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Úvodní slovo

Vážení členové a příznivci,

rok 2015 byl pro nás hlavně rokem práce na přípravě nové rozvojové strategie i s využitím 
zkušeností nabytých v předchozím období. 
Strategie nazvaná Moravský kras jinak obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu 
požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 
2014 – 2020 a člení se do 3 základních částí (analytická část, strategická část, implementační 
část). 
Náš spolek působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou 
hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě nás nepůsobí žádný jiný subjekt, 
který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto 
byl zvolen i název Moravský kras jinak. 
Strategie vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky 
evropských fondů pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto 
nástrojů. 
Při přípravě strategie byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní 
partneři v území. Budoucí projekty realizované v rámci strategie mají z pohledu územního zacílení 
plánovaných intervencí velký potenciál pro vytváření synergií a komplementarit.
Pevně věříme, že i další roky, které spolu s financemi přinesou i možnost výrazně zlepšit kvalitu 
života v Moravském krasu, náš spolek využije ke spokojenosti všech.
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Spolek byl založen 5. 4. 2006 a vyvíjí činnost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem napl-
ňování společného zájmu členů, kterým je především rozvoj a koordinace spolupráce veřejného, 
neziskového a soukromého sektoru a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
regionu.

Místní akční skupinu tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sekto-
ru, kteří jsou jejími členy.  

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba podnikající i 
nepodnikající, starší osmnácti let s trvalým pobytem v obci na území MAS nebo osoba, která na 
území MAS prokazatelně působí a která souhlasí se stanovami a cíli Spolku, nebo právnická oso-
ba se sídlem či provozovnou v obci na území MAS nebo osoba, která na území MAS prokazatel-
ně působí a která souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Orgány místní akční skupiny:
Valná hromada
Programový výbor 
Výběrová komise 
Kontrolní výbor 
Pracovní skupiny

MAS Moravský kras z.s. má v souladu se stanovami spolku a v návaznosti na strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje definovány následující zájmové skupiny:

• Veřejná správa
• Vzdělávání
• Církve a náboženské společnosti
• Zemědělci a potravináři
• Nezemědělští podnikatelé
• Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
• Fyzické osoby nepodnikající
• Spolky

Profil spolku
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Místní akční skupina vznikla na základě poptávky partnerů v regionu jako platforma pro rozvoj a 
pro zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými partnery. Od místní akční skupiny všichni partneři 
dostávají poradenský servis při přípravě žádostí o finanční prostředky z různých fondů a grantů 
a zároveň skupiny iniciuje propojování jednotlivých projektů do funkčních celků. Na společných 
setkáních je právě tato koordinace tím nejdůležitějším. 

Území místní akční skupiny je vymezeno v rozsahu 59 obcí o celkové rozloze 579,185 km a 
celkové populační velikosti 72 387obyvatel. Území je spojováno v současnosti společnými zájmy 
obcí a obyvatel, kteří jsou schopni domluvit se na řešení společných problémů. Součástí území 
působnosti místní akční skupiny k 31.12.2015 byli obce Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice 
nad Svitavou, Blansko, Bořitov, Bousín, Březina, Buková, Bukovina, Bukovinka, Černá Hora, 
Drahany, Drnovice, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Ježkovice, Kanice, Kotvrdovice, 
Krásensko, Krasová, Křtiny, Kulířov, Lipovec, Lubě, Luleč, Malá Lhota, Malé Hradisko, Němčice, 
Nemojany, Niva, Nové Sady, Ochoz u Brna, Olomučany, Olšany, Ostrov u Macochy, Otinoves, 
Petrovice, Podomí, Protivanov, Račice-Pístovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rozstání, Rudice, 
Ruprechtov, Řícmanice, Senetářov, Sloup, Spešov, Studnice, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, 
Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár, Žernovník

Hlavní činnost
V souladu s účelem je hlavní činností komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný 
na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

K naplnění účelu využívá Spolek především tyto činnosti:
a) tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje území MAS;
b) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území MAS;
c) propagace území MAS a místních aktérů na něm působících;
d) podpora tvorby a propagace regionálních produktů, tradic, zvyků a dalšího hmotného 
a nehmotného kulturního dědictví, propagace přírodního dědictví;
e) ochrana rázu a hodnoty krajiny a sídel jako jedinečného prostředku pro rozvoj
turistického ruchu;
f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí a přírodního 
dědictví;
g) tvorba informačních a metodických materiálů určených pro předškolní, školní,
mimoškolní a celoživotní vzdělávání;
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h) mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudržnosti;
i) zajišťování informovanosti obyvatel a návštěvníků území MAS;
j) organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních, vzdělávacích, osvětových 
a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
k) vydávání tiskovin a multimédií.

Uvedené činnosti spolek realizuje metodou Leader prostřednictvím:
a)  přístupu zdola nahoru;
b)  partnerství veřejných a soukromých subjektů;
c)  realizace komunitně plánované strategie místního rozvoje;
d)  spolupráce s MAS působícími na území České republiky a na území členských států
 EU, především při realizaci společných projektů.

Spolek za účelem podpory může dle ŽL vykonávat hlavní činnosti následující ved-
lejší činnosti výdělečného charakteru:
• poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,  
 hostingové a související činnosti a webové portály;
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
• příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
• návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling;
• fotografické služby;
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
• provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu;
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
• kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Financování:
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a národní fondy. Mezi nejvýznam-
nější patří Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet.
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Organizační struktura

Programový výbor:
 1. Ing. Josef Julínek (Mlékárna Otinoves s.r.o.)
 2. MVDr. Jan Sedlák (Eva Sedláková)
 3. Ing. Ivo Dobiášek (FPO s.r.o.)
 4. Miloslav Novotný (Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA)
 5. RNDr. Dáša Zouharová (Barvínek, občanské sdružení)
 6. Ing. Ondřej Měšťan (DSO Černohorsko)
 7. Leoš Blažek (Divadelní soubor VLASTIMIL)
 8. Ing. Lubomír Toufar
 9. Ing. Alois Kunc (DSO Spolek pro rozvo venkova Moravský kras)
 10. Mgr. Jan Plodr (Římskokatolická farnost Krásensko)
 11. Ing. Lenka Lišková (Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole)

Předseda: Miloslav Novotný (Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA)
Místopředseda: Ing. Alois Kunc (DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras)

Výběrová komise:
1. Ing. František Julínek (AGRIS Jedovnice s.r.o.)
2. Miroslav Boháček (Obec Bílovice nad Svitavou)
3. Bc. Hana Králíková (Hraběnka, spol. s r.o.)
4. Ing. Karel Provazník, Ph.D (ZERA Rájec a.s.)
5. Mgr. Zdeněk Fučík (Římskokatolická farnost Protivanov)
6. Mgr. Olga Hudcová (ROZŠŤANCI, o.s.)
7. Mgr. Ivo Polák (MĚSTO BLANSKO)

Kontrolní komise:
1. Ing. Jan Škvařil
2. Mgr. Jana Sedláková
3. Mgr. Ida Kárná (DSO Časnýř)
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1. Mlékárna Otinoves, s.r.o.
2. ZEMSPOL a.s. Sloup
3. Šemík - Sdružení při Dětské   

jezdecké škole
4. AGRIS Jedovnice s.r.o.
5. Salm a.s., Lesnická 215
6. Eva Sedláková
7. Mgr. Jana Sedláková
8. „Muzeum Senetářov“
9. Občanské sdružení    

VESELICKÁ KAPLIČKA
10. Barvínek, občanské sdružení
11. Římskokatolická farnost Krásensko
12. Josef Beneš
13. Ing. Jan Škvařil
14. ZO ČSOP Ponikva
15. Římskokatolická farnost Vysočany   

u Blanska
16. Nadace Astma 2000 - Sanatorium   

pro astmatické děti
17. Iva Unčovská
18. Divadelní soubor VLASTIMIL
19. František Voráč
20. FPO s.r.o.
21. KOJÁL Krásensko, družstvo
22. Pštrosí farma s.r.o.
23. Sportovní klub BAHNA Spešov
24. Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras
25. Mikroregion Protivanovsko
26. Svazek obcí „Drahanská vrchovina“
27. Časnýř
28. Mendelova univerzita v Brně, Školní  

lesní podnik Masarykův les Křtiny
29. Černohorsko
30. Základní škola Sloup v Moravském krasu

31. Obec Lubě
32. Město Blansko
33. Obec Ráječko
34. Rozšťánci o.s.
35. AGRO Rozstání
36. Římskokatolická farnost Protivanov
37. ZEPO Bořitov
38. Ing. Lubomír Toufar
39. Antonín Pařil
40. Hotel Černá Hora
41. Hraběnka, spol. s r.o.
42. Penzion Kopeček s.r.o.
43. Junák - svaz skautů a skautek ČR,   
 Středisko ekologické výchovy   
 Kaprálův mlýn
44. Ing. Jaromír Sedlák
45. Křtinské spolky, o.s.
46. Ekologické volnočasové centrum   
 Švýcárna, o.p.s.
47. Obec Bílovice nad Svitavou
48. ZERA Rájec a.s.
49. SENTUS, s.r.o.
50. Římskokatolická farnost Studnice   
 u Vyškova
51. Jana Fajstlová
52. Mgr. Daniela Koplová
53. WORKSTEEL s.r.o.
54. OLŠOVEC s.r.o.
55. MVDr. Jan Sedlák
56. Římskokatolická farnost Lipovec
57. Maják- středisko volného času Vyškov
58. Základní škola a Mateřská škola Ostrov  
 u Macochy
59. Světlana Tioková

Členové
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Realizace Strategického plánu Leader 
Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras

Do 30.6. 2015 byli administrovány poslední žádosti o proplacení zrealizovaných projektů. 
CP SZIF v Praze provedl za účasti MAS Moravský kras z.s. ex-post kontrolu projektu Kateřiny 
Kuncové Rekonstrukce koupaliště Spešov.
Bylo vypracováno a na RO SZIF v Brně odevzdáno  Ex post hodnocení Strategického plánu 
Leader. Na zpracování hodnocení se podíleli: 

Zaměstnanci kanceláře:
Ing. Jozef Jančo
Ing. Petr Revenda
Ing. Michaela Pokorná, PhD.
Jana Koudelková, DiS.

Kontrolní komise MAS: 
Ing. Jan Škvařil
Mgr. Ida Kárná
Mgr. Jana Sedláková

Externí specialisté: 
Ing. Mária Ház, PROACTIVA, n.o., Košice, http://www.proactiva.sk/ 
RNDr. Lajos Tuba, Regionálna rozvojá agentura Šamorín, www.rrasamorin.sk

Celkem bylo s podporou SPL zrealizováno 131 projektů s dotací 53 901 668 Kč. 
Průběžně probíhala kontrola a monitoring projektů v období udržitelnosti.
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V roce 2015 byla dokončena kompletní SCLLD Moravský kras jinak v souladu s Metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 k integrovanému 
nástroji Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). SCLLD  byla podána dne 31.12.2015. 
SCLLD vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Jeho 
realizace je popsána v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU. SCLLD obsahuje veškeré výstupy 
a kapitoly v rozsahu požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014 – 2020 (MPIN) a člení se do 3 základních částí (analytická část, 
strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje 
požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je částečně upravené, zpravidla rozšířené 
nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu. 

SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je 
především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU 
pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje 
ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě 
MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou 
o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SLLD Moravský kras jinak. 

SCLLD vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky ESI fondů 
pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje 
cíle a závazné ukazatele programů ESI fondů, z nichž je financována, a vychází ze specifických 
potřeb a rozvojového potenciálu území. 

Při přípravě SCLLD byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní 
partneři v daném území. Budoucí projekty realizované v rámci SCLLD mají z pohledu územního 
zacílení plánovaných intervencí velký potenciál pro vytváření synergií a komplementarit.

Příprava rozvojové strategie 
pro období 2014-2020
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MAS Spolupracující
Na základě společných zkušeností s realizací projektů spolupráce byla zpracovávaná metodika 
pro stanovení přidané hodnoty spolupráce. 

Kras – naše společné dědictví (PRV, IV.2.1) 
V rámci udržitelnosti projektu bylo v roce 2015 realizováno:
• Průzkum mezi poskytovateli služeb
• Příprava a organizace 1 společné akce
• Správa facebookové stránky projektu

Pohádkové království šneka Krasíka (PRV, IV.2.1)
V rámci udržitelnosti v r. 2015 bylo zrealizováno:
• Správa internetových stránek
• Správa facebookové stránky projektu
• Organizování geocachingové hry
• Pořádání fotografické soutěže
• Uspořádání zábavného odpoledne pro děti – Den s netopýrem 
• Vytvoření turisticky zábavných tras v pohádkovém království – Sedm dní v pohádce
• Dotisk cestovních pasů pro sbírání razítek

Via Bohemica (PRV, IV.2.1)
V rámci udržitelnosti projektu bylo v roce 2015 realizováno:
• Příprava společných zážitkových produktů venkovského cestovního ruchu
• Správa facebookové stránky projektu

Projekty spolupráce Leader
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Realizace vlastních projektů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Ke konci roku 2014 se MAS Moravský kras zapojila do projektu Sdružení místních samospráv 
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů (OP LZZ). Jeho cílem je podpořit 
spolupráci obcí zapojených do platforem místních akčních skupin. V roce 2015 byl projekt 
úspěšně ukončen. 

Byly podány následující projekty:
• Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MASMK partner, žadatel MAS Prostějov  
 venkov o.p.s.), projekt schválen, financování OP VVV
• Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro území OPR Šlapanice (MASMK partner, žadatel MAS  
 Slavkovské bojiště z.s.), projekt schválen, financování OP VVV
• Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro území OPR Blansko (MASMK žadatel), projekt   
 schválen, financování OP VVV
• Drahanská vrchovina: Krajina příběhů, Grantové řízení MŽP pro NNO, projekt schválen
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Aktivity

Poradenství
Poskytovali se poradenské služby a služby související s přípravou projektů obcím, neziskovým 
organizacím, podnikatelům, zájemcům o podnikání a živnostníkům, a to zejména v oblastech: 
• regionální rozvoj ohleduplný k životnímu prostředí, 
• šetrný cestovní ruch, 
• místní podnikání, 
• lidová architektura a kulturní dědictví.

Aktivity v oblasti marketingu místních produktů 
Současní držitelé značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® se prezentovali na následujících 
akcích: Země živitelka v Českých Budějovicích, Medový jarmark ve Sloupě a na Festivalu Dne 
Šneka Krasíka v Senetářově

Aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví
Ve spolupráci s odborníky  bylo realizováno mapování archeologických památek a lokalit pro 
potřeby rozvoje cestovního ruchu. 

Aktivity v oblasti cestovního ruchu
Proběhly 2 přípravná jednání pro ustavení organizace cestovního ruchu (Destinační management 
Moravského krasu). 
Spolupráce na pořadu Českého rozhlasu Brno Moravské prázdniny věnovanému regionu 
Moravský kras (vysílán ve dnech 20.-24.7.2015).

Aktivity v oblasti vzdělávání, osvěty a ekologického poradenství
• Seminář Příběh jako dědictví, 16.11.2015, Blansko
• Seminář Úspory energie 26.11.2015, Blansko

Aktivity v oblasti propagace a práce s médii
V r. 2015 jsme se dále zorganizovali (podíleli se na organizování akcí) akce:
• Medový jarmark ve Sloupu
• Festival Den Šneka Krasíka
• Festival vyberania desiatkov z úrody, Jablonov nad Turňou, Slovensko
• Festival Dolnosalibská jurta, Dolné Saliby, Slovensko
• Vítání sv. Martina v Blansku

V roce 2015 byl provozován web www.mas-moravsky-kras.cz. Na webu byly v průběhu roku 
umísťovány informace o činnosti MAS, tiskové zprávy a aktuality o dění v regionu. Z webu byly 
rozesílané aktuality na všechny obce na území MAS, dále na regionální deníky, školy, podnikatele 
a další odběratele. 
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Publikační a propagačně-informační produkty
V roce 2015 byly realizovány tyto produkty:
• Tištěný materiál Sedm dní v pohádce
• Kniha Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka
• Dotisk cestovních pasů v pohádkovém království šneka Krasíka

Spolupráce na rozvojových projektech v Moravském krasu a dalších regionech
Spolupráce s Městem Blansko na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (OP LZZ). Hlavní 
výstup projektu, strategie území správního obvodu ORP Blansko v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu byl 
dokončen v roce 2015.

Zasedání pracovních skupin
V roce 2015 zasedali následující skupiny:
• PS pro realizaci projektu Pohádkové království šneka Krasíka
• PS Přírodní a kulturní dědictví
• PS Životní prostředí
• PS Spolky
• PS Občanská vybavenost a infrastruktura obcí
• PS Cestovní ruch
• PS Marketing místních produktů, výrobků a služeb
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Jméno, příjmení Pracovní smlouva / 
DPP/DPČ

Úvazek/počet 
odpracovaných 

hodin
Náplň práce

Ing. Jozef Jančo Pracovní smlouva 0,5 Ředitel kanceláře

Ing. Petr Revenda Pracovní smlouva 0,2 Projektový manažer, 
finanční manažer

Jana Koudelková Pracovní smlouva 1,0 Asistent

Ing. Michaela Pokorná Pracovní smlouva 0,5 Manažer projektu

Zaměstnanci spolku

Školení zaměstnanců a členů MAS
V roce 2015 se zaměstnanci a členové MAS zúčastnili:
• Ing. Jozef Jančo se zúčastnil akce Odborný seminár spojený s exkurziou  „Gastronomické 
tradície – pečenie a varenie v pieckach”, V čase od 19.6.2015 do 21.6.2015, miesto konania: 
Maďarská Republika – Sástó.
• Účast předsedu Miloslava Novotného, Ing. Petra Revendu a Ing. Jozefa Janču na Valné 
hromadě NS MAS ČR dne 17. 3. 2015 v Zábřehu. 
• Účast  Ing. Petra Revendu a Ing. Jozefa Janču na Valné hromadě NS MAS ČR dne 5. 5. 2015 
v Choceradech 
• Účast  Ing. Petra Revendu a Ing. Jozefa Janču na Konferenci k projektům spolupráce dne 
5.5.2015 v Choceradech
• Pracovní setkání zástupců MAS s JMK, Brno, 23.10.2015
• Vzdělávací semináře v rámci projektu „Zvyšovaní absorpční kapacity území Jihomoravského 
kraje“ (reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659), který je spolufinancovaný z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Cílem projektu je zvýšení informovanosti o programovém období 2014-
2020 a příprava subjektů, které působí na území Jihomoravského kraje a efektivní čerpaní 
finanční podpory z ESIF.
• Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě,  workshop a konference projektu SMS ČR „MAS 
jako nástroj spolupráce obcí“, 9.10. 2015, Brno
• Závěrečná konference projektu „Společná strategie - projektové aktivity Jihomoravského kraje 
a Trnavského samosprávného kraje 2014+“ , 31.03.2014 Hodonín
• Evropské fondy po lopatě, workshop projektu SMS ČR „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE 
OBCÍ“, 20. ledna 2015, Brno
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Zaměstnanci a členové orgánů MAS se zúčastnili vzdělávacích akcí za účelem získávání nových 
informací o metodě Leader, programech a projektových možnostech. Přínosem je možnost 
uplatnit získané informace a zkušenosti v rozvoji MAS a především v rozvoji celého území MAS. 
Charakter vzdělávání (získávání poznatků a zkušeností) mají i pracovní jednání MAS a jednání 
orgánů Národní sítě MAS ČR, proto je na tomto místě uvádíme také.

Členství v sítích a sdruženích
• Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje                                                               
• Národní síť MAS ČR                                                                        
• Celostátní síť pro venkov 
• Asociace regionálních značek



Finanční zpráva sdružení 
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Finanční zpráva

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu s tímto zákonem.

Účetní období a rozvahový den
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2015.

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler Software, a.s.
Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2014 byl po schválení účetní závěrky Valnou 
hromadou převeden na účet vlastního jmění. Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 
bude po schválení Valnou hromadou přeúčtován na podúčet vlastního jmění vytvářený z výsledků 
hospodaření.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizo-
vacích nákladů. Odpisy majetku a úpravy odpisů (dotace) jsou prováděny jedenkrát ročně. Doba 
účetního odpisování byla stanovena podle odhadované životnosti majetku. U DNM je to 7 let. 
Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je vyšší než 60.000,- Kč účtujeme na účtech 019 a 
dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu pomocí účtů 079 a 649 (úpravy odpisů).   
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40.000,- Kč účtujeme na účtech 021 a 022 
a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu pomocí účtů 081, 082 a 649 (úpravy 
odpisů).

Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný evidujeme od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč a účtujeme jej 
přímo do spotřeby na účtu 518.100. 
Drobný dlouhodobý majetek hmotný evidujeme od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč a účtujeme jej přímo 
do spotřeby na účtu 501.100.

Pořízený majetek v roce 2015
V roce 2015 nebyl pořízen žádný majetek

Zásoby
Ocenění zboží provádíme cenou pořízení.  V roce 2015 organizace nechala vytisknout knihu 
Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka v nákladu 2.000 ks. Část nákladu již byla prodána.

Závazky
Do závazků byly zahrnuty nezaplacené faktury T-Mobilu a závazky pojišťovně Kooperativa před 
splatností. 
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Finanční zpráva

Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2015 byly účetní operace evidované v cizí měně přepočítávány 
vyhlašovaným kurzem ČNB a byly evidovány kurzovní ztráty.   

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
K významným událostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo.

Významné výnosy (příjmy)
Provozní režie : dotace  -  PRV – Projekty spolupráce

dotace - JMK PRV - režie
500.000 Kč
150 000 Kč

Ostatní výnosy: komerční exkurze 106 259 Kč

Příspěvky, dary, 
dotace:

mikroregiony, Blansko
zemědělské společnosti

314 200 Kč
120 000 Kč

Významné náklady – služby 

Vzdělávání, cestovní ruch:  
Zajištění několika exkurzí pro zahraniční organizace
Zajištění regionálního semináře OZE v Blansku 

Propagace: 

Projekt Pohádkové království
Průvodce okolím pohádkových kanceláří „7 dní v pohádce“ – 3000 ks
Publikace Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka 2000 ks 
Cestovní pas Pohádkového království 3000 ks
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Rozvaha k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

AKTIVA Začátek účet. 
období

Konec účet. 
období

A.    Dlouhodobý majetek celkem 1 960 1 648

I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    1 276 1 136

II.    Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 486 2 486

III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem       0        0

IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  -1 802   -1  974

B.    Krátkodobý majetek celkem 3 668 1 042

I.     Zásoby celkem        0        115

II.    Pohledávky celkem 3 462 7

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem    192    906

IV.   Jiná aktiva celkem      14      14

AKTIVA CELKEM 5 628  2 690

PASIVA Začátek účet. 
období

Konec účet. 
období

A.   Vlastní zdroje celkem 3 519 2 686

I.     Jmění celkem 3 299 3 207

II.    Výsledek hospodaření celkem      220    -521

B.    Cizí zdroje celkem 2 109 4

I.     Rezervy celkem        0        0

II.    Dlouhodobé závazky celkem        0        0

III.   Krátkodobé závazky celkem 2 109 4

IV.   Jiná pasiva celkem       0        0

PASIVA CELKEM 5 628 2 690
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

A. NÁKLADY Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská Celkem

I.       Spotřebované nákupy celkem   29   16    45

II.      Služby celkem 397   98 495

III.     Osobní náklady celkem 1 045   73 1 118

IV.     Daně a poplatky celkem       3     0       3

V.      Ostatní náklady celkem   70     5   75

VI.     Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
          a  opravných položek celkem   312     0   312

VII.    Poskytnuté příspěvky celkem     42     0     42

VIII.   Daň z příjmu celkem       0     0       0

NÁKLADY CELKEM 1 898 192 2 090

B. VÝNOSY Činnost 
hlavní

Činnost 
hospodářská Celkem

I.      Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    176 187   363

II.     Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem        0   0       0

III.    Aktivace celkem        0   0       0

IV.    Ostatní výnosy celkem     398   0    398

V.     Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv 
         a opravných položek celkem        0   0        0

VI.    Přijaté příspěvky celkem    220   0    220

VII.   Provozní dotace celkem 588   0 588

VÝNOSY CELKEM 1 382   187 1 569

C.    Výsledek hospodaření před zdaněním    -516       -5     -521

D.    Výsledek hospodaření po zdanění    -516       -5     -521

(v tisících Kč)
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Zpráva nezávislého auditora

Příjemce:

Název:                                        MAS Moravský kras z.s.

Sídlo:                                          Sloup 221, 679 13 Sloup

Právní forma:                             spolek

IČ:                                               27028992

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky MAS Moravský kras z.s,, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2015 výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje 
o MAS Moravský kras z.s jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS 
Moravský kras z.s., k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor:                           Ing. Johana Otrubová

Číslo osvědčení:            2075

Datum vypracovnání:    18. 3. 2016

Sídlo auditora:               Zámecká 97, Plumlov



Poděkování



Poděkování

Činnost MAS Moravský kras z.s. by byla nemyslitelná 
bez velkorysé pomoci těchto subjektů:

RO SZIF v Brně 

CP SZIF v Praze

DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

DSO Drahanská vrchovina

DSO Protivanovsko

DSO Časnýř

DSO Černohorsko

Město Blansko



MAS Moravský kras

MAS Moravský kras z.s.
679 13 Sloup 221
tel. 511 141 728

e-mail: masmk@seznam.cz
www.mas-moravsky-kras.cz

MAS Moravský kras o.s. pomáhá rozvoji regionu 
- pomůžeme získat peníze i na Vaše projekty!


