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ÚVODEM… 

Vážení členové, obyvatelé a přátelé našeho regionu, 

Jesenicko považujeme za náš domov a pomáháme těm, kteří se podílí na 

rozvoji tohoto regionu. Cílem naší MAS je společně s Vámi o tento kraj 

pečovat, rozvíjet ho a vytvořit vhodné podmínky a příležitosti pro život. 

Komunitně vedeným místním rozvojem přerozdělujeme finanční 

prostředky ze čtyř Operačních programů.  

Ráda bych Vám představila souhrn všech aktivit, které Místní akční 

skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. v roce 2019 

realizovala. V roce 2019 jsme plynule navázali na pokračující 

implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území 

Jesenicka. Tým MAS ve spolupráci s Programovým výborem připravoval 

texty výzev, hodnotící kritéria a prováděly animační činnost v regionu. 

Dále jsme hodnotili projekty, konzultovali a pomáhali žadatelům 

s administrací jejich žádostí. Členové jednotlivých orgánů zapojených do 

procesu hodnocení a výběru projektů se role ujmuli zodpovědně a vše 

probíhalo bez komplikací. V rámci všech Operačních programů jsme 

vyhlásili 8 výzev ze všech Operačních programů a v řadě z nich jsme 

zaznamenali dostatečný zájem ze stran žadatelů. Za dvou leté období 

jsme přijali 92 projektových žádostí, z nichž 71 schválili, a to v celkovém 

objemu 82 980 989,57 Kč.  

Pokračovali jsme také v animační činnosti, zejména v propagaci naší 

práce na Jesenických dožínkách a také jsme opět organizovali Vánoční 

výzdobu jesenického náměstí ve spolupráci se základními a mateřskými 

školami a nově také s domovy důchodců.  

Věříme, že příští rok i celé nadcházející programovací období budeme 

silným partnerem rozvoje Jesenicka a rovněž užitečným a dobrým 

společníkem Vašeho života na venkově a budeme pokračovat v dobře 

započaté realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014 – 2020+. 

Děkuji všem našim členům, partnerům, žadatelům a široké veřejnosti za 

spolupráci v roce 2019 a také všem, kteří nám dali svou důvěru a spolu 

s námi se snaží společně vytvořit lepší podmínky pro život na Jesenicku. 

Buďme hrdí, že žijeme na Jesenicku! 

 
 
 

Mgr. Vendula Poláchová 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

 

 

 

 

Organizační složka MAS 

působí na území České 

republiky, v regionu Jesenicka 

v obcích, které vyslovily 

souhlas se zařazením svého 

území do působnosti místní 

akční skupiny – organizační 

složky MAS pro dané 

programové období. 

       Seznam obcí: 

 Bělá pod Pradědem,  

 Bernartice,  

 Bílá Voda,  

 Černá Voda,  

 Česká Ves,  

 Hradec-Nová Ves,  

 Javorník,  

 Jeseník,  

 Kobylá nad Vidnavkou,  

 Lipová-lázně,  

 Mikulovice,  

 Ostružná,  

 Písečná,  

 Skorošice,  

 Stará  

 Červená Voda,  

 Supíkovice,  

 Uhelná,  

 Vápenná,  

 Velká Kraš,  

 Velké Kunětice,  

 Vidnava,  

 Vlčice,  

 Zlaté Hory  

 Žulová.  

 

Územní působnost 

 

MOTO 

 

VIZE 

Území MAS Vincenze Priessnitze pro 

Jesenicko bude moderním, 

prosperujícím a partnerským 

regionem zajišťující dostatek 

pracovních příležitostí, dostatečnou 

občanskou vybavenost, kvalitní 

zázemí pro život včetně služeb, 

atraktivní životní podmínky, podmínky 

pro všestranný rozvoj pro místní 

obyvatele, ale také návštěvníky a 

turisty, území bude využívat svého 

přírodního potenciálu a kulturního 

dědictví v rámci trvale udržitelného 

rozvoje. 

