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

 

Výroční zpráva MAS Podchlumí, z. s. za rok 2017  
  1 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  

MAS PODCHLUMÍ, z. s.  

za rok 2017 

Obsah 
 
1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT ...................................................................... 1 
2. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD)................................... 3 

3. PROJEKT ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS PODCHLUMÍ ............. 5 

4. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® ........................................................................... 5 
5. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HOŘICE .............................................................. 7 

6. DOTACE OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ČINNOST ................................................... 8 
7. AKCE ..................................................................................................................................................... 8 
8. VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................................................................... 8 

9. OSTATNÍ ČINNOSTI MAS PODCHLUMÍ ......................................................................................... 9 
10. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ........................................ 9 
11. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A     PRACOVNĚ 

PRÁVNÍCH VZTAZÍCH .............................................................................................................................. 9 
12. INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ ................................. 10 

13. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY ......................... 10 
14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017,  ZPRÁVA AUDITORA A HOSPODAŘENÍ SPOLKU .... 10 
15. PŘÍLOHY ......................................................................................................................................... 12 

Příloha č. 1 Rozvaha k 31. 12. 2017 .................................................................................................. 12 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 ............................................................................... 14 

Příloha č. 3  Příloha k účetní závěrce ................................................................................................ 16 

 

1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT 
 

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU: 

• Mgr. Jana Němečková 

 

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

 

Valná hromada se sešla v roce 2017 v termínech: 26. června a 23. listopadu. Počet členů v členské základně je 

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

 
 

http://www.maspodchlumi.cz/


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

 

Výroční zpráva MAS Podchlumí, z. s. za rok 2017  
  2 

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. 

• Malinová Hana Ing. Bc. 

• 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) 

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

• Šubrtová Tereza, Ing. 

• Švůgerová Kristýna, Mgr. 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D. 

• Vácha Jaroslav, Ing. (VŠÚO Holovousy s.r.o.) 

 
Veřejný sektor: 

• Bičiště Josef, Ing. (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 2017 tyto: 21.6., 26.6., 25.8., 4.10., 14.11. 
 

• Město Hořice (Doležal Ivan) - předseda Rady 

• ZD Bašnice (Divoký Libor, Ing.)  

• Němečková Jana, Mgr.  

• Šubrtová Tereza, Ing. (od 26.6.)  

•  Mikroregion Podchlumí (Rajm Zdeněk)   

• Švůgerová Kristýna, Mgr.(do 25.6) 
 

DOZORČÍ KOMISE: 
Celkem ji tvoří 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.    

• Šubrtová Tereza, Ing.  (do 25.6.) 

• Obec Cerekvice nad B. (Tobolka Milan - od 26.6.) 

•  Pour Martin, Ing. arch. - předseda komise 

 

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. 
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• Malinová Hana, Ing. Bc. (do 22.11.) 

• Gabriel Tomáš, Ing. (od 23.11.) 

• Nosek Miroslav, Bc. (od 23.11.) 

• ZEAS Podhorní Újezd (Soukupová Petra, Ing.) 

• Sdružení Podzvičinsko (Benešová Monika, Bc.) 

-  předseda komise 

• Obec Úhlejov (Šedivá Lenka, DiS.) 

• Dostálová Kateřina, Mgr. (do 22.11.)  

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D.  

• Koubková Jitka, Ing. 

 

SEKRETARIÁT MAS:  
Ing. Petra Štěpánková - vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

Ing. Irena Janáková - projektový manažer SCLLD (pracovní poměr ukončen k 31.12.2017) 

Ing. Helena Kráčmarová - finanční manažer, účetní MAS 

Ing. Bc. Hana Malinová - hlavní manažer projektu MAP v ORP Hořice (pracovní poměr ukončen k 31.12.2017) 

Mgr. Michaela Tomášková do 14.3.2017, Mgr. Zdeňka Novotná od 15.3.2017, Ing. Irena Janáková do 31.12.2017, 

