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1. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a 

pískovce" (SCLLD) byla schválena Valnou hromadou dne 23. března 2016 a poté obratem zaregistrována v 

monitorovacím systému MS2014+. Dne 31. 5. 2016 byla schválena přijatelnost a formální náležitosti, bez doplnění. 

SCLLD postoupila do věcného hodnocení na jednotlivá ministerstva, která hodnotí soulad SCLLD s nastavením 

operačních programů. Věcné hodnocení "ano s výhradou" jsme obdrželi 25. 7. 2016. Věcné připomínky k SCLLD byly 

vypořádány a opravená SCLLD byla podána dne 25. 8. 2016. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

opravené SCLLD bylo ukončeno s výsledkem "vyhověl" dne 14. 9. 2016 a SCLLD postoupila do 2. kola věcného 

hodnocení na jednotlivá ministerstva. Dne 7. 11. 2016 jsme prostřednictvím systému MS2014+ obdrželi druhé 

věcné hodnocení"ano s výhradou". Věcné připomínky k SCLLD byly vypořádány a opravená SCLLD byla podána 

řídícím orgánům dne 5. 12. 2016. 

 

V průběhu roku 2016 pracovníci MAS zajišťovali v rámci realizace projektu SCLLD školám také animaci, 

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

čerpání dotací, průběžnou konzultační činnost při realizaci projektu, při komunikaci se zřizovateli apod. 

 

2. PROJEKT ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ  
 

Žádost na režie (projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí) byla podán dne 

8. 8. 2016. Dne 19. 9. 2016 jsme byli vyzváni k doplnění informací. Doplnění jsme podali dne 23. 9. 2016. Poté dne 
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10. 10. 2016 žádost o podporu u projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a 14. 10. 2016 

splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik. 

3. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® 
 
MAS Podchlumí na jaře 2016 zajistila přípravu a tisk katalogu regionálních produktů, 

katalog byl vydán ve formátu DL v počtu 3 000 ks. Katalogy byly doručeny všem 

regionálním výrobcům, do informačních center v regionu a dále byly místní akční 

skupinou využity k propagaci značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® na akcích 

pořádaných MAS Podchlumí. 

 

Na podzim 2016 byly v regionu Podkrkonoší oceněny další nové produkty a výrobky 

značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, tentokrát již v IX. výzvě. Certifikační 

komise, která zasedala dne 13. 9. 2016 v Holovousích, posuzovala celkem 16  žádostí (6 

nových a 10 žádostí o obnovení značky). Mezi nové žádosti patřily chilli, med, ovoce, 

sirupy + džemy + pečené čaje, čokoláda a trubičky. 

 

Nově certifikát získali:  
 

• Drahoslav Plch na „PLCHOVY HOŘICKÉ TRUBIČKY, LÁZEŇSKÉ OPLATKY A TROJHRÁNKY" 

• Eva Rodrová na „HOŘICKÉ PRALINKY A ČOKOLÁDU“ 

• Petr Kareš na „OVOCE Z PODCHLUMÍ“ 

• Petra Dobrovolná na „SIRUPY, DŽEMY A PEČENÉ ČAJE“ 

• Firma Hořická lesní, s.r.o. na „MED KVĚTOVÝ A MEDOVICOVÝ“ 

• Jan Baleja na „DOBROVODSKÉ CHILLI“ 

 

Žádost o obnovení značky podali: 
 

• Firma Pravé hořické trubičky s.r.o. na "HOŘICKÉ TRUBIČKY" 

• ZD Podchlumí Dobrá Voda na "DOBROVODSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ A ČERVENÉ" 

• Naďa Chmatilová na "MÝDLO S KOZÍM MLÉKEM" 

• Ing. Jan Kučera na "VČELÍ MED Z KONECCHLUMÍ" a "JABLKA Z KONECCHLUMÍ" 

• Bc. Daniela Tučková na "OSTROMĚŘSKÝ ČESNEK" 