 

Buďme hrdí, že žijeme na 
Jesenicku! 
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1. PROFIL SPOLEČNOSTI 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. (dále jen „MAS VP pro 

Jesenicko“) představuje společenství občanů neziskových organizací, 

soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Zakládajícími členy jsou 

Sdružení měst a obcí Jesenicka, Okresní hospodářská komora Jeseník a 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.. Územní působnost MAS Vincenze 

Priessnitze pro Jesenicko představuje okres Jeseník, zahrnující obce: 

Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, 

Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Lipová-

lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, 

Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, 

Vlčice, Zlaté Hory a Žulová. Území představuje 4 mikroregiony – 

Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je založena za účelem 

poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu, 

který je založen na efektivním využívání místních zdrojů a pro realizaci 

projektů krajských, národních i evropských.  

 

 

 

 

 

Území Organizační složky MAS 

Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

působí v katastru 24 obcí: 

 Bělá pod Pradědem,  

 Bernartice,  

 Bílá Voda,  

 Černá Voda,  

 Česká Ves,  

 Hradec-Nová Ves,  

 Javorník,  

 Jeseník,  

 Kobylá nad Vidnavkou,  

 Lipová-lázně,  

 Mikulovice,  

 Ostružná,  

 Písečná,  

 Skorošice,  

 Stará Červená Voda,  

 Supíkovice,  

 Uhelná,  

 Vápenná,  

 Velká Kraš,  

 Velké Kunětice,  

 Vidnava,  

 Vlčice,  

 Zlaté Hory, 

 Žulová.  

 

Územní působnost MAS 



4 

 

1.1. Kontaktní údaje  
 
Název společnosti:  MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
Sídlo společnosti:  Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61 
Kancelář MAS: 28. října 891/9, 790 01 Jeseník 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČO:   29457891 
 
Název organizační složky: 
Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 
 
Registrace:  KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 
Bankovní spojení: 257017860/0300 (ČSOB a.s. Jeseník) 
 
Webové stránky: www.masjesenicko.cz  
E-mail:  info@masjesenicko.cz  
Telefon:  +420 724 830 700 

 

1.2. Popis činnosti  
 

Společnost byla založena za účelem rozvoje území místní akční skupiny 
a poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu 
Jesenicko metodou LEADER, a to zejména tyto hlavní činnosti: 

a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

c) rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu a lázeňství,  

d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického 
využití krajiny, 

e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného 
základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu a lázeňství, 

f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,  

g) služby při financování projektů k rozvoji regionu a šíření tradic, 

h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic, 

i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a 
šíření tradic, 

j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných 
k rozvoji regionu, 

k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, 

l) příprava informačních metodických materiálů a školních pomůcek, 

m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

p) provoz vlastního informačního servisu a jeho koordinace a rozvoj, 

q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na 
rozvoji regionu a šíření tradic 

r) poradenská činnosti, 

s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci 
rozvoje regionu a šíření tradic, 

t) vydávání tiskovin. 

 

Rozloha MAS: 

 71 901 ha 

 

Počet zastoupených obcí: 

 24 obcí 

 

Počet obyvatel: 

 37 962 (k 31.12.2019) 

 

Nejlidnatější obec naší MAS: 

 Jeseník 11 081 obyv. 

 

Nejméně lidnatá obec naší MAS: 

 Ostružná 164 obyv. 

 

Největší obec rozlohou: 

 Bělá pod Pradědem        

9 223 ha 

 

Nejmenší obec rozlohou: 

 Vidnava 427 ha 

 

Počet členů MAS: 

 63 členů (k 31.12.2019) 

 

Vznik naší MAS: 

 12.12.2012 

 

Založení organizační složky MAS: 

 10.12.2014 

 

Naše „MASka“ v číslech 

http://www.masjesenicko.cz/
mailto:info@masjesenicko.cz
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

2.1.  Organizační struktura společnosti  

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. dne 10.12.2014 založila 

Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Organizační 

složka byla založena na základě požadavků standardizace místních 

akčních skupin. Tato organizační složka zřídila povinné orgány – 

Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán), Programový výbor, Výběrovou 

komisy a Kontrolní výbor. Na základě Stanov má povinnost zpracovávat 

výroční zprávu, ta je přílohou k Výroční zprávě MAS Vincenze Priessnitze 

pro Jesenicko, o.p.s. a jejím obsahem je zejména implementace SCLLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři Organizační složky MAS VP 

pro Jesenicko tvoří také zájmové 

skupiny, které jsou cíleně zaměřené 

na určitou problematiku SCLLD.  

Příslušnost k dané zájmové skupině 

definuje Partner MAS podle své 

převažující činnosti.  Partner MAS 

může být příslušný pouze k jedné 

zájmové skupině. 

