatní 21.900,00 0 

Ostatní   126.150,00  0 

 
Nejvíce dohod bylo uzavřeno v projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP 

Hořice II za odbornou činnost v projektu. Jednalo se o Experty, Členy pracovních 
skupin, Místní lídry, Lektory kroužků, apod.  

 

 Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. q) 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních 

orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu. Za 
věcné hodnocení projektů byli na základě uzavřené Dohody o provedení práce 
odměněni pouze členové Výběrové komise.  

 

  Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním 
vztahu   

(§ 30, odst. 1, písm. r) 

 
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má 

účast člen statutárního orgánu. 
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  Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
     (§ 30, odst. 1, písm. s) 

 
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve 

formě závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně 
zúčtovány. 

 

 Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich   užití 
(§ 30, odst. 1, písm. t) 

  
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci 

odděleně náklady a výnosy hlavní a hospodářské činnosti (analytika  
0000-0299: hospodářská činnost; ostatní: hlavní činnost).  

 
Pro správné stanovení základu daně jsou navíc náklady a výnosy jednotlivých 

činností evidovány za použití ORG-anizačních znaků.   
 
Účetní jednotka díky uplatnění možnosti odpočtu od základu daně z příjmů dle 

§ 20, odst. 7 vykázala v uplynulých letech daňové úlevy, které použila pro ztrátové 
hlavní činnosti. V roce 2021 byla využita daňová úleva z roku 2020 ve výši 3.250 Kč.  

 

 Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
(§ 30, odst. 1, písm. u) 

 
Účetní jednotka vykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další 

informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
 

Položka aktiv/pasiv Přírůstek/úbytek Komentář 

   

384 – výnosy 
příštích období  

239.233,51 Kč Vedle časového rozlišení výnosů za udělení a 
užití značky PODKRKONOŠÍ regionální 

produkt, účtuje na tento účet spolek dosud 
neprofinancované paušální výdaje na projekt 
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 
II. Rozdíl  vznikl z důvodu přesunu četných 

aktivit projektu MAP II do roku 2022 (COVID-
19). V čerpání pro rok 2022 je zohledněn 
náklad na grafické práce a tisk regionální 

učebnice (cca 250 tis. Kč). Rozpočet paušální 
části projektu MAP II  je průběžně analyzován 

a sledován, se záměrem jej plně využít. 
Zůstatek účtu 384 pro projekt MAP II je ve výši 

425.795,60 Kč.  
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Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které 
vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  

 
 

Položka nákladů/výnosů Výše Komentář 

   

 
Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace nebo jejich 

dohady: 
 

 

Poskytovatel Výše dotace v Kč Účel dotace Zdroj dotace 

Krajský úřad KHK 150.000,00 provoz Rozpočet KHK - 
skutečnost 

MMR – EFRR 726.414,65 Projekt „LEADER 
MAS Podchlumí“ 

IROP, spec.cíl 4.2. – 
schválené ŽOP (průb.) 

MMR – EFRR 352.711,25 Projekt „LEADER 
MAS Podchlumí“ 

IROP, spec.cíl 4.2. – 
dohad dotace 

MŠMT – OP VVV 1.133.039,00 MAP pro ORP Hořice 
II - přímé 

OP VVV – schválené 
ŽOP 

MŠMT – OP VVV 601.640,00 MAP pro ORP Hořice 
II - přímé 

OP VVV – dohad 
dotace 

MŠMT – OP VVV 245.958,14 MAP pro ORP Hořice 
II - paušál 

OP VVV – schválené 
ŽOP 

MŠMT – OP VVV 326.963,64 MAP pro ORP Hořice 
II - paušál 

OP VVV – dohad 
dotace 

 

  Přehled o přijatých a poskytnutých darech      
(§ 30, odst. 1, písm. v) 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala ani neposkytla žádný 

dar. V rámci propagace projektu MAP pro ORP Hořice II nebo celé MAS Podchlumí, 
z.s. byly předány drobné upomínkové předměty a občerstvení, které byly vždy 
označeny logem projektu nebo spolku.  
 

 Přehled o veřejných sbírkách      
(§ 30, odst. 1, písm. w) 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné 

finanční sbírky. V průběhu prosince 2020 – ledna 2021 spolek spolupořádal 
Charitativní sbírku sportovních a jiných potřeb pro pěstounské rodiny.  
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 Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
(§ 30, odst. 1, písm. x) 

 
Účetní jednotka převedla výsledek hospodaření za rok 2020 (zisk: 148.542,17 

Kč) ve prospěch účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Účetní závěrku za 
rok 2020 schválila Valná hromada MAS na své schůzi 22. června 2021. 
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