• Martin Mádle na "PODKRKONOŠSKÉ KOŠÍKÁŘSTVÍ" 

• Hotel Pod Zvičinou s.r.o. na "PRAMENITOU VODU ZE STUDNĚ MARIÁNSKÉ V LÁZNÍCH POD ZVIČINOU" 

• Potraviny Švamberk, spol. s r.o. na "RUČNÉ VYRÁBĚNÉ LOKÁLNÍ PRODUKTY PEKÁRNY ŠVAMBERK" 

• ZD Bašnice na "BAŠNICKÉ JABLKO" 

 

Slavnostní předání certifikátů proběhlo na Slavnostech Holovouských malináčů dne 1. 10. 2016. 
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4. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HOŘICE 
 

      MAS Podchlumí, z. s. je zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v ORP Hořice, na základě 

žádosti o dotaci podané 23. 11. 2015 na MŠMT, s rozpočtem cca 3 143 503 Kč. Soulad s MAP je podmínkou pro 

čerpání dotací škol na investiční (z IROP) i vzdělávací (z OPVVV) projekty.  

 
      Realizace projektu MAP byla zahájena v únoru 2016, od března 2016 začal projekt realizovat kompletní 

řešitelský tým (3 osoby celkem na 2 úvazky) pod vedením hlavní manažerky projektu Ing. Ireny Janákové. V 

počátcích realizace projektu byl ustanoven Řídící výbor (dále jen ŘV). Předsedkyní ŘV byla zvolena paní 

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka ZŠ Dobrá Voda.  

 

Ke konci července byl vypracován a dle jednacího řádu byl ŘV projednán a schválen Strategický rámec MAP, 

jako jeden z povinných výstupů projektu. Součástí strategického rámce je i Dohoda o prioritách, jedná se o tabulku 

investičních záměrů jednotlivých obcí jako zřizovatelů školských zařízení, která vzešla z mapování potřeb v území 

ORP Hořice. Dohoda o prioritách je jeden z dokumentů, kterými se budou řídit jednotlivá ministerstva při přípravě 

dotačních výzev a zejména Ministerstvo pro místní rozvoj bude k tomuto dokumentu přihlížet při přidělování dotací 

z programu IROP ve výzvách pro základní školy a zájmové organizace. Rovněž se k tomuto dokumentu bude přihlížet 

i při vydávání výzev ze SCLLD, které bude MAS vyhlašovat. Strategický rámec a Dohoda o prioritách jsou průběžně 

aktualizovány. 

 
O prázdninách 2016 (červenec a srpen) vypracoval realizační tým MAP analýzu území ve vztahu ke školským 

zařízením, jejich potřebám a potřebám jejich zřizovatelů. Analýza byla jako další dokument projektu MAP 

vypracována a odevzdána na konci srpna 2016. Součástí této analýzy je i analýza zainteresovaných stran ve vztahu 

k projektu MAP, analýza rizik a SWOT analýza. Tento dokument je jedním z výchozích podkladů pro vypracování 

Místního akčního plánu, který bude dokončen v prosinci roku 2017. 

 
Od září začali v území působit externí experti, kteří fungují jako metodická podpora pro pedagogy ve školách 

v území, a to v oblasti logopedie, psychologie a didaktiky, pro zlepšování dovedností učitelů ve vztahu ke zlepšení 

čtenářské a matematické gramotnosti žáků ve školách v území. Experti připravili i sérii přednášek a seminářů pro 

učitele, rodiče a veřejnost, které se setkaly s velmi kladnými ohlasy.  

Zároveň začaly od října pravidelně pracovat pracovní skupiny, které zpracovávají témata, jež vyplynula z analýzy a 
u nichž je potřeba najít řešení problémů.   
 