Seznam zájmových skupin: 
1) Místní samospráva a rozvoj regionu 
2) Cestovní ruch a služby, propagace 
regionu a kulturní dědictví 
3) Zemědělství, lesnictví, rybolov a 
životní prostředí 
4) Vzdělávání, komunitní život, 
volnočasové aktivity a sociální oblast 
5) Podnikatelé, řemeslníci, 
živnostníci, regionální producenti a 
ostatní služby 

 

Zájmové skupiny MAS 
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2.2. Orgány společnosti  

 

Ředitelka společnosti 

Ředitel/ka je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost 

společnosti a jedná jejím jménem. 

 Mgr. Vendula Poláchová (Jeseník) 

 

Správní rada 

Správní rada dbá na zachování účelu, jenž byla společnost založena, 

schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a 

výroční zprávu společnosti. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele 

společnosti. 

 Ing. Roman Provazník, předseda Správní rady 

 Ing. Josef Ťulpík, člen Správní rady 

 Ing. Josef Fojtek, člen Správní rady 

Členové Správní rady byli zvoleni na VIII. zasedání Valné hromady dne  

20. června 2018 v Jeseníku. 

  

Dozorčí rada 

Kontrolním orgánem MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je 

Dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat Správní radu na porušování 

zákonů, ustanovení zakladatelské smlouvy nebo statutu, upozorňovat na 

nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti MAS.  

 Ing. Petr Mudra, předseda Dozorčí rady 

 Roman Bican, člen Dozorčí rady 

 PhDr. Silvie Pernicová, členka Dozorčí rady 

Členové Dozorčí rady byli zvoleni na VIII. zasedání Valné hromady dne  

20. června 2018 v Jeseníku.  

 

Valná hromada 

Valná hromada MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je 

nejvyšším orgánem MAS a skládá se ze zakladatelů (SMOJ, OHK Jeseník, 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.) a ze všech členů MAS z neziskových 

organizací, soukromé sféry, veřejné správy a občanů. 

 

Orgány organizační složky MAS 

 Shromáždění partnerů – nejvyšší orgán OS MAS 

 Programový výbor – odborný orgán MAS 

 Výběrová komise – výkonný orgán MAS 

 Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS 

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka, se 

sídlem Lipová-lázně 396, 790 61, IČO: 

48427870, zastoupené Ing. 

Lubomírem Žmolíkem, předsedou 

sdružení (→ sektor veřejné správy) 

Okresní hospodářská komora 

Jeseník, se sídlem Školní 54/8, Jeseník 

790 01, IČO: 25835009, zastoupená 

Ing. Bořivojem Minářem, předsedou 

představenstva (→ neziskový sektor) 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se 

sídlem Priessnitzova č. p. 299, 790 03 

Jeseník, IČO: 45193452, zastoupená  

Ing. Michalem Gaube, předsedou 

představenstva (→ podnikatelský 

sektor) 

 

Zakládací smlouva obecně prospěšné 

společnosti – místní akční skupiny – 

byla uzavřena dne 11. října 2012. 

Společnost byla dne 12. prosince 

2012 zapsána u Krajského soudu 

v Ostravě.  

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé 
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 Členové MAS 

 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. měla k 31.12.2019 celkem 

63 členů, z toho: 

 Veřejný sektor 27 subjektů (42,86%) 

 Soukromý sektor 16 subjektů (25,40%) 

 Neziskový sektor 20 subjektů (31,75%) 

 

 

Veřejný sektor 

SMOJ • Bělá pod Pradědem • Bernartice • Bílá Voda • Černá Voda • Česká 

Ves • Hradec-Nová Ves • Javorník • Jeseník • Kobylá nad Vidnavkou • 

Lipová-lázně • Mikulovice • Ostružná • Písečná • Skorošice • Supíkovice • 

Uhelná • Vápenná • Velká Kraš • Velké Kunětice • Vidnava • Vlčice • Zlaté 

Hory • Žulová • Základní škola Česká Ves • Střední škola gastronomie a 

farmářství Jeseník • Střední průmyslová škola Jeseník. 