Mgr. Petr Kulíšek do 16.7. 2017, Ing. Kateřina Burianová od 17.7. 2017 - odborní pracovníci projektu MAP v ORP 

Hořice na částečné úvazky (celkem 1 plný pracovní úvazek dohromady) 

 

2. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) 
 

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

- výzva MAS č. PRV 1 vyhlášena dne 10.7.2017 

- termín příjmu žádostí: 24.7.2017 - 8.8.2017 

- proběhla administrativní kontrola žádostí na MAS, hodnocení projektů Výběrovou komisí a výběr 

   projektů Radou MAS - všechny přijaté projekty byly schváleny k podpoře 

-žadatelé v září 2017 předali své projekty na RO SZIF, u 11 projektů do konce období potvrzena správnost 

po provedené administrativní kontrole. 

- v této výzvě byly vyhlášeny fiche: 

• 2.4.A. Zemědělské podniky, alokace dotace pro výzvu: 2 mil. Kč, přijato 9 žádostí 

s požadavkem na dotaci: 1.354.575 Kč 

• 2.4.B. Zemědělské produkty, alokace dotace pro výzvu: 800 tis. Kč, přijaty 2 žádosti 

s požadavkem na dotaci: 363.250 Kč 

• 2.3.A. Nezemědělské podnikání, alokace dotace pro výzvu: 1 mil. Kč, přijaty 2 žádosti 

s požadavkem na dotaci: 556.965 Kč 
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• 3.4.A. Rekreační funkce lesa, alokace dotace pro výzvu: 500 tis. Kč, nepřijaty žádné žádosti 

• 2.5.A. Krátké řetězce a místní trhy, alokace dotace pro výzvu: 1 mil. Kč, nepřijaty žádné 

žádosti 

b) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Řídícím orgánem byly schváleny Interní postupy MAS. Řídící orgán a Rada spolku schválily 4 výzvy vč. 

hodnotících kritérií. Výzvy byly vyhlášeny 27. listopadu 2017 s ukončením příjmu žádostí v lednu 2018. Po celé 

období probíhaly konzultace s žadateli i ŘO. V rámci opatření 1.2.B Cyklodoprava probíhaly konzultace s 

potenciálním žadatelem. 

V rámci opatření 1.2.A byla mimo výzvu SCLLD podána do výzvy IROP žádost na modernizaci terminálu ve 

městě Hořice (bylo počítáno s podáním do výzvy SCLLD, ale bylo požádáno ve výzvě IROP). 

V opatření 1.5.A byl mimo výzvu SCLLD realizován projekt výstavby nové budovy MŠ v obci Chomutice a podána 

žádost o dotaci do IROP mimo výzvy na rekonstrukci budovy ZŠ v obci Holovousy. 

 

• 1. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava, č.090/06_16_038/CLLD_16_01_053           

(53. výzva IROP) byla vyhlášena dne 27.11.2017 (opatření 1.2.A) 

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o celková částka alokace dotace pro výzvu: 10 mil. Kč 

• 2. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb, 

č.051/06_16_072/CLLD_16_01_053 (62. výzva IROP) byla vyhlášena dne 27.11.2017 (opatření 1.1.A) 

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o celková částka alokace dotace pro výzvu: 3 mil. Kč 

• 3. výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Technika HZS, č.027/06_16_076/CLLD_16_01_053  (69. 

výzva IROP) byla vyhlášena dne 27.11.2017 (opatření 1.6.A) 

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o celková částka alokace dotace pro výzvu: 1 mil. Kč 

• výzva IROP: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Investice do vzdělávání, č.078/06_16_075/CLLD_16_01_053 

(68. výzva IROP)byla vyhlášena dne 27.11.2017 (opatření 1.5.A) 

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o celková částka alokace dotace pro výzvu: 2 mil. Kč 

 

c) Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

Rada spolku schválila 2 výzvy z OPZ. Ty byly vyhlášeny 15.11. 2017 s původním termínem ukončení příjmu 

žádostí v únoru 2018, který byl později posunut na 15. 3. 2018. Po celé období probíhaly konzultace s ŘO a žadateli, 

k oběma vyhlášeným výzvám proběhly semináře pro žadatele. 

 

• výzva „Sociální služby a sociální začleňování“, č.273/03_16_047/CLLD_16_01_053 

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o finanční alokace dotace výzvy: 4 mil. Kč 

• výzva „Prorodinná opatření“,  č. 272/03_16_047/CLLD_16_01_053,   

o výzva bude ukončena až v příštím sledovaném období 

o finanční alokace dotace výzvy: 3 mil. Kč 
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V průběhu roku 2017 pracovníci MAS zajišťovali v rámci realizace projektu SCLLD školám 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. 

 

3. PROJEKT ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS 
PODCHLUMÍ 
 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí“ byl schválen k podpoře již v roce 

2016. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou za období 2015 – 2023 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 a metodickou podporou škol při čerpání šablon - projektů 

zjednodušeného vykazování. O tuto pomoc zažádalo asi 10 škol, kterým manažeři spolku poskytli metodickou 

podporu.  

 

V průběhu roku 2017 byly podány první průběžné žádosti o proplacení, které se týkaly období roku 2015 

(1.průběžná platba), roku 2016 (2.p.p.), 1-8/2017 (3.p.p) a 9-10/2017 (4.p.p.). Tyto průběžné platby byly ze strany 

IROP zkontrolovány, případně drobně upraveny a finanční prostředky připsány na účet MAS Podchlumí. Zbývající 

částka k proplacení a kontrole za rok 2017, byla součástí 1. Žádosti o platbu (dále jen ŽOP), která byla podána 

v průběhu března 2018 a ŘO schválena začátkem května 2018. 

 

Z tohoto projektu byly v roce 2017 hrazeny pouze mzdové náklady na přípravu a administraci výzev, dále 

mzdové náklady na animační činnosti a metodickou podporu škol při čerpání šablon. 

  

4. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® 
 
MAS Podchlumí na jaře 2017 zajistila přípravu a tisk katalogu regionálních produktů, katalog byl vydán ve 

formátu DL v počtu 4 000 ks. Katalogy byly doručeny všem regionálním výrobcům, do informačních center v regionu  
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a dále byly místní akční skupinou využity k propagaci značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® na akcích 
pořádaných MAS Podchlumí.  

 
Na podzim 2017 byly v regionu Podkrkonoší oceněny další nové produkty a výrobky značkou PODKRKONOŠÍ 

regionální produkt®, tentokrát již v X. výzvě. Certifikační komise, která zasedala dne 12. 9. 
2017 v Holovousích, posuzovala celkem 20  žádostí (8 nových a 12 žádostí o obnovení 
značky). Mezi nové žádosti patřily ovocné stromky, Holovouský malináč, ovoce, mošt, med, 
pečivo, pivo a zelná šťáva. 
 

Nově certifikát získali:  
 

• Pivovar JungBerg, s.r.o. na „PIVA Z HOŘICKÉHO PIVOVARU JUNGBERG" 

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

• ZD Podchlumí Dobrá Voda na „ŠŤÁVU Z KYSANÉHO ZELÍ BÍLOU A ČERVENOU“ 

• VŠÚO Holovousy s.r.o. na „JABLEČNÝ MOŠT Z HOLOVOUS“, „OVOCNÉ STROMY 

Z HOLOVOUS“, „ZDRAVÉ OVOCE Z HOLOVOUS“, „HOLOVOUSKÝ MALINÁČ“, 

„KVĚTOVÝ A MEDOVICOVÝ MED Z HOLOVOUS“ 

 

Žádost o obnovení značky podali: 
 

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

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

• Vladimír Kulhánek – Keramika Hořice na "SOUBOR KERAMICKÝCH VÝROBKŮ" 

• Jana Kubištová - JANKA na "KUBIŠTOVY HOŘICKÉ TRUBIČKY" 

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

MEDOVINU“ 

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

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

• Mýdlárna Rozmarýna na "PŘÍRODNÍ MÝDLA A ŠAMPONY" 

• ZD Bašnice na "BAŠNICKÝ MÁK" 

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

 
Slavnostní předání certifikátů proběhlo na Slavnostech Holovouských malináčů dne 7. 10. 2017. 
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5. 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) od října 2016 pod vedením hlavní manažerky projektu Ing. Bc. Hany 

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

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka ZŠ Dobrá Voda.   

    

V roce 2017 pokračovala činnost MAP. Jednalo se především o působení expertů v území, kteří fungovali jako 

metodická podpora pro pedagogy ve školách v území a to převážně v oblasti logopedie, psychologie a didaktiky.  

Do listopadu 2017 pracovaly pracovní skupiny, které se podílely na identifikaci problémů a nastavením jejich 
řešení. Realizační tým zahrnul tyto poznatky do souhrnného dokumentu MAP pro ORP Hořice.  
Od května 2017 započala činnosti expertů, kteří vedli semináře nebo workshopy z oblasti polytechnického 
vzdělávání, školského zákona, hodnocení žáků, podpory pedagogů, motivace žáků, supervize apod.  

 

Od září 2016 do října 2017 byly v rámci projektu MAP organizovány semináře, besedy, workshopy, ukázkové 

hodiny, tvořivé dílny a kurzy inovativních metod ve výuce. Vše bylo plánováno a realizováno na základě poznatků z 

provedených analýz, z činnosti pracovních skupin, z účinkování expertů a z tematických setkání u kulatého stolu s 

vedením škol a se zřizovateli. 

 

V roce 2017 došlo k personálním změnám v projektu MAP. V březnu za odcházející Mgr. Michaelu Tomáškovou 

do funkce odborného pracovníka MAP nastoupila Mgr. Zdeňka Novotná. Další změna proběhla v červenci 2017, kdy 

Mgr. Petra Kulíška ve funkci odborného pracovníka vystřídala Ing. Kateřina Burianová. 

 

V prosinci 2017 byl projekt Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Hořice ukončen.  

 

Zásadním výstupem projektu je souhrnný dokument: Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice do roku 

2023.  

Zároveň byla vypracována  závěrečná zpráva o realizaci.  

S koncem projektu byl ukončen i pracovní poměr hlavní manažerky projektu Ing. Bc. Hany Malinové a 

odborného pracovníka MAP Ing. Ireny Janákové. 
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6. 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. Dotace byla využita na pokrytí mzdových nákladů spojených s vlastní činností MAS v 

roce 2017 (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 a internetové služby, členský příspěvek Krajskému 

sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého a členský příspěvek 

Národní síti MAS ČR.  

 

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

7. AKCE 
MAS Podchlumí, z.s. se v roce 2017 prezentovala na následujících akcích, kde byly také prezentovány produkty 

a výrobky značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 
 

• 6. května - Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině 

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

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

• 14. října - prezentace Regionálních produktů PODKRONOŠÍ na slavnostním Zavírání letní turistické sezóny 

na Zvičině 

• 31. října  - 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 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 pravidelně v roce 2017 účastnili.  

 

Setkání KS NS MAS ČR proběhla:  
 

• 23. ledna (OÚ Libčany) – vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (prezentace CIRI – implementace a 

koordinace integrovaných nástrojů v Královéhradeckém kraji; Zprávy z PS NS MAS) 

•  23. února (OÚ Nepolisy) - vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (informace z RSK a podněty pro NSK; 

informace z CSV a KHK 

• 3. dubna (KÚ Hradec Králové) - vzdělávací seminář pro pracovníky MAS (informace z RSK a podněty pro NSK; 

informace z KHK;  
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• 19. května (Dotek, Horní Maršov) – 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) 