V říjnu 2016 nastoupila do projektu MAP nová hlavní projektová manažerka, paní Ing. Bc. Hana Malinová, místo 

Ing. Janákové, která přešla do projektu SCLLD. V průběhu roku 2016 byly podány 2 monitorovací zprávy s průběžnou 

žádostí o platbu, které jsou schválené. 
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5. DOTACE OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ČINNOST 
 

Dotace poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč MAS Podchlumí, z.s. pomohla 

financovat chod kanceláře v „přechodném“, nejistém a obtížném období. Dotace byla využita na pokrytí mzdových 

nákladů spojených s vlastní činností MAS v roce 2016 (podpora regionálního rozvoje, propagace a rozvoj regionu, 

značení regionálních produktů), dále na úhrady souvisejících školení a cestovného. Část přijaté dotace MAS 

Podchlumí, z. s. využila na pokrytí některých režijních výdajů – pronájem kanceláře, nákup a servis IT vybavení, 

nákup kancelářských potřeb, telefonní služby, členský příspěvek Krajskému sdružení Národní sítě MAS 

Královéhradeckého kraje (předávání informací MAS v KHK, NS MAS, Pracovními skupinami, předávání zkušeností 

mezi MAS atd.) a členský příspěvek Národní síti MAS ČR (spolupráce s aktéry rozvoje venkova, obhajoba zájmů 

členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazování 

transparentních pravidel pro fungování MAS a k vytvoření podmínek 

pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů k 

podpoře rozvoje venkova, výměna zkušeností, školení, konference 

podporující udržitelnost a fungování venkova).  

Dotace byla 90 %, vlastní podíl žadatele byl cca 18 tis. Kč.  

6. DAR OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 

MAS Podchlumí, z.s. získala v roce 2016 dar od Královéhradeckého kraje (číslo usnesení RK/13/384/2016) ve 

výši 100.000 Kč na úhradu výdajů spojených s tvorbou Metodiky pro výsadbu tradičních a vzácných ovocných dřevin 

do krajiny Čech a Moravy. Spolek nemá povinnost spoluúčasti, dar je 100%. 

 

V rámci projektu vznikla publikace k projektu „Milion stromů“ (na projektu MAS 

Podchlumí spolupracovala s místními akčními skupinami Jihomoravského kraje) 

– Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska, MAS 

Podchlumí se podílela na tisku, 

korekturách a zajišťovala 

koordinaci. Příručky bylo pro 

naše potřeby vytištěno 250 ks a byla 

předávána zájemcům o 

realizaci výsadeb.  

 

 

Dále bylo v projektu v režii naší MAS připraveno ilustrované 

leporelo nejen pro děti a mládež, které bylo vytištěno v počtu 2500 ks 

a doručeno do mateřských a základních škol nejen v MAS Podchlumí, 

ale i v celém Královéhradeckém kraji.  
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7. AKCE 
 

MAS Podchlumí, z.s. se v roce 2016 prezentovala na následujících akcích, kde byly také prezentovány produkty 
a výrobky značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 

 

• 26. dubna - seminář pro studenty středních škol ze Dvora Králové nad Labem k tématům místní akční 

skupiny a PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 

• 7. května - otevírání turistické sezony na Zvičině 

• 1. října - prezentace MAS Podchlumí, z. s. a destinačního managementu Podzvičinsko na Slavnostech 

holovouských malináčů v Holovousích vč. předání certifikátů PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 

• 8. října - prezentace Regionálních produktů PODKRONOŠÍ na slavnostním zavírání turistické sezóny na 

Zvičině 

• 4. listopadu  - seminář pro studenty VOŠ Hořice k tématům MAS Podchlumí, Mikroregion Podchlumí a 

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 

 

8. VZDĚLÁVÁNÍ 
 
MAS Podchlumí, z. s. je členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Královéhradeckého kraje, které řeší 

problematiku MAS na území Královéhradeckého kraje. Krajské družení 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 pravidelně v roce 2016 účastnili.  

 

Setkání KS NS MAS ČR proběhla:  
 

• 2. února 2016 (KU Královéhradecký kraj) – vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (prezentace CIRI – 

implementace a koordinace integrovaných nástrojů v Královéhradeckém kraji; tvorba interních postupů pro 

IROP, OPZ, PRV; Zprávy z PS NS MAS) 

•  11. března (MěÚ Rychnov n./K.) - vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (informace z RSK a podněty pro 

NSK; informace z CSV a KHK, projednávání Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP SC 4.2.; 

projednávání výzvy č. 03_16_047 OPZ; možnosti sdílení přípravy dokumentů) 

• 22. dubna (OÚ Vysokov)- vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (informace z RSK a podněty pro NSK; 

informace z KHK; zadávání strategie do systému MS2014+; projednávání Pravidel zapojení MAS do OPZ při 

implementaci SCLLD, projednávání Pravidel pro implementaci CLLD v PRV 2014-2020) 

• 20. května (restaurace DO&NI, Libošovice) – vzdělávací KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (plnění 

úkolů z minulého jednání, zpráva z PS NS MAS a výboru NS, informace z CRR HK; informace z KHK; tvorba 

interních postupů pro IROP, OPZ a PRV) 

• 30. června (salónek restaurace Radnice, Mlázovice) – vzdělávací seminář KS NS MAS Královéhradeckého 

kraje (plnění úkolů z minulého jednání; strategie NS MAS; výstupy společné přípravy dokumentů; stav 

administrace strategií; tvorba interních postupů pro IROP, OPZ, PRV) 

• 2. srpna (areál Přírodního divadla v obci Val) – vzdělávací seminář KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 

(plnění úkolů z minulého jednání; tvorba interních postupů pro IROP, OPZ, PRV; postupy při animaci škol) 
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• 16. září (Dožínky 2016 – dny prezentace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje) – 

vzdělávací seminář KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (řešení spolufinancování režijních nákladů, 

výstupy společné přípravy dokumentů; projednávání Pravidel zapojení MAS do OPZ při implementaci SCLLD; 

projednávání Pravidel pro implementaci CLLD v PRV 2014-2020; postupy tvorby výzev) 

•  13. října (Venkovská konference v Havlovicích) – vzdělávání seminář pro pracovníky MAS (struktura SCLLD 

a informace z jednání na MMR a hodnocení strategií; SCLLD a IROP; SCLLD a PRV; SCLLD a OPZ; MAP a 

animace škol v CLLD, SCLLD a OPŽ) 

• 22. listopadu (Hotel Safari v ZOO Dvůr Králové n./L.) – vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (plnění úkolů 

z minulého jednání; informace z RSK a podněty pro NSK; informace z RO IROP, OPZ, PRV; informace z KHK; 

výstupy společné přípravy dokumentů) 

Dále se pracovníci MAS účastnili seminářů a workshopů pořádaných pro práci se systémem CSSF a přípravu realizace 

SCLLD. 

9. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT 
 

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU: 

Mgr. Jana Němečková 

 

VALNÁ HROMADA MAS (ČLENSKÁ ZÁKLADNA): 
Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a je tvořen všemi členy MAS. Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada se sešla v roce 2016 

v termínech: 16. března, 22. června a 8. listopadu. Počet členů v členské základně je 36. V listopadu 2016 vystoupil 

ze členství v MAS Podchlumí, z.s. Bc. Jakub Krátký a Valnou hromadou byla zvolena členem Ing. Hana Malinová. 

Poměr veřejný sektor (22 %) vs. soukromý sektor (78 %).  

 
Soukromý sektor: 

• Barešová Petra, Bc. 

• Berdychová Martina, Mgr. 

• Burianová Kateřina, Ing. 

• Divoký Libor, Ing (ZD Bašnice) 

• Dostálová Kateřina, Mgr. 

• Dousek Otakar, Ing. (ČRS MO Ostroměř) 

• Dobšová Marcela, Ing. (Spolek přátel 

Mezihořského údolí Karas Mlázovice, z.s.) 

• Gabriel Tomáš, Ing. 

• Jašíková Veronika, Ing. 

• Jonáková Iva (ZD Podchlumí Dobrá Voda) 

• Kareš Petr 

• Kořínková Jaroslava, Ing. (AGRO Chomutice) 

• Koubková Jitka, Ing. 

• Kráčmar Zdeněk (ČZS Chodovice) 

• Kráčmarová Helena, Ing. 

• Krátký Jakub, Bc. (do 7.11.2016) 

• Malinová Hana (od 8.11.2016) 

• Kučera Jan, Ing. 

• Musil Jaromír, Ing. 

• Němečková Jana, Mgr. 

• Novotný Miroslav (Aeroklub Hořice) 

• Peroutka Zdeněk, Ing. (ZO ČZS Vysoké Veselí) 

• Pour Martin, Ing. arch. 

• Soukupová Petra, Ing. (ZEAS Podhorní Újezd) 

• Karešová Kateřina, Ing. (Sdružení 

Podzvičinsko) (do 31.8.2016) 

• Benešová Monika, (Sdružení Podzvičinsko) 

(od 1.9.2016) 

• Šubrtová Tereza, Ing. 

• Švůgerová Kristýna, Mgr. 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D. 

• VŠÚO Holovousy s.r.o. 
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Veřejný sektor: 

• Bičiště Josef (Obec Červená Třemešná) 

• Doležal Ivan (Město Hořice) 

• Hlavatý Jiří (Obec Vřesník) 

• Hlavatý Matěj (Obec Tetín) 

• Nosek Miroslav, Bc. (Město Miletín) 

• Rajm Zdeněk (Mikroregion Podchlumí) 

• Šedivá Lenka, DiS. (Obec Úhlejov) 

• Tobolka Milan (Obec Cerekvice nad Bystřicí) 

 
 

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.  Termíny jednání 
Rady MAS Podchlumí, z.s. byly v roce 2016 tyto: 22.1., 3.2., 15.6., 4.8., 4.11., 30.11. 
 

• Město Hořice (Doležal Ivan) - předseda Rady 

• ZD Bašnice (Divoký Libor, Ing.)  

• Němečková Jana, Mgr.  

• Mikroregion Podchlumí (Rajm Zdeněk)   

• Švůgerová Kristýna, Mgr.

 

DOZORČÍ KOMISE: 
Celkem 5 členů. Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49% hlasovacích práv. 

 

• Barešová Petra, Bc.   

• Obec Tetín (Hlavatý Matěj)   

• Kučera Jan, Ing.    

• Pour Martin, Ing. arch. - předseda komise 

• Šubrtová Tereza, Ing. 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE: 
Celkem 7 členů. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 
 

• AGRO Chomutice (Kořínková Jaroslava, Ing.) 

(do 7.11.2016) 

• Ing. Hana Malinová (od 8.11.) 

• Dostálové Kateřina, Mgr.  

• ZEAS Podhorní Újezd (Soukupová Petra, Ing.) 

• Sdružení Podzvičinsko (Karešová Kateřina, 

Ing.)   

• Obec Úhlejov (Šedivá Lenka, DiS.)  

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D.  

• Koubková Jitka, Ing. - předseda komise 

 

SEKRETARIÁT MAS:  
Ing. Kateřina Burianová - vedoucí SCLLD do 13.10, od 14.10. mateřská dovolená 
Ing. Petra Štěpánková - projektový manažer do 13.10, od 14.10. vedoucí SCLLD 
Ing. Irena Janáková - hlavní manažer projektu MAP v ORP Hořice, od 14.10. projektový manažer SCLLD 
Ing. Helena Kráčmarová - finanční manažer 
Ing. Hana Malinová - hlavní manažer projektu MAP v ORP Hořice od 1.10. 
Mgr. Michaela Tomášková, Bc. Vojtěch Drahoňovský, Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Irena Janáková - odborní pracovníci 
projektu MAP v ORP Hořice na částečné úvazky (celkem 1 pracovní úvazek dohromady) 
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10. HOSPODAŘENÍ 
 
Rozvaha  

V roce 2016 byl v MAS Podchlumí, z.s. přeřazen drobný dlouhodobý majetek do podrozvahy. Žádný  

dlouhodobý majetek nebyl vyřazen. 