 

Soukromý sektor 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. • Profi spol. s r.o. • UNIMED Jeseník, spol. 

s r.o. • Okresní agrární komora Jeseník • Farma Dolina s.r.o. • Petr Hledík 

• Ing. Nátrová Monika • Bc. Marian Bodnár • Okresní hospodářská komora 

Jeseník • Račí Údolí s.r.o. • Kateřina Beťáková • SPAHO s.r.o. – Chata 

EDUARD • Zemědělské družstvo Jeseník • Naturfyt – Bio s.r.o. • WTC 

Písečná s.r.o. • AGROPRODUKT Supíkovice s.r.o. 

 

Neziskový sektor 

Jeseníky – sever o.s. • Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ a MŠ 

Supíkovice • Tělovýchovná jednota Písečná, z.s. • Krasohled o.p.s. • NA 

JEDNÉ LODI • Společný prostor o.s. • OS – KAPKA, z.s. • Spolek za rozvoj 

Jesenicka • Darmoděj z.ú. • Movement z.s. • Nadační fond Vincenze 

Priessnitze • Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. • Junák – český skaut, 

středisko Slunce Jeseník • Rychlebské stezky • SK Řetězárna, z.s. • Základní 

článek Hnutí Brontosaurus RC Jeseníky • Kostelík v horách • Spolek 

aktivních Zlatohoráků • MRC Krteček Jeseník z.s. • Římskokatolická farnost 

Jeseník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové MAS 
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3. INFORMACE O ČINNOSTI A 

AKTIVITÁCH V ROCE 2019  
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 

MAS 2014-2020+ 

Dne 30.6.2017 byla naší MAS schválena SCLLD 2014-2020+. Následně po 

schválení začala MAS s implementací jednotlivých Programových rámců. 

Implementace SCLLD spadá do gesce Organizační složky MAS, podrobné 

čerpání jednotlivých opatření a fichí je uvedeno ve Výroční zprávě 

Organizační složky, která je přílohou této Výroční zprávy společnosti. 

 

V roce 2019 došlo v SCLLD k následujícím změnám, které byly schváleny 

řídícím orgánem: 

 8.4.2019 – změna členů Výběrové komise MAS 

 12.4.2019 – přesun finančních prostředků z C1 a C2 do let 2020- 2021  

 

 

 

Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro 

Jesenicko 2015 – 2018 

Realizace projektu – 1/2015 až 12/2019 (60 měsíců) 

Dotační program – Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl – 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo místního rozvoje ČR 

Rozpočet projektu – 6.075.022,-Kč 

Finanční spoluúčast – 5% (95% dotace) 

 

Cílem projektu je podpora administrativních a řídících schopností, 

konkrétně – příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-

2020 (vč. přípravy, vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr 

projektů, následná evaluace a monitoring SCLLD) MAS Vincenze 

Priessnitze pro Jesenicko, podpora budování partnerství, spolupráce a 

podpora k aktivizaci nejen občanů, ale i firem a to ve všech oblastech na 

území MAS v období 2014 – 2020. Také zajistit administrativní kapacity 

pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, PRV, OP 

Z a OP ŽP na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.  

 

V původní verzi projektové žádosti byl nastaven harmonogram na období 

realizace 1/2015 – 12/2018. Z důvodů nedočerpání všech finančních 

prostředků, byla podána dne 17.12.2018 žádost o změnu – prodloužení 

doby realizace do 12/2019.  

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA 

 31.1.2019 

 05.06.2019 

 31.10.2019 

 09.12.2019 

 

DOZORČÍ RADA 

 31.1.2019 

 05.06.2019 

 31.10.2019 

 09.12.2019 

 

VALNÁ HROMADA 

 24.06.2020 

 

 

 

 

 

Jednání orgánů MAS 
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Animace škol I. a II. – OP VVV 

 

MŠMT ČR (Řídící orgán OP VVV) v roce 2016 vyhlásilo výzvu s názvem 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ I. Po úspěšném prvním kole, došlo v roce 2018 k vyhlášení 

navazující výzvy pod názvem Šablony II. Projekty šablon z I. výzvy byly 

v roce 2018 v realizaci. Cílem této první výzvy byla podpora MŠ a ZŠ v tzv. 

měkkých aktivitách (vzdělávání, personální podpora, doučování, kluby, aj.) 

V rámci šablon I. byly pomocí MAS podány 4 žádosti v celkové výši 

2 936 799,00 Kč, z toho k 31.12.2019 bylo proplaceno 2 936 799,00 Kč. 

V rámci šablon II. bylo pomocí MAS podáno 5 projektových žádostí, a to 

v celkové výši 5 011 420,83 Kč, z toho bylo proplaceno k 31.12.2019 

celkem 565 044,00 Kč.  

 

V roce 2019 jsme spolupracovali na Animaci škol s těmito subjekty: 

 ZŠ Vidnava I. a II. 

 MŠ Křížkovského 

 Lesní mateřská školka Duhovka 

 ZŠ Česká Ves 

 ZŠ Javorník 

 

 

 

 

Animace MAS 

V rámci implementace SCLLD má MAS za úkol provádět tzv. animační 

činnost, která přispěje k většímu podvědomí o její činnosti: 

 7.9.2019 Jesenické dožínky 

 12/2019 Výzdoba jesenického náměstí vánočními stromky 

 6.6.2019 positivJE FESTIVAL 2019 

 Snídaně starostů 

 Vytvoření propagačních materiálů 

 Účast na konferencích a workshopech  

 

Dále jsme se podíleli jako spoluorganizátoři na dvou akcích, které jsme 

finančně podpořili: 

 SPORT pro Jeseník (dne 21.9.2019) 

 Pohádkové odpoledne s Krtečkem (dne 9.6.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zvýšit podíl cestovního 

ruchu a kulturního dědictví 
na místní ekonomice  

 

 Zvýšit kvalitu, udržitelnost a 
podporu rozvoje 
zemědělství, lesnictví a 
rybolovu  

 

 Zlepšení životního prostředí 
a krajiny v regionu  

 

 Kvalitní a spokojený život v 
regionu  

 

 Zlepšit technickou 
infrastrukturu v regionu  

 

 Zvýšit 
konkurenceschopnost a 
vytvářet podmínky pro 
podnikání i zaměstnanost  

 

 

Oblasti podpory 
 

V roce 2019 se nám podařilo vyhlásit 
výzvy na všechna opatření SCLLD: 
 
IROP 

A1 Bezpečnost dopravy  

 01.11.2018 – 31.05.2019 

A4 Rozvoj sociálního podnikání 

 01.11.2018 – 28.02.2019 

A5 Investice do vzdělávání 

 01.11.2018 – 31.01.2019 

 

PRV  

4. výzva (na všechny fiche) 

 12.02.2019 – 26.03.2019 

 

OPZ 

B2 Sociální podnikání 

 24.04.2019 – 31.07.2019 

B3 Prorodinná opatření 

 24.04.2019 – 31.07.2019 

 

OPŽP 

C3 Realizace sídelní zeleně 

 20.02.2019 – 20.06.2019 

 06.12.2019 – 06.01.2020 
 

 

 

Vyhlášené výzvy MAS 
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Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro 

Jesenicko 2019 - 2023 

Realizace projektu – 12/2019 až 12/2023 (49 měsíců) 

Dotační program – Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl – 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo místního rozvoje ČR 

Rozpočet projektu – 10.390.000,-Kč 

Finanční spoluúčast – 5% (95% dotace) 

 

Cílem projektu je podpora administrativních a řídících schopností, 

konkrétně – příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-

2020 (vč. přípravy, vyhlášení výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr 

projektů, následná evaluace a monitoring SCLLD) MAS Vincenze 

Priessnitze pro Jesenicko, podpora budování partnerství, spolupráce a 

podpora k aktivizaci nejen občanů, ale i firem a to ve všech oblastech na 

území MAS v období 2014 – 2020. Také zajistit administrativní kapacity 

pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, PRV, OP 

Z a OP ŽP na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.  

 

 
 

 

 

Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

v Olomouckém kraji 

Realizace projektu – 3/2020 – 12/2022 

Dotační program – OP VVV 

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Rozpočet projektu – 18.992.195,46,-Kč (podíl MAS 888.868,-Kč) 

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání 

pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je: zvyšování kvality 

každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím 

vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO, podpora 

účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových 

kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí, 

řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny špatnou územní 

dostupností aktivit pro trávení volného času pro děti a mládež, rozvoj 

zapojených NNO v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, formou šablonových 

aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality 

i finančních možností.  

Projekt je realizován ve spolupráci s MASkami z Olomouckého kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animace MAS 

 

 

 

 

 

 

Animace MAS 
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4. INFORMACE O LIDSKÝCH  ZDROJÍCH 

Od prosince 2012 do 31.12.2014 vykonávala funkci ředitelky společnosti 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Ing. Martina Fafílková na 

základě smlouvy o výkonu funkce ředitele. Od 1.1.2015 byla do funkce 

ředitelky společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

jmenována Mgr. Vendula Poláchová. 

Tým společnost v roce 2019 tvořilo 6 pracovníků: 

Mgr. Vendula Poláchová 

Ředitelka MAS/Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

polachova@masjesenicko.cz 

 

Mgr. Hana Hošková (od 3/2019 mateřská dovolená) 

Manažerka SCLLD – PRV, OP ŽP 

hoskova@masjesenicko.cz 

 

Ing. Gabriela Joklíková (od 9/2019 mateřská dovolená) 

Manažerka SCLLD – IROP/administrativní pracovník 

joklikova@masjesenicko.cz 

 

Bc. Diana Stiborová (Motýlová) 

Manažerka SCLLD – OPZ, OP VVV 

stiborova@masjesenicko.cz 

 

Ing. Lucie Roušalová 

Manažerka SCLLD – PRV 

rousalova@masjesenicko.cz 

 

Mgr. Lucie Kačor 

Manažerka SCLLD – OPZ, OP VVV 

kacor@masjesenicko.cz 

 

Účetnictví společnosti MAS je vedeno externě Ing. Bc. Renatou 

Žmolíkovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fotografie z jednání 

mailto:stiborova@masjesenicko.cz
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5. FINANČNÍ ZPRÁVA 

Stav výnosů v členění podle zdrojů                               2 716 065,42 Kč 

Celkový objem nákladů vynaložených pro plnění OPS        2 116 862,39 Kč 

Přijaté členské příspěvky                                   287 745,00 Kč 

V roce 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledků ve výši 599 203,03 Kč. 

Celkové výnosy činily 2 716 065,42 Kč při nákladech 2 116 862,39 Kč.  

Výše přijatých příspěvků od fyzických a právnických osob činily 287 745,00 

K, což přestavuje 13,59% z celkových výnosů společnosti. Nejvýznamnější 

položkou příjmů, jsou příjmy z dotace MMR (v rámci projektu 4.2 

Implementace SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2015 – 2018, 

95% dotace), a to ve výši 1 673 090,10 Kč, což přestavuje 89,38% 

z celkových výnosů společnosti.  

Mzdové náklady včetně odvodů, sociálního a zdravotního pojištění a DPP 

za Výběrovou komisy a externí poradce v rámci OP Z dosáhly v roce 2019 

částky 1 713 686,00 Kč, což je 80,95% celkových nákladů na činnost MAS. 

V roce 2019 zaměstnávala MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

celkem 6 pracovníků na základě pracovní smlouvy a dále 4 osoby na 

základě dohody o provedení práce (členové Výběrové komise). 

Finanční prostředky k 31.12.2019 na běžných účtech byly ve výši 

896 129,14 Kč a v pokladně ve výši 1 631,00 Kč.  

5.1. Přehled nákladů a výnosů  

501 Spotřeba materiálu 59 172,00 Kč 

512 Cestovné 32 868,00 Kč 

518 Ostatní služby 220 404,39 Kč 

521 Mzdové náklady 1 276 167,00 Kč 

524 Zákonné pojištění 430 487,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 7 032,00 Kč 

542 Ostatní pokuty a penále 262,00 Kč 

543 Odpis nedobytné pohledávky 7 000,00 Kč 

549 Jiné ostatní náklady 1 100,00 Kč 

581 Poskytnuté členské příspěvky 40 000,00 Kč 

591 Daň z příjmů 42 370,00 Kč 

NÁKLADY CELKEM 2 116 862,39 Kč 
   

644 Úroky 693, 48 Kč 

648 Členské příspěvky 287 745,00 Kč 

691/5 Dotace MMR 2 427 626,94 Kč 

VÝNOSY CELKEM 2 716 065,42 Kč 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK → 599 203,03 Kč 

 

VÝNOSY 

 

NÁKLADY 

 

Hospodaření v roce 2019 
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5.2. Auditní zpráva  
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5.3. Účetní závěrka  
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5.4. Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky  
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.  

k 31. 12. 2019  
 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, kterým 
se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 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 Kč, pokud není uvedeno jinak.  
 
 
Obsah přílohy  

1) Obecné informace o účetní jednotce  
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění  
3) Účetní období  
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů  
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku  
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby  
9) Podíl v jiných společnostech  
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky  
11) Vlastnictví akcií a podílů  
12) Přehled dlouhodobých závazků  
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činností  
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů  
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu  
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů  
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití  
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty  
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  
22) Přehled o veřejných sbírkách 
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření 
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1) Obecné informace o účetní jednotce  
(§ 30, odst. 1, písm. a) 
 

Název  MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.  

Sídlo  Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně  

IČ  29457891  

Právní forma  obecně prospěšná společnost  

Spisová značka  oddíl O, vložka 230 u KS v Ostravě  

Hlavní činnost  komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační 
složky – místní akční skupiny, tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 
koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, rozvoj a propagace regionu 
a jeho turistického potenciálu a lázeňství, 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 a lázeňství, podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního 
prostředí, služby při financování projektů k rozvoji regionu a šíření tradic, 
posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic, koordinace 
projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic, tvorba 
informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 
regionu, součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, 
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 regionu, 
provoz vlastního informačního servisu a jeho koordinace a rozvoj, 
komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji 
regionu a šíření tradic, poradenská činnost, činnosti spojené se spoluprací s 
orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu a šíření tradic, vydávání 
tiskovin.  

Statutární orgán  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka společnosti  

 
 

2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění  
(§ 30, odst. 1, písm. b)  
 
Zakladatelé:   3 subjekty:  
Veřejný sektor:   Sdružení měst a obcí Jesenicka  
Soukromý sektor:  Priessnitzovy léčebné lázně a.s.  

Neziskový sektor:  Okresní hospodářská komora Jeseník 

 

3) Účetní období  
(§ 30, odst. 1, písm. c)  
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  
 
 
 

4)  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  
(§ 30, odst. 1, písm. d, e)  
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Způsob zpracování účetní závěrky, archivace  
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na 
základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky 
pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno s využitím software Money. Účetní doklady jsou 
archivovány v kanceláři MAS. Archivace běžných účetních dokladů, mzdových listů, se provádí dle 
minimální doby archivace stanovené ve Vnitřním předpisu účetní jednotky. Archivace vyúčtování dotací 
a grantů se řídí požadavky jednotlivých donátorů. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu 
účetní jednotky.  
 
Dlouhodobý majetek  
Účetní jednotka eviduje majetek od rok 2019 na podrozvahových účtech.  
 
Cenné papíry a podíly  
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě 
podílů.  
 
Zásoby  
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje o nákupu 
materiálu přímo na vrub nákladových účtů. 
V ostatních významných případech, zejména při nákupu zboží účtuje účetní jednotka o zásobách 
způsobem A. Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a zahrnují cenu pořízení zásob a externí 
náklady na dopravu, pokud nejsou již zahrnuté v ceně pořízení.  
Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností. 
 
Finanční majetek  

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě 
podílů. 

 
Pohledávky  
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. 
O případné tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní jednotky.  
 
 
Časové rozlišení  
Účetní jednotka se při časovém rozlišení řídí účetní zásadou, že každý náklad a výnos, příjem i výdaj 
musí být zaúčtovány do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí.  
Většinou v časovém rozlišení účtuje o předplatném software a licencí, dále také o spotřebě energií, která 
je vyúčtovávána v následujícím účetním období.  
 
Změny oproti minulým obdobím: 

1. Rozvaha A II. , A IV 
přeúčtování z účtů 028/088   na účty 971 501/ 999 971   82.559,85 Kč 
 

2. Rozvaha Pasiva B III.   
přeúčtování z účtu 333 na účet 331 k 31.12.2019 
 
 

3. Změna účetní metody 
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dříve účetní jednotka účtovala dotace podle příjmů –   přijetí platby na Bú. Od 1.1.2019 účetní jednotka 
účtuje o dotaci, která věcně a časově souvisí s rokem 2019 - podle vynaložených nákladů a výnosů VZZ 
– Výnosy I. 1.  Ř. 42 
 
 

5)  Mimořádné položky nákladů a výnosů  
(§ 30, odst. 1, písm. f)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly 
mimořádné svým objemem nebo původem, a to ty, které se účtují na účtech 549900 a 649900. