
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 

504/2002 Sb. Vyhláška k zákonu o účetnictví pro nepodnikatele 
 
 
1. OBECNÉ ÚDAJE – popis účetní jednotky 
 

Název:   MAS Litomyšlsko o. p. s. 
Sídlo:    Proseč 125, 539 44 Proseč 
IČO:    27506096 
Datum vzniku:  25.10.2006 
Datum zápisu: 18. 1. 2007 
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost  
Registrace: Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl O, Vložka 144 
 
Rozhodující předmět činnosti – Realizace SPL 
 
Doplňkové činnosti – Poradenství a konsultační činnost 
 
Statutární orgány a vedení společnosti, zaměstnanci a osobní náklady 
 
Ředitelem společnosti je Ing. Petr Vomáčka  
 
Informace o zakladatelích 
 
MAS Litomyšlsko byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 25. 10. 2006. 
Zakladateli společnosti 
jsou: 
 
Město Proseč 
Obec Horky 
Obec Bohuňovice 
Obec Sedliště 
Obec Trstěnice 
Obec Cerekvice na Loučnou 
Zemědělské družstvo Růžový palouček 
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl 
Farní charita Nové Hrady u Skutče 
Rudolf Skřivan 
Stavební sdružení Boštík s.r.o. 
Zemědělské družstvo Sloupnice 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd 
Farní charita Litomyšl 
Miloš Macek 
Mikroregion Litomyšlsko 
 

 

 

 



Správní rada  
 

Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Správní rada má 12 členů. 
Funkční období členů správní rady je tříleté. 
 
Složení správní rady: 
 
Jméno, zastupující subjekt 
 
Předseda správní rady – Ing. Martin Novák  
Člen Ing. Radek Boštík – Obec horní újezd 
Člen Ladislav Chleboun – ZD Sloupnice 
Člen Daniel  Kučera – Zámek Nové Hrady 
Člen Ing. Petr Faltys – Stavební sdružení Boštík s. r. o. 
Člen Luboš Šplíchal – Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl 
Člen Jiří Bartoš – Obec Poříčí u Litomyšle 
Člen Mgr. Pavel Pešata – Toulec o.s. 
Člen Mgr. Vlasta Macková – Obec Sedliště 
Člen Lucie Oherová – Sdružení Toulovcovy Maštale 
Člen Radomil Kašpar – Mikroregion Litomyšlsko 
Člen Jiří Storoženko – Obec Cerekvice nad Loučnou 
 
DOZORČÍ RADA 
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, členy dozorčí rady jmenují a 
odvolávají zakladatelé. Dozorčí rada je tvořena třemi členy a její funkční období je 
tříleté. 
Složení dozorčí rady: 
 
jméno zastupující subjekt 
předseda Ing. Michal Kuře ZD Růžový palouček  
člen Ing. Josef Abraham Obec Cerekvice nad Loučnou  
člen Michaela Hrnčířová -  fyzická osoba  
 
VÝBĚROVÁ KOMISE 
Výběrová komise provádí hodnocení a výběr projektů, je jmenována správní radou. 
Komise má 9 členů, funkční období je tříleté. 
 
Složení výběrové komise: 
 
Jméno – zastupující subjekt 
 
místopředseda Ing. Jan Šilar - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
člen Jaroslav Kysilka JaFis s.r.o.  
člen Ing. Jan Andrle ZD Morašice  
člen Pavel Jílek Stavební sdružení Boštík s.r.o.  
člen Pavel Vomáčka – fyzická osoba 
člen Andrea Štolbová Obec Cerekvice nad Loučnou  
člen Ing. Jaroslav Vaňous ZD Sloupnice  
člen Petr Kupka ZD Sloupnice  
člen Markéta Tauerová – fyzická osoba 



PROGRAMOVÝ VÝBOR 
Programový výbor je tvořen 3 členy, kteří jsou voleni správní radou. Programový 
výbor zpracovává SPL, schvaluje výběrová kritéria, schvaluje výběr projektů. 
 
Složení programového výboru: 
 
jméno zastupující subjekt 
předsedkyně PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková Město Litomyšl  
člen Pavla Pešatová Toulec o.s.  
člen Alena Bartošová Fyzická osoba  
 
Informace o zaměstnancích a mzdových nákladech 
 
Průměrní evidenční počet zaměstnanců:   2  
Z toho řídících:       1   
Průměrný počet zaměstnanců DPP    1,25   
Osobní náklady celkem:      704 tis 
Z toho Hlavní pracovní poměr     475 tis  

Odměny ředitele                 12 tis   
 Dohody o provedení práce      52 tis      
Náklady na zákonné pojistné soc. a zdrav.   165 tis 
+ kooperativa 
 
Jeden ze zaměstnanců uvedených v průměrném počtu zaměstnanců vykonává 
funkci ředitele společnosti. 
 
2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
 
1. Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
2. Účetním obdobím je kalendářní rok 2014. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2014. 
3. Účetní jednotka používá soustavu podvojného účetnictví. 
4. Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí účetního softwaru MRP. 
5. Archivace účetních záznamů probíhá v souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví v 
archívu účetní jednotky a dále je s nimi nakládáno v souladu s dalšími právními 
předpisy. 
5.   zásoby, způsob ocenění majetku 

a) zásoby – účetní jednotka k 31.12. 2014 neevidovala žádné zásoby ve svém 
účetnictví.  

 b) HIM, DHIM a HNIM se pořizoval přímo od dodavatelů, ocenění pořizovací 
cenou  -  v roce 2014 - bylo použito  

  c) cenné papíry a majetkové účasti nebyly v roce 2014 pořízeny 
  d) zvířata a příchovky nejsou v majetku 
6. v průběhu roku 2014 nebyl pořízen majetek v reprodukční pořizovací ceně 
7.  do vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu  se zahrnují ceny dopravy, cla – 
v roce   2014 - nebylo použito  
8. skladové hospodářství vedeno způsobem B 
9.  v roce 2014 nebyly uplatněny opravné položky k majetku 
10.  DHIM je při uvedení do používání odepisován 100%, HIM je odpisován 

individuálně podle sestaveného odpisového plánu – v roce 2014 byl použit 



11.  Účetní odpisy byly v roce 2014 rovny odpisům daňovým – bylo použito 
12. Při přepočtu zahraničních měn na českou měnu byly použity kurzy vyhlašované 
ČNB ke dni uskutečnění účetního případu – v roce 2014 nebylo použito 
13.  Společnost neměla v uplynulém účetním období doměrky na dani z příjmů, 
společnost přijala bankovní úvěr od ČS, který byl v průběhu roku 2014 zcela 
doplacen, společnost  obdržela provozní dotaci od SZIF, Pardubické kraje a 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
14.  v období od data účetní závěrky po datum schválení účetní závěrky nedošlo 
k žádným událostem, jež by měly vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů  
15. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou – 
nebylo použito 
 
3.    DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 
 
Bod 1 
a)  
- společnost neeviduje hmotný majetek v zástavním právu – nebyl pořízen 
 - z titulu leasingových smluv   - leasingové smlouvy u společnosti nejsou zajištěny 
žádným  
   majetkem společnosti 
 
b) pohledávky po lhůtě splatnosti dle účtů – neeviduje, jsou evidovány v operativní 
evidenci  
c) závazky po lhůtě splatnosti – neeviduje, sleduje se operativní evidenci 
d)  společnost nemá závazky ani pohledávky kryté podle zástavního práva, 

nevyúčtované v účetnictví ani neuvedené v rozvaze 
 
bod 2 
Závazky 
a) Po lhůtě splatnosti - neeviduje 
b) závazky k podnikům ve skupině nejsou 
c) závazky dle zástavního práva nejsou 
d) nevyúčtované závazky nejsou 
 
bod 3 Rezervy 
Účetní a zákonné nebyly vytvořeny 
 
bod 4 – Přehled výnosů podle zdrojů 
 
Členění: 
 
Dotace na činnost –Pardubický kraj 220 666,--Kč  rok 2014 – POV  
                                SPL SZIF          77 369,-- Kč   1.-4.-2014      
                                SPL SZIF          106 856,-- Kč   5.-8. 2014    
                                SPL SZIF          175 130,-- Kč 9.-12 2014 (sankce SZIF 1%) 
       Mikroregion Litomyšlsko            20 000,-- Kč rok 2014 – režijní náklady 
       Mikroregion Litomyšlsko            72 741,-- Kč rok 2014 – režijní náklady 
       Ministerstvo pro místní rozvoj    460 888,--Kč – mzdové náklady 
 
Celkem       1 133 650,-- Kč  



 
Přijaté dary v roce 2014 
 
Stavitelství TRYNKL s. r. o.      4 650,-- Kč 
Obec Budislav      10 000,-- Kč  
Obec Makov       22 500,-- Kč 
 
 
Celkem                 37 150,-- Kč 
 
bod. 5 
- náklady na výzkum jsme neměli 
 
bod 6 – Výsledek hospodaření, způsob vypořádání HV z předcházejících 
účetních období 
 
MAS Litomyšlsko o.p.s. v roce 2014 vykonávala doplňkovou výdělečnou činnost. 
Hlavní činnost: 
Hospodářský výsledek za rok 2014 před zdaněním:             15 tis 
Hospodářský výsledek za rok 2014 po zdanění:            15 tis 
Doplňková činnost:  
Hospodářský výsledek za rok 2014  před zdaněním :    2 tis 
Hospodářský výsledek za rok 2014 po zdanění :    2 tis 
 
Hospodářský výsledek minulých let je ponechán na účtu 932 -  nerozdělený zisk. 
 
Bod 7 – Účast členů vedení společnosti a kontrolních orgánů v jiných osobách 
 
V roce 2014 byly členové statutárních orgánů společnosti v účetním obdobím 
zároveň účastni v jiných osobách, se kterými účetní jednotka uzavřela obchodní 
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy za běžných obchodních podmínek. 
 
Člen správní rady - Sdružení Toulovcovy Maštale – nájemné nebytových prostor na 
základě nájemní smlouvy ze dne 31. 8. 2009. 
 
Doplňují informace o účetní jednotce: 
 
- Dohadné účty aktivní 388 – předpis dotace 9.-12.2014 SZIF ve výši 175 130,--Kč 
- Dohadné účty pasovní 389 – náklady roku 2014 – faktury vystaveny v roce 2015 

1230,--Kč  
- Výnosy příštích období 384 –  
 
- Pardubický kraj – POV 50 000,-- Kč  - podpora regionu MAS formou vzdělávání, 
seminářů a poradenství   - časové rozlišení do 31.12.2015. 
 
Výše úvěrů činí ke dni uzávěrky:   nebyly  
 
V Proseči dne 25. 5. 2015 
 
Ing. Petr Vomáčka – ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s. 