Běžný účet vykazoval ke konci roku zůstatek ve výši 286.510,90 Kč, pokladna 8.009 Kč. Spolek v roce 2016  

čerpal úvěr na předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, jehož zůstatek ke konci  

roku je 365.990,50 Kč. Dále MAS Podchlumí, z.s. čerpala úvěr na předfinancování projektu „Zlepšení řídících a  

administrativních schopností MAS Podchlumí“ jehož výše dosáhla částky 288.286,50 Kč. 

  V červnu 2016 byla spolku poskytnuta krátkodobá návratná finanční výpomoc ve výši 400.000 Kč, kterou jí 

poskytl Mikroregion Podchlumí, rovněž na předfinancování výše uvedených projektů a na provoz.  

Celková aktiva i pasiva dosáhla k 31.12.2016částky2.911.525,83 Kč. 

Na pohledávkách dluží spolku odběratelé 11.000 Kč. 

Všechny došlé faktury byly do konce roku uhrazeny. 

 
Výkaz zisků a ztráty 

Výsledek hospodaření za rok 2016 vyšel záporný, souhrnně ve výši -17.126,95 Kč (hlavní činnost:                         -

48.671,76 Kč; hospodářská činnost: 31.405,27 Kč).   

Celkové náklady hlavní činnosti se vyšplhaly na částku 2.766.907,17 Kč. U hospodářské činnosti na 

173.855,23 Kč.  

Celkové výnosy hlavní činnosti (včetně dohadu dotace na SCLLD a na MAP) skončily na částce 2.718.235,41 Kč, 

u hospodářské činnosti na konečných 205.260,50 Kč.  

Rozvaha i Výkaz zisků a ztráty jsou přílohou této zprávy. 

Do základu daně z příjmu právnických osob byl dán součet dílčích základů dle jednotlivých středisek.  
V lednu byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků, která prokázala soulad 

skutečnosti s účetnictvím.  

Hospodaření bude zkontrolováno Dozorčí komisí MAS Podchlumí. 

 

11. OSTATNÍ 
 
Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím – MAS ve spolupráci s Mikroregionem Podchlumí nabízí obcím 
pomoc se zpracováním „malých“ žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) a zpracovává pro ně strategické 
plány. V roce 2016 tomu tak bylo pro obce Trotina, Zdobín, Úhlejov a Lískovice. 

 
 
 
 
 
Zpracovaly: Ing. Petra Štěpánková, Ing. Helena Kráčmarová  
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12. PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Rozvaha k 31. 12. 2016 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
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Příloha 3.: Příloha k účetní závěrce  
 

MAS Podchlumí, z.s., IČ: 270 15 947 
 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016 
 
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. 

 
OBSAH PŘÍLOHY 

1) Obecné informace o účetní jednotce   

2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 

3) Účetní období     

4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    

5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  

7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby 

9) Podíl v jiných společnostech  

10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 

11) Vlastnictví akcií a podílů 

12) Přehled dlouhodobých závazků  

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 

15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   

16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   

17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   

18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   

19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 

20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  

22) Přehled o veřejných sbírkách 

23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
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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. 

Vedlejší činnosti Propagace a administrace značky Podkrkonoší – regionální produkt, 

poradenství, pronájmy, poskytování služeb 

Statutární orgán Valná hromada 

Předsedkyně 

svazku 

Mgr. Jana Němečková 

 
 
2) INFORMACE O ČLENECH, ROZHODOVACÍCH ORGÁNECH, ZAKLADATELÍCH, ZŘIZOVATELÍCH A 

VKLADECH DO VLASTNÍHO JMĚNÍ(§ 30, odst. 1, písm. b) 

 

V roce 2016 měla MAS Podchlumí, z. s. 36 členů. Z toho 28 ze soukromého sektoru (Zemědělci a ostatní 

podnikatelé – 9, Neziskové organizace – 5, Fyzické osoby – 14) a 8 z veřejného sektoru (obce, města). 

