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MAS Krkonoše
Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je zapsaným spolkem, který vznikl jako občanské
sdružení v září 2005 za účelem vytváření projektů, které jsou prospěšné celému regionu
Krkonoš. Na těchto aktivitách se partnersky podílejí obce, podnikatelé i neziskové
organizace.
Členskou základnu MAS tvoří obce, svazky měst a obcí, správa národního parku, agrární
komora, soukromí zemědělci a zemědělské podniky, firmy, živnostníci a neziskové
organizace.
V letech 2009 – 2014 realizovala Strategický plán LEADER s názvem Rozkvět Krakonošovy
zahrady. Dlouhodobým projektem je udělování značky KRKONOŠE originální produkt®
výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše.
Kde působíme
MAS Krkonoše sdružuje 26 obcí a měst na území Královéhradeckého kraje, okresu Trutnov,
v rámci NUTS II Severovýchod. Území MAS se nachází v centrální části turistického regionu
Krkonoše, kde se nachází nejvyšší vrcholky České republiky. Mezi významná centra oblasti
patří města Vrchlabí, Hostinné, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a řada dalších měst a
obcí. Území MAS zaujímá cca. 504,6 km², na kterém žije 39 007 obyvatel (údaj k 1. 1. 2019).

Územní vymezení
Bernartice, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní
Maršov, Hostinné, Janské Lázně, Klášterská Lhota, Královec, Kunčice nad Labem, Lampertice,
Lánov, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prosečné, Rudník, Strážné, Svoboda nad
Úpou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Zlatá Olešnice, Žacléř

Zájmové skupiny
VEŘEJNÝ SEKTOR – Stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a
právnické osoby, které jsou jimi zřízeny či vlastněny minimálně z 50% - pouze PO
NEZISKOVÝ SEKTOR – Zapsané spolky, zapsané ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné
společnosti, nadace nebo nadační fondy, církve, církevní právnické osoby, atp. – pouze PO
ZEMĚDĚLCI - Zemědělští podnikatelé, zastřešující zemědělské organizace - FO / PO
PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU – poskytovatelé ubytování, stravování (spojené
s ubytováním), služeb cestovního ruchu, provozovatelé sportovních a rekreačních areálů,
firmy provozující atrakce regionu (zážitky atp.), informační centra a poskytovatelé
souvisejících služeb (lyžařské školy, půjčovny vybavení atp.) - FO / PO
DRŽITELÉ REGIONÁLNÍ ZNAČKY – producenti a výrobci s přímým vztahem k regionální značce
„KRKONOŠE originální produkt®“ - FO / PO
OSTATNÍ PODNIKATELÉ (fyzické osoby nezařazené do výše uvedených zájmových skupin
(zemědělci, podnikatelé v cestovním ruchu, držitelé regionální značky) nebo provozující více
činností stejnou měrou najednou) - FO / PO
FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ – nepodnikající fyzické osoby, aktivní občané
Historie
MAS Krkonoše vznikla původně pod názvem: „Sdružení pro krkonošské produkty“. Členská
schůze však v říjnu 2006 odhlasovala změnu názvu na „Místní akční skupina Krkonoše, o.s.“.
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Důvodem bylo jasné odlišení činnosti MAS od projektu značení místních produktů (jedna z
významných aktivit MAS).
Od května 2015 je používán název Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
KONTAKTY:
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov - budova Infocentra (1. patro)
www.maskrkonose.cz
Facebook: Místní akční skupina Krkonoše
IČ: 27005844, Datová schránka: bqjmsur

Zdeněk Hefka - manažer MAS
manazer@maskrkonose.cz
+420 608 520 063
Mgr. Kateřina Fejglová - projektová managerka PRV
fejglova@maskrkonose.cz
+420 608 026 115
Mgr. Petra Hartmanová - projektová managerka IROP
hartmanova@maskrkonose.cz
+ 420 608 218 799
Jana Šírová - účetní
ucetni@maskrkonose.cz
Ing. Aleš Maloch - předseda MAS
starosta@rudnik.cz
Členové Rady:
Město Vrchlabí - PhDr. Michal Vávra, vavramichal@muvrchlabi.cz
Obec Strážné - Tomáš Grégr, obec@strazne.eu
Obec Rudník - Ing. Aleš Maloch, starosta@rudnik.cz
Diakonie CČE - Středisko Světlo ve Vrchlabí - Ing. Tomáš Hawel, svetlo@diakonievr.cz
Ing. Karel Polívka, polivka@friesovyboudy.cz
YELLOW POINT, spol. s r.o. - Mgr. Hynek Dvořák, hynek@ypoint.cz
Ing. Ivana Čílová, ivanacilova@seznam.cz
Členové Kontrolní komise:
Svazek obcí Východní Krkonoše - Ing. Pavel Mrázek
Obec Dolní Kalná - Jaroslava Vanclová
Město Hostinné - Ing. Dagmar Sahánková
Správa Krkonošského národního parku - Ing. Josef Taláb
Farma Basařovi, s.r.o. - p. Jan Basař, předseda kontrolní komise
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Členové Výběrové komise:
Neziskový sektor:
Diakonie Vrchlabí - Ing. Ivana Flemrová
Domov - pro náš Rudník, z.s. - Markéta Lhotová
Středisko ekologické výchovy Sever - RNDr. Jiří Kulich
Veřejný sektor:
Základní a mateřská škola Lánov – Mgr. Radmila Koniková
Základní a mateřská škola Rudník - Bc. Pavel Kaplan
Krkonoše - svazek města a obcí - Ing. Eva Šulcová
Zemědělský sektor:
Zemědělec - Martin Hudrlík
Krkonošská kozí farma - Jan Franta
Zemědělkyně - Miroslava Matějáková
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MAS Krkonoše,z.s.
Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov

Finanční zpráva za účetní období od 1.1.2018 – 31.12.2018

Sestavila: Šírová Jana
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Rozv aha podle Přílohy č. 1
v y hlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Místní akční skupina Krkonoše,z.s.

ke dni 31.12.2018

Prostřední Lánov 39
Lánov

( v celých tisících Kč )

543 41

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému fin. orgánu

27005844

číslo

Označení

AKTIVA

a

b
Dlouhodobý m ajetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý m ajetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

A.

