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1. Základní údaje o MAS 

 
Platné k 31. 12. 2017 

 

 

Obchodní jméno Podhůří Železných hor, o. p. s. 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Zápis do obchodního rejstříku Vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, 

vložka 128. 

 

Identifikační číslo 27494373 

Sídlo společnosti Maleč 48, 582 76 Maleč 

Druh obecně prospěšných služeb Koordinace rozvoje regionu Podhůří Železných hor ve 

všech oblastech 

 Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor a 

jeho turistického potenciálu 

 Vytváření nových forem a možností ekonomického a 

turistického využití krajiny 

 Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako 

jediného základního prostředku pro rozvoj turistického 

ruchu 

 Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana 

životního prostředí 

 Služby při financování projektů k rozvoji regionu 

Podhůří Železných hor 

 Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji 

regionu Podhůří Železných hor 

 Tvorba informační databanky ke shromáždění 

informací prospěšných k rozvoji regionu Podhůří 

Železných hor 

 Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k 

regionu Podhůří Železných hor 

 Příprava informačních a metodických materiálů a 

školních pomůcek 

 Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

 Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu 

kraje 

 Provoz IC – koordinace a rozvoj 

Doplňková činnost: Poradenská a konzultační činnost 

 Provozování cestovní agentury 

Pobočky v tuzemsku a zahraničí Žádné 

Významné podíly v jiných 

společnostech 

Žádné 

Webové stránky www.podhurizeleznychhor.cz 

Vedoucí pro SCLLD Mgr. Jaromíra Valehrachová Ph.D. 

Manažer MAS Jana Baladová 

Externí účetní Bc. Iveta Jechová 



 

Území MAS Podhůří Železných hor 

 
 

 

 

1. Profil MAS 

 
Území Místní akční skupiny Podhůří Železných hor je typickým venkovským regionem Kraje 

Vysočiny. Typické jsou malé vísky a obce, ukryté v kopcovitém terénu Kraje Vysočiny. 

Místní akční skupina (dále MAS) Podhůří Železných hor se rozkládá na katastrálním území 

13 obcí. Jsou to Chotěboř, Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Víska, 

Čečkovice, Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Lány, Bezděkov, Dolní Sokolovec a Sloupno. V roce 

2017 měla naše MAS 34 členů. Počet obyvatel na území MAS k 31.1.2017 je 12 651 a jeho 

rozloha činí 138,9 km
2
.  

 
 

1.1 Účel MAS 

 
 rozvíjení spolupráce metodou LEADER mezi veřejným sektorem, podnikatelským 

sektorem a sociálním a kulturním sektorem ve prospěch komunitně vedeného místního 

rozvoje, 

 propagace území na úrovni regionální, národní i mezinárodní, 



 plnění zájmů území, které jsou v souladu s plněním cílů strategie MAS, zajišťování 

k tomu potřebných finančních, lidských, informačních a dalších zdrojů. 

 

 

1.2 Informace o minulém vývoji společnosti 
 

Obecně prospěšná společnost Podhůří Železných hor byla založena zakládací smlouvou a 

následně dne 27. 4. 2006 zapsána v rejstříku o. p. s. u Krajského soudu v Hradci Králové. 

Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle zakládací smlouvy obecně 

prospěšné společnosti Podhůří Železných hor, Statutem Podhůří Železných hor, o. p. s. a dle 

obecně závazných předpisů platných v České republice. 

 

 

1.3 Hlavní činnosti MAS 

 
 zpracování rozvojových dokumentů spolku, hlavně Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území spolku – SCLLD, Strategické plány LEADER, programové 

rámce aj., 

 příprava a vyhlašování výzev na investiční i neinvestiční projekty, které jsou v souladu 

se Strategií rozvoje území MAS 

 aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými 

spolky, fyzickými a právnickými osobami, 

 spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v ČR i zahraničí, 

 zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

 péče o přirozený ráz venkova  

 posílení místního ekonomického prostředí a zvýšení zaměstnanosti ve všech odvětví 

výroby, 

 ochrana a péče o krajinu CHKO Železné hory 

 zachování a podpora kulturního dědictví ve vazbě na cestovní ruch 

 propagace obnovy venkova 

 zhodnocení přírodního dědictví, 

 kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů, 

 konzultace problematiky výzev se žadateli, 

 naplňování cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

 provádění administrativních činností spojených s příjmem, výběrem a kontrolou 

projektů předkládaných žadateli o podporu z jednotlivých operačních programů. 

 

2. Orgány MAS 

 

2.1 Statutární orgán 

 
Mgr. Jaromíra Valehrachová, ředitelka 

 

 

2.2 Valná hromada MAS Podhůří Železných hor 

 

Název subjektu Sektor 
1. ZD Maleč ekonomický 

2. Ladislav Škaryd ekonomický 



3. ZD Nová Ves – Víska ekonomický 

4. Technická lesní správa Chotěboř, s.r.o. ekonomický 

5. Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o. ekonomický 

6. Coprosys-Leonet, s.r.o. ekonomický 

7. Jindřich Šíp ekonomický 

8. Lukáš Slanař ekonomický 

9. Miloslav Čermák ekonomický 

10. Malečská servisní, s.r.o. ekonomický 

11. Obecní lesy a zeleň Libice n.D., s.r.o. ekonomický 

12. Občanské sdružení Benediktus neziskový 

13. Junior – dům dětí a mládeže neziskový 

14. FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř neziskový 

15. SDH Sloupno neziskový 

16. TJ Sokol Maleč neziskový 

17. TJ Sokol Chotěboř neziskový 

18. TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře neziskový 

19. TJ Sokol Víska neziskový 

20. TJ Sokol Bezděkov neziskový 

21. Město Chotěboř veřejný  

22. Městys Libice nad Doubravou veřejný  

23. Obec Nová Ves u Chotěboře veřejný  

24. Obec Maleč veřejný  

25. Obec Jeřišno veřejný  

26. Obec Čečkovice veřejný  

27. Obec Víska veřejný  

28. Obec Lány veřejný  

29. Obec Sloupno veřejný  

30. Obec Dolní Sokolovec veřejný  

31. Obec Bezděkov veřejný  

32. Obec Klokočov veřejný  

33. Obec Rušinov veřejný  

34. Tekis, s.r.o. ekonomický 

 

 

2.3 Správní rada 

 
Ing. Tomáš Škaryd 

Ladislav Škaryd 

Ing. Vít Šimon 

Jindřich Šíp 

Ing. Alice Fiedlerová 

Radek Svoboda 

Pavel Kubera 

Ing Miloš Uchytil 

Ing. Karel Musílek 

Dagmar Vaňková 

Vladimír Pešek 

Ondřej Čapek 

 



 

2.4. Dozorčí rada 

 
Václav Venhauer 

Ing. Zuzana Kolářová 

Mgr. Věra Řípová 

Ing. Martin Jindra 

Ing. Roman Sadílek 

Mgr. Markéta Krejčíková 

 

 

2.5 Programový výbor 

 

Název subjektu Zástupce subjektu Sektor 
Obec Maleč Ing. Karel Musílek veřejný 

Obec Jeřišno Dagmar Vaňková veřejný 

Obec Bezděkov Zdeněk Dvořák veřejný 

Ladislav Škaryd Ladislav Škaryd ekonomický 

ZD Nová Ves – Víska Ing. Roman Sadílek ekonomický 

Coprosys-Leonet Ing. Vladimír Jiša ekonomický 

Junior – dům dětí a mládeže Ing. Alena Jandová neziskový 

FOKUS Vysočina Mgr. Anna Šimonová neziskový 

TJ Sokol Nová Ves u Ch. Pavel Kubera neziskový 

 

 

2.6 Výběrová komise 

 

Název subjektu Zástupce subjektu Sektor 
Městys Libice n. D. Václav Venhauer veřejný 

Město Chotěboř Ing. Zdeněk Janovský veřejný 

Jindřich Šíp Jindřich Šíp ekonomický 

ZD Maleč Ing. Vít Šimon ekonomický 

Tekis Ing. Jiří Kirchner Ph.D. ekonomický 

TJ Sokol Maleč Ing. Alice Fiedlerová neziskový 

Občanské sdružení Benediktus Ing. Martin Jindra neziskový 

 

 

2.7 Kontrolní a monitorovací výbor 

 

 

Název subjektu Zástupce subjektu Sektor 
Obec Víska Ondřej Čapek veřejný 

Obec Nová Ves u Ch. Ing. Miloš Uchytil veřejný 

TJ Sokol Chotěboř Radek Svoboda neziskový 

TJ Sokol Víska Ing. Miloš Hejduk neziskový 

Miloslav Čermák Miloslav Čermák ekonomický 

 



3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) byla schválená řídícím orgánem 

13.1.2017. Součástí SCLLD je Akční plán, zde jsou uvedené operační programy, z kterých 

bude MAS čerpat a odsouhlasené finanční prostředky do roku 2023. Jednotlivé operační 

programy a cíle jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Vysvětlivky: IROP – Integrovaný regionální operační program, PRV – Program rozvoje 

venkova, OPZ - Operační program zaměstnanost, OPŽP - Operační program životní prostředí 

 

 

Financování podle jednotlivých cílů a opatření SCLLD 

Specifický 

cíl 

SCLLD 

Opatření SCLLD 
Operační 

program 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Z toho podpora 

Příspěvek 

Unie 

Národní 

veřejné 

zdroje 

1 
1.4 Spolupráce s ostatními MAS a dalšími 

organizacemi 
PRV 469,53 375,53 0,00 

2 

2.1 Podpora komunitního života (podpora těm, 

kteří umožňují sociální začleňování – sportovní, 

společenský, kulturní, zájmový a nabízejí 

sociální sužby – komunitní centra, finanční 

podpora činnosti) 

IROP 7 088,42 6 734,00 0,00 

2.1 Podpora komunitního života (podpora těm, 

kteří umožňují sociální začleňování – sportovní, 

společenský, kulturní, zájmový a nabízejí 

sociální sužby – komunitní centra, finanční 

podpora činnosti) 

OPZ 2 400,00 2 040,00 310,00 

5 

5.3 Posilování složek IZS a hasičů IROP 1 263,16 1 200,00 0,00 

5.4 Oprava a budování rezervoárů vody PRV 200,00 200,00 0,00 

6.1 Neformální vzdělávání mládeže IROP 947,37 900,00 0,00 

12 

12.1 Inovace školních výukových programů a 

modernizace všech typů škol, zajištění 

bezbariérovosti 

IROP 1 052,63 1 000,00 0,00 

13 

13.1 Podpora sociálního začleňování osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím poskytování 

vybraných sociálních služeb v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. A dalších programů a 

činností v oblasti sociálního začleňování 

IROP 631,58 600,00 0,00 



13.1 Podpora sociálního začleňování osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím poskytování 

vybraných sociálních služeb v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. A dalších programů a 

činností v oblasti sociálního začleňování 

OPZ 4 450,00 3 782,50 557,50 

18 

18.1 Podpora horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky dodavatelského 

řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů, podpora 

propagačních činností v místním kontextu, které 

souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

PRV 600,00 300,00 0,00 

19 

19.1 Rozvoj lesnické infrastruktury PRV 611,00 550,00 0,00 

19.2 Pořízení moderní lesnické techniky a 

technologií 
PRV 1 400,00 700,00 0,00 

19.3 Neproduktivní investice v lesích PRV 100,00 100,00 0,00 

20 

20.1 Investice do zemědělských podniků, 

využití brownfieldů 
PRV 1 800,00 900,00 0,00 

20.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 
PRV 823,53 700,00 0,00 

20.3 Zemědělská infrastruktura PRV 400,00 360,00 0,00 

21 21.4 Sdílení zařízení a zdrojů PRV 222,47 100,47 0,00 

24 24.1 Nezemědělská činnost PRV 8 857,00 3 100,00 0,00 

29 
29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení IROP 3 684,21 3 500,00 0,00 

29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení OPZ 3 573,00 3 037,05 465,95 

30 
30.1 Zřizování sociálních podniků OPZ 1 960,00 1 666,00 134,00 

30.1 Zřizování sociálních podniků IROP 1 052,63 1 000,00 0,00 

35 

35.3 Cyklotrasy jako prostředek dopravy za 

prací 
IROP 421,05 400,00 0,00 

35.4 Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu v 

zastavěných částech území včetně 

bezbariérového přístupu 

IROP 2 000,00 1 900,00 0,00 

43 43.1 Pozemkové úpravy PRV 400,00 400,00 0,00 

49 

49.1 Podpora ekologicky šetrného hospodaření 

v zemědělství a lesnictví, zvýšení ekologické 

stability krajiny. Protierozní a protipovodňová 

opatření k ochraně půdního fondy. Investice do 

ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. 

Realizace plánů společných zařízení. 

Zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 

PRV 322,00 161,00 0,00 

50 50.1 Budování biokoridorů, výsadba alejí OPŽP 7 859,99 6 681,00 0,00 

 

 

4. Přehled činností 
 

MAS Podhůří Železných hor v období od 1.1.2016 do 31.12.2023 realizuje projekt podpořený 

z IROP s názvem Provozní a animační činnost MAS Podhůří Železných hor v celkové výši 

9 058 859 Kč. Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765. Tento projekt 

slouží k zajištění chodu kanceláře ve vztahu k realizaci SCLLD, vyhlašování a administraci 



výzev z operačních programů. Začátkem roku nám byla schválená Integrovaná strategie a 

následně byly schváleny i Interní postupy pro vyhlašování výzev z operačního programu 

IROP.  

MAS ihned započala s realizací a naplňování cílů této strategie 

 

 

4.1 Vyhlášené výzvy 

 

V srpnu jsem vyhlásili Výzvu č. 1 z IROP – Posilování IZS a hasičů. Také jsme vyhlásili 

Výzvu č. 1 a č. 2 z operačního programu OPZ týkající se sociálních služeb. Administrativně 

jsme zpracovali podané žádosti do obou programů. V prosinci byla vyhlášena výzva č. 2 

z IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy a výzva č. 3 Zvyšování kapacit v předškolních 

zařízení. Na podzim jsme se intenzivně zabývali vypracováním FICHÍ do operačního 

programu PRV. Uspořádali jsme konzultační semináře pro potencionální žadatele ke 

všem vyhlášeným výzvám. 

 

 

4.2 Seznam přijatých a schválených žádostí 

 
Operační 

program 
Název žádosti 

Částka 

dotace v Kč 
Žadatel 

IROP Pořízení DA pro obec Maleč 1 200 000,- Obec Maleč 

OPZ 

Podpora návratu znevýhodněných 

osob 
1  783 125,- 

Spolek pro svobodné 

vzdělávání 

OPZ 

Zapojení peer konzultanta do 

komunitní péče 
780 250,- 

FOKUS Vysočina 

 
 

 

4.3 Schválené projekty v roce 2017 k proplacení  
 

Žadatel Název projektu 
Částka dotace 

v Kč 

ZŠ Smetanova 

ZŠ Buttulova 

ZŠ Hradební 

ZŠ Maleč 

Personální a edukační podpora ZŠ 3 780 000,- 

Podhůří Železných hor o.p.s. Dotace Kraje vysočina na provoz MAS 76 000,- 

 

 

 

Během celého roku jsme se účastnili seminářů, konferencí a školení k programům z MŠMT, 

MPSV, MMR, MZe k vyhlašování výzev, hodnocení projektů, práce se systémem MS 2014+ 

administrativní podporu šablon pro MŠ a ZŠ. Prováděli jsme administrativní podporu škol – 

animace. Účastnily jsme se akcí: 

 

30.1.  Praha – školení k OPZ – prorodinná opatření 

2.2.  Praha – Venkov 2017 



16.3.  Hranice – Valná hromada NS MAS ČR 

27.3.  Náměšť n. O. – Krajské setkání MAS 

28.4.  Praha – seminář MPSV 

11.5.  Habry – Krajské setkání MAS 

29.5.  Praha – seminář MPSV 

31.5. – 1.6. LeaderFEST Hlinsko – seminář IROP a PRV 

28.6.  Vílanec – Krajské setkání MAS 

24.7.  Praha – seminář IROP 

10.8.  Medličky – Krajské setkání MAS 

12.9.  Pardubice – projekty z OPŽP 

2.10. – 3.10. Ostrožská Nová Ves – přeshraniční spolupráce 

9.10.  Váňův statek – Krajské setkání MAS 

14.11.  Valtice – Valná hromada NS MAS 

29.11.  Jihlava – Cestovní ruch 

6.12.  Brno – seminář k PRV 

13.12.  Praha – seminář k IROP 

 

 

4.4 Animace škol 

 
MAS se zapojila do projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností zaměřenou na 

podporu základních a mateřských škol na území MAS. Jedná se o tzv. Šablony pro ZŠ a MŠ 

I., které jsou financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. 

Prostřednictvím tohoto projektu nabízí MAS bezplatné konzultace Šablon a provází žadatele 

od podání žádosti, přes monitorovací zprávy, dokládání výstupů aktivit až po podání 

závěrečné zprávy a finančního vypořádání.  

 

 

4.5 Další činnost 
 

Rozvíjeli jsme aktivity v rámci klíčových projektů SCLLD. 

Zrealizovali jsme projekt Geocyklotrasa Za vodou a geologií do Železných hor. V květnu 

proběhlo její slavnostní otevření v Chotěboři a pokračovalo kulturním programem na 

Modletíně. Celou akci jsme mediálně zpropagovaly v měsíčníku ECHO, Havlíčkobrodském 

deníku, na několika webových stránkách i upoutávkou v Českém rozhlase.  

V měsíci červnu jsme zorganizovali výstavu fotografií od našich spoluobčanů s názvem 

Stromy naši souputníci. Výstava proběhla ve vestibulu kina v rámci oslav města Chotěboř.  

Intenzivně jsme spolupracovali s potencionálními žadateli do připravovaných výzev, 

poskytovali jsme konzultace i odbornou pomoc při tvorbě žádostí do operačních programů. 

Aktivně jsme se prezentovali v místním periodiku ECHO. 

Zpracovali jsme dva plánovací dokumenty, které budou podkladem při podávání žádostí o 

dotace. Jednalo se o Program rozvoje obce pro obec Maleč a Lány. 

Rozvíjeli jsme spolupráci s následujícími subjekty: Geopark ŽH, Informační a turistické 

centrum Chotěboř, CHKO ŽH, Gymnázium Chotěboř, MAS Kraje Vysočina. 



Vyvíjeli jsme činnost v pracovní skupině při MAS věnující se regionálnímu rozvoji, která se 

v průběhu roku dvakrát sešla. 

 

 

 

 

  



  



 

 

  



  



 

 

  



  



  



Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017 

 

 

 

 
Název společnosti:   Podhůří Železných hor, o.p.s. 
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Právní forma:   obecně prospěšná společnost 

 

IČ:     274 94 373 
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1. Charakteristika a hlavní aktivity  

1.1 Založení a charakteristika společnosti 
 

Obecně prospěšná společnost byla založena zakládací smlouvou podepsanou 12 zakladateli a 

dne 27. 4. 2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 

králové, oddíl O, vložka 128. Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle 

zakládací smlouvy a statutu obecně prospěšné společnosti, která navazují na obecně závazné 

předpisy platné v České republice.  

 

Obecně prospěšná společnost bude v rámci hlavní činnosti poskytovat následující služby: 

- Koordinace rozvoje regionu Podhůří Železných hor ve všech oblastech 

- Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor a jeho turistického potenciálu 

- Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 

- Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro 

rozvoj turistického ruchu 

- Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 

- Služby při financování projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor 

- Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Podhůří Železných hor 

- Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu Podhůří Železných hor 

- Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Podhůří Železných hor 

- Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 

- Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

- Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 

- Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraji 

- Provoz IC - koordinace a rozvoj 

- Posouzení projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor 

- Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 

Podhůří Železných hor 

- Poradenská činnost 

- Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu 

Podhůří Železných hor 

Obecně prospěšná společnost bude v rámci vedlejší činnosti poskytovat následující služby: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

obory činnosti: 

- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 

Obecně prospěšná společnost realizuje tržby v České republice. 

 

Obecně prospěšná společnost má vlastní jmění ve výši 24.000,- Kč. 

 

 

1.2 Statutární orgán k 31. prosinci 2017 

 

V roce 2017 pracovaly orgány v tomto složení 

 

Statutární orgán:  Mgr. Jaromíra Valehrachová, ředitelka společnosti   



 

Správní rada: Ing. Tomáš Škaryd – předseda správní rady, Ladislav Škaryd, 

Jindřich Šíp, Ing. Alice Fiedlerová, Radek Svoboda, Pavel 

Kubera, Ing. Vít Šimon, Ing. Karel Musílek, Ing. Miloš Uchytil, 

Ondřej Čapek, Dagmar Vaňková a Vladimír Pešek 

 

Dozorčí rada: Václav Venhauer – předseda dozorčí rady, Ing. Martin Jindra, 

Zuzana Kolářová, Mgr. Věra Řípová, Mgr. Markéta Krejčíková, 

DiS., Ing. Roman Sadílek  

     

 

Zakladatelé: Město Chotěboř, Obec Maleč, Obec Nová Ves u Chotěboře, 

Obec Víska, Obec Jeřišno, Obec Čečkovice, ZD Maleč, 

Technická a lesní správa Chotěboř, TJ Sokol Maleč, TJ Sokol 

Chotěboř, TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře, CEKUS Chotěboř 

 

Vklad každého zakladatele je 2.000,- Kč, výše vlastního jmění činí k 31. 12. 2017 celkem 24 

tis. Kč. 

     

1.3 Podíly v jiných společnostech 

 

Obecně prospěšná společnost nemá podíl v jiné společnosti 

 

1.4 Identifikace konsolidační skupiny 

 

Obecně prospěšná společnost není součástí žádného konsolidačního celku. 

 

2. Účetní metody a obecné účetní zásady 

  

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, jejich hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 

předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 

Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni k 31. 12. 2017. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 

3. Přehled významných účetních pravidel, postupů a způsobů 

oceňování 

 
3.1 Okamžik uskutečnění účetního případu 

 

Okamžik uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě 

závazku, inkasu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka, schodku, přebytku či 

škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajících z 



vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce 

nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti 

dokumentující. 

 

3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým 

nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a 

ocenění ve vyšší než 60 tis. Kč. Bez ohledu na výši ocenění jsou součástí dlouhodobého 

hmotného majetku stavby včetně budov, základní stádo a tažná zvířata. 

 

Za dlouhodobý nehmotný majetek, resp. dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje 

technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 

částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

 

Dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je nižší 

než 40 tis. Kč v jednotlivém případě, je evidován v účetní jednotce následujícím způsobem: 

 předměty s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou 10 tis. Kč až 40 

tis. Kč budou účtovány jako dlouhodobým hmotným majetkem v úč. skupině 02 s 

dvouletým odpisovým plánem u dlouhodobého hmotného majetku, s tříletým 

odpisovým plánem u dlouhodobého nehmotného majetku. 

 předměty s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou 1 tis. Kč až do 

10 tis. Kč budou považovány za drobný hmotný majetek a bude o nich účtováno jako 

o zásobách, o tomto majetku se vede operativní evidence 

 předměty s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou do 1 tis. Kč 

budou považovány za spotřební materiál a budou vyúčtovány okamžitě po jeho vydání 

do užívání nebo při jejich nákupu do nákladů a o tomto majetku se nevede operativní 

evidence 

 předměty s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou 1 tis. Kč až do 

40 tis. Kč, na jejich pořízení je čerpána dotace, budou považovány za drobný hmotný 

majetek a bude o nich účtováno jako o zásobách, dotace na jejich pořízení bude 

účtována do výnosů jako provozní dotace, o tomto majetku se vede operativní 

evidence 

 

Ocenění 

 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách, resp. vlastními 

náklady sníženými o oprávky. 

 

Účetní a daňové odpisy 
 

 V následující tabulce jsou uvedeny účetní a daňové odpisové sazby dle jednotlivých 

skupin majetku. Odepisování dlouhodobého majetku začíná následující měsíc po uvedení 

majetku do užívání. 

 



 

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 
 

Dlouhodobý finanční majetek představují majetkové podíly, prostřednictvím nichž uplatňuje 

držitel rozhodující vliv v ovládaných společnostech (dceřiný podnik) nebo podstatný vliv v 

přidružených společnostech. Dluhové cenné papíry jsou založeny na úvěrovém vztahu dlužník 

a věřitel. Dlužník má povinnost splatit do určité doby nejen zapůjčenou částku, ale i úrok. 

Dlužník nese u dlužných cenných papírů náklady, které se váží k půjčeným penězům, tj. úrok. 

Pokud je cenný papír pořizován za účel držení do splatnosti, pokládá se podle délky splatnost 

za dlouhodobý finanční majetek (splatnost je delší jak jeden rok), nebo krátkodobý finanční 

majetek. (splatnost je kratší jak jeden rok). Ostatní (realizovatelné) cenné papíry a obchodní 

účasti jsou cenné papíry a obchodní účasti, které nejsou z hlediska záměru určeny výhradně 

ani k obchodování, nejsou strategickou majetkovou účastí do dceřiného nebo přidruženého 

podniku, dlužným cenným papírem drženým do splatnosti.  

 

Ocenění 

 

Cenné papíry a majetkové účasti jsou k datu pořízení oceněny v pořizovacích cenách. K 

rozvahovému dni jsou ostatní (realizovatelné) cenné papíry a obchodní účasti přeceněny na 

reálnou hodnotu. V případě, že není možno stanovit reálnou hodnotu, jsou cenné papíry a 

obchodní účasti oceněny v původních pořizovacích cenách. V případě, že došlo k trvalému 

snížení hodnoty (znehodnocení), je v potřebné výši tvořena opravná položka. 

Společnost nevlastní cenné papíry. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí předměty s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a pořizovací cenou od 1 tis. Kč až do 40 tis. Kč. Předměty jsou považovány za 

spotřební materiál a budou vyúčtovány okamžitě po jeho vydání do užívání nebo při jejich 

nákupu do nákladů. Pořízení (vyřazení) drobného hmotného majetku se dále zaúčtuje do 

podrozvahové evidence na účet 971 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. O tomto majetku se 

vede operativní evidence. 

K 31. 12. 2017 má společnost v evidenci Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové 

hodnotě 470.275,50 Kč. 

 

3.4 Zásoby 

 

Zásoby představují majetek, který z hlediska jeho likvidity zahrnuje krátkodobě vázaný 

kapitál ve formě oběžných aktiv. Zásoby zahrnují jak majetek nakupovaný, tak majetek 

vytvořený vlastní činností. Při účtování o pořízení a úbytku zásob je používán způsob „B“, tzn 

je účtováno v průběhu účetního období o všech přírůstcích a úbytcích prostřednictvím účtů 

nákladů a výnosů. Před uzavřením roku se stav zásob převede na vrub nákladů a stav zásob 

podle skladové evidence na konci roku se zaúčtuje na vrub příslušného účtu zásob a 

1-1 až 1-36 1 25,00%
2-1 až 2-80 2 16,70%

3-1 až 3-44 3 8,40%
4-1 až 4-22 4 5,00%
5-1 až 5-39 5 3,40%

6-1 až 6-9 6 2,00%

ÚČE T NÍ ODPIS Y
POL OŽE K 

Daňová odpisová 
S kupina

Účetní odpisová 
S azba



souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Zásoby se dále dle 

svého charakteru člení na materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, 

výrobky), zvířata, popř. zálohy na pořízení zásob. 

 

Ocenění 

 

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní činností se 

oceňují na bázi vlastních nákladů podle plánovaných kalkulací.  

 

3.5 Pohledávky 

 

Ocenění 

 

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě, součástí rozvahy (bilance) jsou rovněž opravné 

položky vztahující se k pohledávkám. 

 

Položka B. II. 1. Odběratele obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splněné a 

vyúčtované dodávky a služby odběratelům vyplývajících z obchodních závazkových vztahů. 

 

Stanovení výše opravných položek a rezerv 

 

Společnost tvoří opravné položky k problematickým pohledávkám podle zvláštního předpisu 

a to zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu 

 

3.6 Rezervy 
 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 

pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž 

vzniknou. 

 

Tvorba rezerv se účtuje na vrub účtů nákladů, použití a rozpuštění ve prospěch výnosů. 

Společnost v případě potřeby může tvořit definované zvláštním předpisem, a to zákonem č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu. 

 

Společnost nemá vytvořené rezervy. 

 

 

3.7 Závazky z obchodního styku 

 

Závazky jsou vykazovány v nominální hodnotě, a pro potřeby finančního výkaznictví jsou 

vykazovány dle zbytkové splatnosti k datu sestavení účetní závěrky v položkách rozvaha B. 

II. 7. Dlouhodobé závazky, B. III. 1. Dodavatelé. 

 

 

3.8 Úvěry a ostatní finanční výpomoci 
 

Úvěry jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě. Úroky jsou věcně a časově rozlišovány a 

zaúčtovány do výsledku hospodaření za účetní období, se kterým věcně a časové souvisí. 

 

Společnost má zřízený kontokorentní bankovní úvěr. K 31. 12. 2017 nebyl úvěr čerpán.  

 



 

3.9 Finanční pronájem 

 

Finančním leasingem se rozumí finanční pronájem s následnou koupí pronajatého 

dlouhodobého majetku po uplynutí sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem. 

Vlastnictví majetku se převádí z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu hradí stanovené 

platby v rámci platebního kalendáře, Splátky nájemného jsou po dobu pronájmu rovnoměrně 

rozpouštěny do nákladů. 

 

Společnost nemá v evidenci žádný pronajatý dlouhodobý majetek, který by byl pořízen na 

leasing. 

 

3.10 Výnosy a náklady 
 

Na účtování nákladů a výnosů jsou vymezeny výsledkové účty, v jejichž rámci probíhá 

narůstajícím způsobem během účetního období účtování, které vyjadřuje, jaké náklady na 

činnost účetní jednotky byly vynaloženy a jakých výnosů bylo dosaženo. 

 

Ke dni sestavení účetní závěrky obecně prospěšná společnost odděleně vykazuje náklady, 

výnosy a výsledek hospodaření za hlavní činnost, náklady, výnosy a výsledek hospodaření za 

hospodářskou činnost.  

 

Výnosy a náklady společnosti zachycuje do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzn., 

účtuje se na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově 

rozlišené. Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě 

nákladů a výdajů příštích období. Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se 

časově rozlišují ve formě výnosů a příjmů příštích období. 

 

Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle platných 

účetních předpisů není nutné časově rozlišovat, se budou považovat za daňové výdaje, popř. 

příjmy.  

 

3.11 Daně 

 
3.11.1 Daň z příjmu splatná 

 

Daň z příjmu za dané období se skládá ze splatné daně.  

 

Splatná daň z příjmů za účetní období vychází z hospodářského výsledku běžného účetního 

období, tj. ze zdanitelného zisku. Výsledek běžného účetního období je upraven připočtením 

daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, nepodléhají dani z příjmů (nejsou 

předmětem daně). Dále je upraven o slevy na dani a případné zápočty. Výpočet splatné 

daňové povinnosti se provede na konci zdaňovacího období podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

dani z příjmu, ve znění pozdějších změn a doplňků. Závazek společnosti z titulu splatné daně 

je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky. 

 

 

3.12 Přepočty cizích měn. 
 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní 

banky.  



 

V roce 2017 neměla společnost účetní případy v cizích měnách. 

 

3.13 Použití odhadů 

 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 

jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na 

vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, 

že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných 

hodnot v následujících účetních obdobích. 

 

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 

4.1 Vývoj počtu zaměstnanců, splatné závazky pojistného a daní 
               

Obecně prospěšná společnost k 31. 12. 2017 zaměstnávala 2 zaměstnance, osobní náklady, 

tzn. náklady mzdové, sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance činily za rok 2017 celkem 

1 002 tis. Kč, z toho 751 tis. Kč jsou mzdové náklady a 249 tis. Kč jsou náklady na zákonné 

sociální pojištění.  

K 31. 12. 2017 dosahovaly splatné ostatní daně výše 11 tis. Kč. Členům statutárních a 

kontrolních orgánů nebyly poskytnuty v účetním období roku 2017 žádné odměny, půjčky, 

úvěry, záruky ani jiné požitky. 

 

4.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

         

Obecně prospěšná společnost vykazovala v Bilanci k 31.12.2017 jiný dlouhodobý hmotný 

majetek ve výši 1.168 tis. Kč, oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku pak 1.043 

tis. Kč. Jedná se o hmotný majetek včetně jeho součástí, který byl pořízen v rámci projektu 

„Cesta poznání“ a „Geocyklotrasa „Z Chotěboře do Železných hor za kameny a vodou“ 

 

4.3 Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku (údaje v tis. Kč) 

 2017 

Pohledávky celkem k 31. 12. 0 

Se splatností do 90 dnů 0 

                     nad 90 dnů 0 

Závazky celkem k 31. 12. 0 

Se splatností do 90 dnů 0 

                     nad 90 dnů 0 

 

Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které nejsou obsaženy v Bilanci k 

31. 12. 2017. 

 

4.4. Přijaté dotace, tržby a doplnění informací o majetku a závazcích, hospodářském 

výsledku 
               

Obecně prospěšná společnost za účetní období roku 2017 přijala provozní dotace od Kraje 

Vysočina (76 tis. Kč) a MMR (1.075 tis. Kč) V roce 2017 činily celkem 1.151 tis. Kč, obecně 

prospěšná společnost získala v účetním období v hlavní činnosti ost. provoz. výnosy (dotace 

na odpis. majetku) 202 tis. Kč, z doplňkové činnosti 0 tis. Kč a 0,03 tis. Kč úroků z vkladu na 

běžném účtu. Výsledek hospodaření byl dosažen z hlavní činnosti obecně prospěšné 

společnosti. Při stanovení vlastní daňové povinnosti bylo postupováno dle platného zákona o 



dani z příjmu, jsou posuzovány podmínky uplatnění § 20, odst. 7 (daňová úspora), její 

uplatnění, popř. dodanění dle data jejího vzniku. Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 

51 tis. Kč (evidován v položce 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) byl převeden 

na účet Ztráta minulých let, který dosáhl k 31. 12. 2017 hodnoty -155 tis. Kč.  

 

5. Soudní spory 

 

Proti společnosti nebyly k datu účetní závěrky vedené soudní spory, společnost nevykazuje 

žádné obdobné závazky. 

 

6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 
 

Vedení společnosti nejsou známy žádné významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

a které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti. 

  

7. Archivace 

 

Doklady jsou archivovány v papírové podobě v šanonech v pronajatých prostorech na adrese 

Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