Přehledná tabulka členské základny, včetně přiřazení funkcí k členům orgánů, je přílohou tohoto 

dokumentu. 

 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem je valná hromada, která je tvořena zástupci všech 36 členů.  

MAS Podchlumí, z.s. má zvolenu Radu MAS, která je pětičlenná.  

Dále má svazek Dozorčí a Výběrovou komisi. 

 

Účetní neeviduje žádné vklady do vlastního jmění. 

 
 
3) ÚČETNÍ OBDOBÍ 

(§ 30, ODST. 1, PÍSM. C) 

 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. 

 
 
4) POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

(§ 30, ODST. 1, PÍSM. D, E) 
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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, byla schválena a proplacena první Žádost 

o platbu projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice“. Částka dohadu dotace byla 

přeúčtována na účet 385 – Příjmy příštích období. Tato událost neměla vliv na Výkaz zisků a ztráty, ale 

byla významná pro 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 3.000 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.  

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 7.000 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. 

 

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. 

 

Zásoby 

Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje o nákupu 

materiálu přímo na vrub nákladových účtů 

Účetní jednotka nemá doposud žádné zásoby. Kdyby je v budoucnu měla, účtovala by o nich způsobem 

B, a byly by oceňovány v pořizovacích cenách. 

Účetní jednotka nemá ani zásoby vytvořené vlastní činností 

 

Finanční majetek 

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti ve formě podílů. 
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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 jsou řešeny při inventarizaci odpisem. 

 
Transakce v cizí měně 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu (tzn. v kurzu 

vyhlášeným 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 nerozlišuje ani pojištění majetku, pokud 

nedojde k významné změně ceny. Dále se nerozlišují telekomunikační poplatky na přelomu roku. 

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. 

 
5) 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.  

 
6) 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. 

 
7) PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

(§ 30, odst. 1, písm. h) 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním odúčtovala chybně vedený drobný majetek do podrozvahy.  

Během tohoto období nebyl pořízen ani vyřazen žádný dlouhodobý majetek (022).  

 
Položky majetku Stav na počátku 

období v Kč 

Přírůstky 

v Kč 

Úbytky v Kč Stav na konci 

období v Kč 

Drobný hmotný maj. 1.216.676 0 1.216.676 0,00 

Budovy a stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci 1.131.050 0 0 1.131.050 

 
 
8) ODMĚNY ZA AUDITORSKÉ A JINÉ OVĚŘOVACÍ SLUŽBY   

(§ 30, odst. 1, písm. i) 

 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a jiné ověřovací služby. 
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9) PODÍL V JINÝCH SPOLEČNOSTECH  

(§ 30, odst. 1, písm. j) 

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

 
10) 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. 

 
11) VLASTNICTVÍ AKCIÍ A PODÍLŮ        

(§ 30, odst. 1, písm. l) 

 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 

 
12) 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.  

 

MAS Podchlumí čerpala v účetním období 2 krátkodobé úvěry od České spořitelny na předfinancování 

projektů:  

1.„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí“ – „LEADER MAS Podchlumí“     

2.„Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice“.  

Tyto úvěru budou postupně spláceny proplacením Žádostí o platbu nebo průběžných plateb.  

Zároveň byla MAS Podchlumí v tomto roce poskytnuta krátkodobá návratná finanční výpomoc od 

Mikroregionu Podchlumí ve výši 400.000 Kč, rovněž na předfinancování výše uvedených projektů a na 

financování ostatních provozních nákladů spolku. Dle dodatku ke smlouvě bude tato NFV vrácena do 29. 

6. 2017.  

