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I. Základní údaje 
 
 
Účetní období:  1.1.2020 – 31.12.2020 
 
Název:  Místní akční skupina Krkonoše, z.s. 
Sídlo organizace:  Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov 
Právní forma:  zapsaný spolek 
Statutární orgán: Předseda - Ing. Aleš Maloch 
 
Datum vzniku: 5. srpna 2005, spisová značka L 5718 vedená u Krajského soud 
v Hradci Králové. 
 
Účel (poslání): Všestranná podpora rozvoje území v hranicích turistického regionu 
Krkonoše činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel, návštěvníků, obcí, 
neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších 
subjektů, které působí v regionu. 
 
Hlavní činnost: Realizace projektů na podporu rozvoje regionu. 
 
Vedlejší (hospodářská) činnost: žádná 
 
Kategorie účetní jednotky: mikro 
 
Vklad: 0 
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II. Obecné účetní zásady 
 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek. 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 

Organizace neúčtuje o cenných papírech ani podílech. 
 

II.3. Zásoby 

Organizace nemá naplnění pro evidenci zásob.  
 
II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
v souladu s vyhláškou netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky 
může rozhodnout předseda organizace. 
 
 
II.5. Cizoměnové transakce 

Organizace nemá naplnění pro cizoměnové transakce. 
 
 
II.6. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou 
nevýznamné, tj. do výše 1.000 Kč. 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Organizace nemá dlouhodobý majetek ani investiční dotace či dary. 
 
II.8. Veřejná sbírka 

Organizace nemá naplnění pro evidenci veřejné sbírky. Veřejné sbírky nejsou 
realizovány. 
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II.9. Přijaté dary 

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí  přímo ve prospěch výnosů na 
účet 685 – Přijaté dary na hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – 
Bankovní účet. Doposud byly všechny dary utraceny a vyúčtovány v daném účetním 
období, proto není zapojen účet Fondu.  
 
 
II.10. Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu 
skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace  
dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, 
tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový případně vyjadřoval pouze výši 
vlastního podílu organizace. 
 
 
II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál,…. 

Vlastní jmění a nadační kapitál žádné. 
 
 
II.12. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Žádný. 
 
 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Žádné. 
 
 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2020 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2019 

4 4 
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z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2020 

Průměrný počet řídících pracovníků 
v roce 2019 

0 0 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2020 v tis. Kč 2019 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 1.592.790 Kč 0 1.651.461 Kč 0 

Zákonné sociální pojištění    353.781 Kč 0    502.375 Kč 0 

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 

 
Snížení mzdových nákladů oproti roku 2020 je způsobeno dlouhodobou pracovní 
neschopností zaměstnance. Snížení odvodu zákonného sociálního pojištění  rovněž 
dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnance a také prominutím pojistného 
(v rámci programu Antivirus C) za období 6 - 8/2020 u sociálního pojištění z důvodů 
Covid.  
 
Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2020 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Odměna 24.200 Kč. 
 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2020 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
 
 
III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
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III.11. Přijaté dotace 

V roce 2020 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka 

Liberecký kraj 50.000 

Královéhradecký kraj  4.693 

Královéhradecký kraj                    150.000 

MMR 1.853.960 

  

Celkem 2.058.653 

 

Krajské dotace byly v plné výši vyčerpány. 
Dotace MMR je do roku 2023. Plánovaná částka na období 2020 ve výši 1.853.960 Kč 
byla v plné vyši vyčerpána. 
 
 
 

III.12. Přijaté dary 

V roce 2020 byly přijaty  dary v souhrnné hodnotě 191.050 Kč (jednotlivé dary se 
pohybují ve finančním rozmezí 1.390 – 43.610 Kč) 
 

Výše uvedené dary využila organizace v daném roce v plné výši na provoz v souladu 
s podmínkami darovacích smluv. 
 
 
III.13. Poskytnuté dary 

Organizace v účetní období neposkytla žádné dary.  
  
 

III.14. Veřejná sbírka 

Organizace neměla v roce 2020 povolení pořádat veřejnou sbírku: 
 
 
III.15. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
 
Za rok 2020 organizace vykazuje ztrátu ve výši 25.558,67 Kč.  
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Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2020 použita na financování 
v rámci hlavní činnosti organizace. 
 
 
III.16. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Za dobu mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo 

k žádné významné události. 

Současná celostátní a celosvětová situace COVID výrazně neovlivnila chod a 

hospodaření organizace.  

 
 
 
 
V               dne   
 
 
 
Sestavil:  M. Janatová  
 
 
 
Statutární orgán:  Ing. Aleš Maloch 
 
 
 
 


