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Úvodní slovo ředitele MAS 

 

Rok 2012 byl pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s. rokem intenzivních příprav. Kromě toho, že 

MAS ČMP získala od Kraje Vysočina dotaci ve výši 30 tis. Kč, uskutečnila se rovněž v Polné 

v Kuhnově síni odborná konference se zaměřením na Cestovní ruch na Vysočině. Hlavní osobností 

této akce byl Doc. RNDr. Jiří Vystoupil CSc. z Ekonomicko - správní fakulty MU v Brně, katedra 

regionálního rozvoje. Tento projekt podpořilo MZE ČR a Celostátní síť pro venkov částkou cca 17 

tis. Kč. MAS ČMP se stala od ledna 2012 řádným členem Národní sítě MAS. Byl zpuštěn také 

nový web MASky. Tedy pokračovaly rozsáhlé a náročné přípravy na nové programovací období 

2014  – 2020.  

 

V roce 2012 byl rovněž zahájen první projekt MASky – projekt spolupráce s názvem „S nůší do 

světa řemesel“. V tomto projektu uspěla MAS ČMP s žádostí o dotaci společně s Via rusticou 

Pacov, Leadrem Loucko. Celkové výdaje projektu činí 4.106.676 Kč, z čehož za MAS ČMP je to 

částka 1.406.475 Kč. Projekt bude probíhat od září 2013 do června 2014. V rámci projektu „S nůší 

do světa řemesel“ se na územích jednotlivých MAS uskuteční řada rukodělných kurzů pro zájemce 

z řad veřejnosti (zejména děti, děti a rodiče, ostatní zájemci). Na jednotlivých kurzech bude využito 

pořízené vybavení a materiál – keramická pec, enkaustické žehličky, grafický lis, drobné nářadí       

a suroviny,.... Vydařené výrobky z rukodělných kurzů ze všech MAS budou se souhlasem jejich 

autorů zařazeny do společné putovní výstavy, která je jedním z dalších výstupů projektu. Cílem 

kurzů je jednak seznámit zájemce s více či méně tradičními rukodělnými činnostmi, dále naučit 

zástupce pořádajících partnerských organizací pomůcky a vybavení pro rukodělné činnosti dále 

využívat. MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ve spolupráci s partnery organizuje 10 rukodělných 

kurzů – z nichž 4 se budou věnovat keramice, 2 se zaměří na pletení z pedigu a po jednom kurzu 

bude ke grafice, skleněným vitrážím, enkaustice a malování na hedvábí. Do projektu se zapojily 

Domov dětí a mládeže Polná, Základní umělecká škola Polná, Základní škola Jamné, keramická 

dílna Okrouhlička a keramická dílna Statek u Tadeáše ve Věžničce. Kromě materiálu a vybavení k 

rukodělným činnostem bude zakoupeno vnitřní a venkovní vybavení pro akce pro veřejnost – 

podium, velkokapacitní stan, pivní sety a stánky. Vybavení bude používáno při akcích, které 

navštěvuje velké množství lidí. Dalším výstupem projektu je cyklus šesti seminářů pro pracovníky a 

zřizovatele malých muzeí, galerií a výstavních expozic v regionech MAS. Cyklus se zaměřuje na 

vzájemné setkávání, výměnu zkušeností a vzdělávání pracovníků/zřizovatelů muzeí ve specifických 

oblastech muzejnictví. Důraz je kladen i na management, marketing, práci s veřejností, včetně 

prohlídky hostitelských muzeí.  

 

V roce 2012 rovněž došlo k významnému rozšíření územní působnosti MAS ČMP a do MASky 

vstoupili noví členové. MASka schválila v tomto roce svůj první statut a stala se členem dalších 

významných institucí – Celostátní títě pro venkov a Centra regionálního rozvoje venkova. V tomto 

roce navázala MASka rovněž spolupráci s několika dalšími MAS, tedy např. nejen Via rustica 

Pacov a Leader Loucko, ale i Podhůří Železných hor, Most Vysočiny a Zubří Země.  

 

 

 

                                                                                               Ing. Petr Denk, ředitel MAS ČMP  
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1. Charakteristika a hlavní aktivity  

1.1 Založení a charakteristika společnosti 
 

Obecně prospěšná společnost je založena zakládací smlouvou podepsanou aktuálně 11 zakladateli a 

dne 9.7.2007 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl O, vložka 331. Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle 

zakládací smlouvy, která navazují na obecně závazné předpisy platné v České republice.  