• 22. června (OÚ Lužec nad Cidlinou) – vzdělávací seminář KS NS MAS Královéhradeckého kraje (plnění úkolů 

z minulého jednání; strategie NS MAS; výstupy společné přípravy dokumentů; stav administrace strategií) 

• 15. září (Dožínky 2017 – dny prezentace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje) – 

vzdělávací seminář KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje  

• 17. října (Jiráskovo divadlo Hronov) – vzdělávání seminář pro pracovníky MAS (vzdělávací seminář pro 

pracovníky MAS (informace z RSK a podněty pro NSK; informace z KHK; animace škol) 

• 19. prosince (centrum Walzel, Hronov) – 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, seminářů k MAP 

a ARZ, např.: 

• 9. března (Praha)- Valná hromada Asociace regionálních značek – zhodnocení předešlého období, vize do 

příštích let, hospodaření za 2016 a rozpočet pro 2017 

• 31.května – 1. června (Hlinsko) – LeaderFEST – souhrnný vzdělávací seminář v oblasti aktivit MAS 

v programu rozvoje venkova; zkušenosti s prvními výzvami MAS, projekty spolupráce MAS v PRV; zkušenosti 

s výzvami z OPŽP s vazbou na tematickou PS Ovocné stromy a krátké řetězce a zkušenosti s prvními výzvami 

MAS z IROP 

9. OSTATNÍ ČINNOSTI MAS PODCHLUMÍ 
 

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 2017 tomu tak bylo pro obec Bílsko a Lískovice. 
 

Půjčování vybavení – MAS Podchlumí je vlastníkem vybavení pro propagační činnost (pódium, parket, 15 
jarmarečních stánků), které bylo pořízeno 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. Vybavení je nejvíce 
půjčováno v letních měsících na obecních slavnostech, kulturních a sportovních akcích.  

 

10. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 

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

11. 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.  
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12. INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ 
 
Společnost neměla k 31. 12. 2017 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost byla soustředěna v sídle 

společnosti. 
 

13. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 
 
Po dni účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu VZ. 

14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017,  ZPRÁVA AUDITORA A HOSPODAŘENÍ 
SPOLKU 
 
Účetní závěrka je samostatnou přílohou této výroční zprávy.  

 
Audit provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., oprávnění KaČR 1991. Odpovědná auditorka 

Ing. Daniela Burianová LL.M.  Kopie výroku auditora je v příloze. 
 

 
Rozvaha  

V roce 2017 nebyl v MAS Podchlumí, z.s. pořízen žádný investiční majetek.  

Na podrozvahových účtech je evidován drobný majetek, jehož výše dosahuje částky 1.322.183,41 Kč u 

drobného hmotného a 41.079,50 Kč u drobného nehmotného majetku.  

Běžný účet vykazoval ke konci roku zůstatek ve výši 776.626,14 Kč Kč, pokladna 4.628 Kč. Spolek v roce 2017  

čerpal úvěr na předfinancování projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, který byl v průběhu roku 

splacen. Dále MAS Podchlumí, z.s. čerpala úvěr na předfinancování projektu „Zlepšení řídících a  

administrativních schopností MAS Podchlumí“ , i tento úvěr byl díky průběžným platbám na projekt do konce roku 

splacen.  

  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.  Tato návratná 

finanční výpomoc byla Mikroregionu vrácena v červnu 2017.  

Na pohledávkách dluží spolku odběratelé 4.500 Kč. 

Na přelomu roku nebyla uhrazena 1 došlá faktura, která se týká roku 2017 (O2 – částka 3.601,36 Kč). 

Celková aktiva i pasiva dosáhla k 31.12.2017 částky 1.550.136,63 Kč. 

 

Výkaz zisků a ztráty 
Na doporučení auditní společnosti byly některé aktivity přeúčtovány z hospodářské činnosti do hlavní, neboť se  

týkají podpory regionu a rozvoje území a  jsou neziskové. Jedná se například o aktivitu „Podkrkonoší – regionální 

produkt“, „Půjčování vybavení pro obce“, apod. 

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2017 vyšel kladný, souhrnně ve výši 135.364,47 Kč (hlavní činnost: 

133.798,70 Kč; hospodářská činnost: 1.565,77 Kč).   

Celkové náklady hlavní činnosti se vyšplhaly na částku 3.276.237,27 Kč. U hospodářské činnosti na 8.434,23 Kč.  

Celkové výnosy hlavní činnosti skončily na částce 3.410.035,97 Kč, u hospodářské čin. na konečných 10.000 Kč.  
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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. 

 
 
 
Zpracovaly: Ing. Petra Štěpánková, Ing. Helena Kráčmarová  
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15. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 Rozvaha k 31. 12. 2017 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.maspodchlumi.cz/


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

 

Výroční zpráva MAS Podchlumí, z. s. za rok 2017  
  13 

 
 
 
 
 
 

http://www.maspodchlumi.cz/


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

 

Výroční zpráva MAS Podchlumí, z. s. za rok 2017  
  14 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
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Příloha č. 3  Příloha k účetní závěrce  
 

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

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 
 
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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1) 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. , 
propagace a administrace značky Podkrkonoší – regionální produkt, 
pronájmy vybavení  

Vedlejší činnosti Poradenství,  poskytování služeb 

Statutární orgán Valná hromada 

Předsedkyně 
svazku 

Mgr. Jana Němečková 

 

Na základě doporučení společnosti, vykonávající ve spolku Audit za roky 2016 a 2017,  byly aktivity 
„Propagace a administrace značky Podkrkonoší – regionální produkt“ a „Pronájmy vybavení“ přesunuty 
z vedlejší činnosti do hlavní činnosti MAS. Změna v analytice vyplývající z tohoto přesunu  byla  účtována 
již za rok 2017. Obě činnosti nejsou vykonávány za účelem zisku, jedná se o naplňování hlavní činnosti 
spolku – územní rozvoj, propagace území, apod.  
 

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

 
V roce 2017 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. Ve sledovaném období došlo ke změně jednoho 
člena,  Ing. Tereza Šubrtová nahradila Mgr. Kristýnu Švůgerovou.  
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Dále má svazek Dozorčí a Výběrovou komisi. V pětičlenné Dozorčí komisi došlo ke změně člena, Ing. Terezu 
Šubrtovou nahradil člen - Obec Cerekvice nad Bystřicí, zastoupený starostou obce Milanem Tobolkou. I ve Výběrové 
komisi došlo ke změnám, Mgr. Kateřinu Dostálovou a Ing.Bc. Hanu Malinovou,  nahradili Ing. Tomáš Gabriel a člen 
– Město  Miletín, zastoupený panem Miroslavem Noskem. Výběrová komise je sedmičlenná.  
  
Účetní neeviduje žádné vklady do vlastního jmění. 
 

3)  Účetní období   (§ 30, odst. 1, písm. c) 
 
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. 
 

4) 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. Podané žádosti o platbu nebyly doposud schváleny. 
 

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.  
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.  
 
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 
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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. 
 
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 předsedkyně jednorázově odepsány 
z účetnictví. Ve sledovaném období byla odepsána jedna faktura, za Podkrkonoší - regionální produkt ve výši 1.000 
Kč (Kamenolom Javorka). 
 
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)  
 
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. 0,00 0 0,00 0,00 

Budovy a stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci 1.131.050 0 0 1.131.050 
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8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby (§ 30, odst. 1, písm. i) 
 
Statutární zástupce účetní jednotky uzavřel ve sledovaném období Smlouvu o provedení auditu. Audit byl proveden 
za rok 2016, byla vystavena a zaplacena odměna za auditorské služby. Audit bude stejnou firmou proveden i za rok 
2017. 
 
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.  
Mzdy a odvody z mezd za období 12/2017 byly uhrazeny v prosinci 2017. 
 
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“. Tento úvěr je možno čerpat ještě do 31.1.2018, čehož nebylo 
využito. 
Oba úvěry byly v průběhu sledovaného období splaceny. 
 
MAS Podchlumí byla v roce 2016 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. NFV byla vrácena 15.6.2017.  
 
Ke konci roku byly zůstatky těchto závazků následující: 
 

Typ závazku Částka v Kč 

LEADER MAS Podchlumí – úvěr ČS 0,0 

MAP pro ORP Hořice – úvěr ČS 0,0 

DSO Podchlumí – krátkodobá návratná finanční výpomoc 0,0 
 

 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n) 
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Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
 
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 3.410.035,97 10.000,00 

Náklady 3.276.237,27 8.434,23 

Výsledek hospodaření před zdaněním 134.025,60 1.565,77 

Daň z příjmů 226,90 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 133.798,70 1.565,77 

 
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 2,45 832.907,00 286.688,00 

MAP pro ORP Hořice 2,50 891.277,00 305.806,25 

Ostatní  0,05 23.555,00 9.081,75 

Dvě pracovnice čerpaly v roce 2017 mateřskou a rodičovskou dovolenou a do počtu zahrnuty nejsou. Jedné z nich 
byla v roce 2017 proplacena řádná dovolená bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou, tato částka je 
zahrnuta v osobních nákladech.  
 
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 5 10.560,00 0 

MAP pro ORP Hořice            56 390.110,00 0 

Ostatní  5 41.700,00 0 

 
Nejvíce dohod bylo uzavřena v projektu MAP, byli to výkonní členové pracovních skupin.  
 
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. q) 
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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   
(§ 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  
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 předcházejících zdaňovacích obdobích a ve 
sledovaném zdaňovacím období byly vykázány následující daňové úlevy. 
 

Vznik daňové úlevy 2014 X 

Výše daňové úlevy v Kč x 21.827,00 

Použití daňové úlevy 2015 21.827,00 

2016 0 

2017 0 

 
 
 
 

Vznik daňové úlevy 2015 x 

Výše daňové úlevy v Kč x 17.234,00 

Použití daňové úlevy 2016 17.234,00 

2017  

2018  
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Vznik daňové úlevy 2016 x 

Výše daňové úlevy v Kč x 6.823,00 

Použití daňové úlevy 2017 6.823,00 

2018  

2019  

 
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 

   

324 – přijaté zálohy 522.767,35 Přijatá záloha z MŠMT na předfinancování projektu 
„Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice“  - Žádost 

o platbu č. 7 nebyla dosud schválena  

 
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 1.078.288,95 Projekt „LEADER MAS 
Podchlumí“ 

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

MMR – EFRR 185.709,80 Projekt „LEADER MAS 
Podchlumí“ 

IROP, spec.cíl 4.2. – dohad 
dotace 

MŠMT – OP VVV 1.345.982,25 MAP pro ORP Hořice - 
přímé 

OP VVV – schválené ŽOP 

MŠMT – OP VVV 373.490,25 MAP pro ORP Hořice - 
přímé 

OP VVV – dohad dotace 

MŠMT – OP VVV 475.286,22 MAP pro ORP Hořice - 
paušál 

OP VVV – schválené ŽOP 

MŠMT – OP VVV 149.396,10 MAP pro ORP Hořice - 
paušál 

OP VVV – dohad dotace 

 
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech      
(§ 30, odst. 1, písm. v) 
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Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala žádný dar: 
 

Poskytovatel Výše dotace v 
Kč 

Účel dotace Zdroj dotace 

    

 
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 2016 (ztráta -17.266,49 Kč) ve prospěch účtu 932 - 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Účetní závěrku za rok 2016 schválila Valná hromada MAS na schůzi v červnu 
2017. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
V Holovousích dne: 
 
 
 
Výroční zprávu sestavily:       Výroční zprávu schválila:  
 
 Ing. Petra Štěpánková  Ing. Helena Kráčmarová   Mgr. Jana Němečková 
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