 
Ke konci roku byly zůstatky těchto závazků následující: 

 
Typ závazku Částka v Kč 

LEADER MAS Podchlumí– úvěr ČS 288.286,50 

MAP pro ORP Hořice – úvěr ČS 365.990,50 

DSO Podchlumí – krátkodobá návratná 

finanční výpomoc 

400.000,00 

 

 
 
13) PŘEHLED FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ NEUVEDENÝCH V ROZVAZE  

(§ 30, odst. 1, písm. n) 

 
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
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14) 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 2.718.235,41 205.260,50 

Náklady 2.766.907,17 173.855,23 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 48.532,22 31.405,27 

Daň z příjmů 139,54 0 

Výsledek hospodaření po zdanění -48.671,76 31.405,27 

 
 
15) PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ   

(§ 30, odst. 1, písm. p) 

 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky v pracovním poměru 

následující struktuře 

 

Kategorie (Projekty) Průměrný 

evidenční počet 

Osobní náklady v 

Kč 

Ostatní sociální 

náklady v Kč 

LEADER MAS Podchlumí 2,45 724.263,50 249.292,00 

MAP pro ORP Hořice 2,50 729.607,00 351.085,25 

Ostatní  0,05 45.493,50 15.833,00 

 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky na základě dohod o povedení 

práce a dohod o pracovní činnosti v následující struktuře 

 
Kategorie Průměrný 

evidenční počet 

Osobní náklady v 

Kč 

Ostatní sociální 

náklady v Kč 

LEADER MAS Podchlumí 2 9.832,50 0 

MAP pro ORP Hořice 23 91.380,00 0 

Ostatní  8 85.717,5 0 

 
 
16) 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. 

 
 
17) ÚČAST ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V OSOBÁCH VE SMLUVNÍM VZTAHU   
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(§ 30, odst. 1, písm. r) 

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

orgánu. 

 
 
18) 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. 

 

 
19) ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ A PŘEHLED DAŇOVÝCH ÚLEV A JEJICH UŽIT (§ 30, odst. 1, písm. t) 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a výnosy 

hlavní a hospodářské činnosti (analytika 000-299: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, která použila pro ztrátové hlavní činnosti. V předcházejících 

zdaňovacích obdobích a ve sledovaném zdaňovacím období byly vykázány následující daňové úlevy. 

 

Vznik daňové úlevy 2014 x 

Výše daňové úlevy v Kč x 114.881 

Použití daňové úlevy 2015 45.423 

2016 69.458 

2017 0 

 

Vznik daňové úlevy 2015 x 

Výše daňové úlevy v Kč x 90.703 

Použití daňové úlevy 2016 71.293 

2017  

2018  

 

 
20) 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 

028 – drobný hmotný 

majetek 

-1.216.676,48 Odúčtování chybně evidovaného drobného 

hmotného majetku do podrozvahy 
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324 – přijaté zálohy 943.050,78 Přijatá záloha z MŠMT na předfinancování 

projektu „Místní akční plán vzdělávání pro 

ORP Hořice“  

 
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 985.444,46 Projekt „LEADER 

MAS Podchlumí“ 

IROP, spec.cíl 4.2. – 

dohad dotace 

MŠMT – OP VVV 899.461,75 MAP pro ORP 

Hořice - přímé 

OP VVV – dohad 

dotace 

MŠMT – OP VVV 422.891,38 MAP pro ORP 

Hořice - paušál 

OP VVV – dohad 

dotace 

 
21) PŘEHLED O PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DARECH  

(§ 30, odst. 1, písm. v) 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala níže uvedené dary: 

 

Poskytovatel Výše dotace v 

Kč 

Účel dotace Zdroj dotace 

Krajský úřad KHK 100.000,00 Projekt „Milion stromů“ – tvorba a 

tisk metodiky výsadby stromů 

Dar – rozpočet 

KHK 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla žádné dary. 

 
 
22) PŘEHLED O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH  

(§ 30, odst. 1, písm. w) 

 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky. 

 
23) ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

(§ 30, odst. 1, písm. x) 

 
Účetní jednotka převedla výsledek hospodaření za rok 2015 (zisk 130.753,44 Kč) ve prospěch účtu 932 - 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. 
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