 

Obecně prospěšná společnost se zabývá v rámci své hlavní činnosti následujícími činnostmi: 

 koordinace rozvoje regionu Českomoravské pomezí ve všech oblastech 

 rozvoj a propagace regionu Českomoravské pomezí 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 životného prostředí 

 služby při financování projektů k rozvoji regionu  Českomoravské pomezí 

 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu  Českomoravské pomezí 

 tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu   

Českomoravské pomezí 

 součinnost se zahraničními subjekty majícími vztahy k regionu  Českomoravské pomezí 

 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 kraje  

 provoz IC – koordinace a rozvoj 

 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 

Českomoravské pomezí 

 poradenská činnost 

 činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rezvoje regionu  

Českomoravské pomezí 

Obecně prospěšná společnost realizuje tržby v České republice. 

 

 

1.2  Statutární orgán k 31.prosinci 2012 
 

Statutární orgán:  Ing.Bc.Petr Denk, ředitel   

 

Správní rada:   Mgr.Vlastimil Matula – předseda, Ing.Ladislav Fiala, Ing.Josef Málek, 

    Josef Mlynář, Ing.Josef Kolbl, Ing.Vojtěch Rosický, Ing.Petr Dvořák, 

    Alois Kunc, Ing.Jiří Pejcha 

 

Dozorčí rada:   Bc.Michaela Kuncová – předseda, Mons. Mgr. Zdeněk Krček,  

    Ing. Ivan Klusáček,  

 

Zakladatelé:   Mikroregion Polensko, Římskokatolická farnost – děkanství Polná, 

    Tělovýchovná jednota Slavoj Polná, Slunce Vysočiny s.r.o.,  

    Kolpingova rodina Věžnice, Lidový dům v Polné, Družstvo Vysočina, 

    Město Polná, SH ČMS – Okrsek Polná, Divadelní soubor Jiří  

    Poděbradský, Polná, Polenský big band 

 

Vklad každého zakladatele je 3.000,- Kč, výše vlastního jmění činí k 31.12.2012 celkem 39.000,-

Kč. 

 

 

Stav členské základny MAS ČMP k 8.2.2013 

Poř.č. Název / jméno FO Statut 

1. 
Mikroregion Polensko 

IČ:70849391, Husovo nám. 39, Polná 588 13 

Veřejný sektor - mikroregion 

 

2. 
Družstvo Vysočina 

IČ:47903082, Janovice 66, Polná 588 13 
PO – zemědělský podnikatel 

3. 
Římskokatolická farnost – děkanství Polná 

IČ:62797557, Husovo nám. 14, Polná 588 13 
NNO 

4. 
Tělovýchovná jednota Slavoj Polná 

IČ:18197892, Žejdlicova 681, Polná 588 13 
NNO 

5. 
Slunce Vysočiny s.r.o. 

IČ:27487644, Věžnice 33, Věžnice 582 52 
PO –  podnikatel 

6. 
Kolpingova rodina Věžnice 

IČ:62698087, Věžnice 33, Věžnice 582 52 
NNO 

7. 
Lidový dům v Polné 

IČ:48460656, Jeronýmova 106, Polná 588 13 
NNO 

8. 
Město Polná 

IČ:00286435, Husovo nám. 39, Polná 588 13 
Veřejný sektor 



9. 
SH ČMS – OKRSEK POLNÁ 

IČ:75071894, Nové Dvory 10, Polná 588 13 
NNO 

10. 
Divadelní soubor Jiří Poděbradský 

IČ:26661683, Zámek 485, Polná 588 13 
NNO 

11. 
Polenský big band 

IČ:70287597, Zámek 487, Polná 588 13 
Veřejný sektor – přísp. org. 

12. 
Mlékárna Polná, s.r.o. 

IČ:63493659, Za Nádražím 680, Polná 588 13 
PO –  podnikatel 

13. 
Strom-speci s.r.o. 

IČ:26962993, Dobroutov 32, Polná 588 13 
PO –  podnikatel 

14. 
Městské muzeum Polná 

IČ:75094274, Zámek 486, Polná 588 13 
Veřejný sektor – přísp. org. 

15. 
Vrchovina  z.s.p.o 

IČ:01290053, Okrouhlička 48, Štoky 582 53 

Veřejný sektor – zájmové sdruž. 