A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
B.

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

řádku
c
Součet A.I. až A.IV.

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

číslo

Označení

PASIVA

a

b

A.

A. I.
A. II.
B.

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

131

215

26
105

43
172

131

215

účetního období
3
22
444
-422
109

Předmět podnikání

Pozn.:

4
119
21
98
96

109

96

131

215

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

28.03.2019

Právní forma účetní jednotky

12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

řádku
c
Součet A.I. až A.II.

účetního období
1
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v y hlášky č. 504/2002 Sb

ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

Místní akční skupina Krkonoše,z.s.

Účetní jednotka doručí:

Prostřední Lánov 39
Lánov
543 41

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

27005844

Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
A. V.
A. VI.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

2
3
4
5
6
7

A. VII.
A. VIII.

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

8
9
10

Součet A.I. až A.VIII.

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

139

139

1 386

1 386

31

31

1 556

1 556

B.

Výnosy

11

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.
B. V.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

1 483
141
30

1 483
141
30

Součet B.I. až B.V.

12
13
14
15
16
17

1 654

1 654

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

98

98

ř. 18 - ř. 9

19

98

98

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

28.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:
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1. Obecné informace
1.1 Účetní období
Společnost sestavuje účetní závěrku za kalendářní rok od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, to je za
12 měsíců.
1.2 Způsob sestavení přílohy
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a
vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě
podvojného účetnictví. 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 celých tisících Kč, pokud není
uvedeno jinak.
1.3 Popis účetní jednotky
Název spolku: Místní akční skupina Krkonoše,z.s.
Sídlo: Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov
Identifikační číslo: 27005844
Právní forma: zapsaný spolek podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
Registrace: Živnostenský list vydal Městský úřad ve Vrchlabí, čj.8-007337-03/06-Z1
Rozhodující předmět činnosti: 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.
1.4 Zaměstnanci a osobní náklady
V běžném roce v účetní jednotce průběžně pracovalo celkem 10 zaměstnanců.
Po změnách v personální oblasti byly obsazeny k 31.12.2018 uvedené pozice následovně: pan
Zdeněk Hefka jako vedoucí pracovník MAS Krkonoše, Mgr. Petra Hartmanová jako
manažerka IROP a paní Kateřina Fejglová jako manažerka PRV. Účetnictví vede externě na
DPP paní Jana Šírová.
Mzdové náklady: 1054
z toho: pracovní smlouvy
976
dohody o provedení práce
78
náklady na sociální zabezpečení 332
osobní náklady celkem
1386
Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní plnění, nebo poskytnuty záruky členům
statutárních orgánů.
2. Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody
1.5 Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví.
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a) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota
nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti snižuje pomocí opravných položek účtovaných
na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.
b) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.
Časově se nerozlišují jen ty náklady a výnosy, které se pravidelně opakují nebo jsou
nevýznamného charakteru. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub
nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke
dni sestavení účetní závěrky známa.
c) Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného
nebo sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.
3. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
3.1 Hlavní finanční zdroje
Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo projektu/smlouvy : CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605
Dotace: 1333
Účel:Zlepšení řídících í a administrativních schopností MAS Krkonoše.
Královehradecký kraj 17RG/01-0019 - Podpora činnosti MAS Krkonoše z. s.
Dotace: 150
Dotace celkem 1483
3.4 Přijaté záruky
Nebyly přijaty žádné záruky od třetích osob.
3.5 Poskytnuté záruky třetím osobám
Nebyly poskytnuty žádné záruky třetím osobám.
4. Dlouhodobý nehmotný majetek
V účetnictví neevidujeme k 31.12.2018 dlouhodobý nehmotný majetek.
5.2 Majetek pořízený formou leasingu
Jednotka nemá žádný majetek pořizovaný formou leasingu.
6. Finanční majetek
Typ finančního majetku
Stav k 31. 12. 2018 bankovní účet u ČS, a.s. 170
pokladna
2
celkem
172
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9. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou z obchodních vztahů ve výši 1tis. Kč. Jedná se o fakturu uhrazenou
v 1/2019. Závazky po splatnosti nejsou evidovány. Nemáme žádné závazky neevidované v
účetnictví. Nejsou evidovány žádné závazky po splatnosti z titulu plateb na sociální
zabezpečení, zdravotní pojištění a daně ze závislé činnosti.
10. Přehled výnosů
Dotace
přijaté příspěvky a dary
členské příspěvky
tržby z prodeje služeb
celkem

1483
124
17
30
1654

12. Přehled nákladů
spotřebované nákupy
9
cestovné
14
ostatní služby
116
mzdové náklady
1054
zákonné sociální pojištění
332
ostatní náklady
31
celkem
1556
* údaje jsou v přehledu zachyceny v tisících Kč.
13. Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 98
14. Daň z příjmů právnických osob
Za období roku 2018 nevznikla daňová povinnost.
15. Závěrečné informace
 V roce 2018 nenastala žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo jí
zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti.
 Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce.
 Účetnictví je vedeno externě v účetním programu POHODA.
 Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí.
 Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum.
 Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky
by mohly významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.
 Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí.
 Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a
závazky v této účetní závěrce
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