PO 

16. 
Zemědělská společnost Zhoř a.s. 

IČ:25596900, Zhoř 92, Zhoř 588 26 
PO –  podnikatel 

17. 
Domov sv. Floriána o.s. (Věžnice HB)  

IČ:28560531, Věžnice 128, Věžnice 582 52 
NNO 

18. 
Zemědělská společnost Lípa a.s. 

IČ:25251660, Lípa 5, Lípa 582 57 
PO - podnikatel 

19. 
IMA CZECH s.r.o Brzkov 

IČ:26905540, Brzkov 81, Polná 588 13 
PO – podnikatel 

20. 
Ubytovací hostinec Datlík, Pavel Med, Štoky 

IČ:63562669, Štoky 373, Štoky 582 53 
FO – podnikatel  

21.  

Umělecké kovářství Fučík & Skála – Štoky 

IČ:11007257, IČ:12159000 

Štoky 78, Štoky 582 53 
FO - Podnikatelé 

22.  
ZŠ Štoky 

IČ:75016362, Štoky 220, Štoky 582 53 
Veřejný sektor – přísp. org. 

23. 
SDH Zhoř  

IČ:64529649, Zhoř, Zhoř 588 26 
NNO 

24. 
Ochotnický spolek Včelinec Zhoř 

IČ:22744070, Zhoř 41, Zhoř 588 26 
NNO 

25. 
DDM Polná 

IČ:68687397, Indusova 210, Polná 588 13 
Veřejný sektor – přísp. org. 

26. 
ZUŠ Polná 

IČ:60575115, Zámek 485, Polná 588 13 
Veřejný sektor – přísp. org. 

27. 
TJ Sokol Lípa 

IČ:15060276, Lípa 60, Lípa 582 57 
NNO 

28. 
Lenka Kubátová – okrasné rostliny, Štoky 

IČ:74386981, Štoky 90, Štoky 582 53 
FO – podnikatel 

29. 
„Občanské sdružení skalka 2009“, Brzkov 

IČ:26580942, Brzkov 69, Polná 588 13 
NNO 

30. 
MŠ Polná 

IČ:71008721, Varhánkova 263, Polná 588 13 
Veřejný sektor – přísp. org. 

31. 
ZŠ a MŠ Věžnice (HB) 

IČ:71003991, Věžnice 85, Věžnice 582 52 
Veřejný sektor – přísp. org. 

   

 

Členů celkem 31 100 % 



z toho 

Veřejný sektor 10 32,3 % 

FO - podnikatelé 3 9,7 % 

PO - podnikatelé 7 22,6 % 

NNO 11 35,4 % 

 

 

Vymezení území působnosti MAS ČMP 

Sledované území regionu MAS Českomoravské pomezí se nachází v členité oblasti ve střední části 

Kraje Vysočina. Rozloha území činí 377,95 km2. K 1. 1. 2012 žilo na tomto území 20 290 obyvatel. 

Průměrná hustota obyvatelstva činí 42,49 obyvatel na km2.  Celé území náleží ke Kraji Vysočina, 

tedy je součástí území NUTS II Jihovýchod. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se skládá nejen z obcí sdružených v Mikroregionu Polensko, ale  i   z 

obcí, které jsou součástí zájmového sdružení právnických osob Vrchovina z. s. p. o. Celkem je tedy v MAS   

35 obcí.  

 

  

 

Velmi zajímavé je, že MAS Českomoravské pomezí o.p.s. má územní působnost ve třech bývalých okresech: 

Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Dnes tedy toto území spadá do správních obvodů tří obcí 

s rozšířenou působností  - Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Největší počet obcí náleží k ORP 

Jihlava 19 obcí, k ORP Havlíčkův Brod patří 12 obcí a konečně k ORP Žďár nad Sázavou patří zbývající 4 obce.  

 

Největším sídlem v území je pětitisícová Polná, která má jako jediná statut města a současně pověřeného 

úřadu pro obce (PoÚ) ve svém spádovém okolí, následuje Dobronín s téměř dvěma tisíci obyvatel, třetím 

sídlem s největším počtem obyvatel je městys Štoky s téměř osmnáctistovkami obyvatel. Více než tisíc 

obyvatel žije také v obcích Herálec a Lípa. Kromě Štoků je městysem také Úsobí. Sídelní struktura regionu 

MAS Českomoravské pomezí je charakteristická poměrně velkou rozdrobenosti a nízkou hustotou 

obyvatelstva, což jsou typické znaky osídlení pro oblast Českomoravské vrchoviny.  

 

Území MAS je dobře dopravně přístupné prostřednictvím komunikací I/34, I/38, II/352 a II/353. Výhodou 

lokalizace území MAS je i skutečnost, že krajské město Jihlava je v těsné blízkosti.  V těsné blízkosti prochází 

rovněž dálnice D1. 

 

 

 

 



 

Jak již bylo uvedeno žilo na území MAS Českomoravské pomezí v 35 obcích k 1.1.2012 celkem   

20 290 obyvatel.  

 

 

Dominujícím znakem sídelní struktury území MAS jsou malé obce do 500 obyvatel, kterých je v 

území  25 (téměř 72 %). V těchto obcích žila počátkem roku 2012 více než čtvrtina obyvatel. 

Území MAS se v současné době administrativně člení na 66 sídel, které jsou integrovány do 35 

obcí. Celkový počet katastrů v 35 obcí MAS je 65. 

 

 
Uvnitř regionu MAS však existují dosti výrazné vnitroregionální rozdíly v hustotě osídlení jednotlivých částí 
území, kdy nejhustěji je osídleno území města Polná (138,68 obyv./km2) a území obce Dobronín (140,86 
obyv./km2). Naproti tomu minimálně je osídleno katastrální území obcí Arnolec (15,91 obyvatel na km2), ale 
i několik dalších obcí, kde se hustota osídlení pohybuje kolem 25 obyvatel na km2.  

 

     

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 dne k 31.12.2012. 

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 ne 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. 

 

Dlouhodobý  a krátkodobý finanční majetek 
 

Dlouhodobý finanční majetek představují majetkové podíly, prostřednictvím nichž uplatňuje držitel 

rozhodující vliv v ovládaných společnostech (dceřinný 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 účelem 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 dceřinného 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. 

 

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 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 vyplývajích 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. 

 

 

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. 

 

 

3.9  Finanční  pronájem 
 

Finančním leasigem 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. 

 

 

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 nimiž 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.   

 

MAS ČMP vykázala v roce 2012 zisk ve výši 241,88 Kč. 

 

 

 
2012 

výnosy 204.717,17 

náklady 204.475,29 

zisk 241,88 

 

 

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 stanoveným ke dni předcházejícímu dni uskutečnění účetního případu.  

 

 

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 31.12.2012 zaměstnává 2 zaměstnance na DPČ. V roce 2012 bylo 

vyplaceno celkem 68 tis.Kč, z toho na DPP ve výši 33 tis.Kč ( např. zhotovení webových stránek, 

Země živitelka, lektorné pro Příklady dobré praxe a prezent. Projektů - MZe), s řízením projektu a 

přípravou projektu S nůší do světa řemesel bylo vyplaceno 35 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění 

za rok 2012 činilo celkem 30 tis. Kč. Členům statutárního orgánu bylo vyplaceno 74 tis.Kč ( ředitel 

o.p.s. 60 tis. Kč, předseda SR 12 tis. Kč a předsedkyni dozorčí rady 2 tis. Kč). K 31.12.2012 činily 

splatné závazky z obchodního styku 0,- Kč,  závazky z titulu zdravotního pojištění 5 tis. Kč. K 

31.12.2012 dosahovaly splatné ostatní daně výše 1 tis. Kč a budou uhrazeny v roce 2013 v daném 

termínu. Členům správní rady v účetním období roku 2012 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 

záruky ani jiné požitky. 

 

4.2  Dlouhodobý hmotný majetek 

         

Obecně prospěšná společnost nevykazovala v Bilanci  k 31.12.2012 žádný dlouhodobý hmotný 

majetek.  

 

4.3. Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku 

 

K 31.12.2012 vykazuje společnost krátk. pohledávky ve výši 25 tis. Kč.  

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

31.12.2012. 

 

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

                 

Obecně prospěšná společnost za účetní období roku 2012 nepřijala žádné dary. Obdržela dotace na 

provozní výdaje z Kraje Vysočina v částce 30 tis. Kč. Obecně prospěšná společnost získala v 

účetním období tržby z hlavní činnosti 127 tis.Kč a 0,4 tis. Kč úroků z vkladu na běžném účtu, 

společnost vykazuje dlouh. závazek k 31.12.12 ve výši 100 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl 

dosažen z hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost k 31.12.2012 

nečerpala  úvěr. Výsledek hospodaření za rok 2011 zisk ve výši  46 tis. Kč  byl převeden na účet 

Nerozdělený získ, nerozdělená ztráta. V rámci stanovení výsledné daňové povinnosti bylo 

postupováno dle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění včetně možnosti 

uplatnění § 20, odst. 7 (daňová úspora). 

 

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. 

  

 

 


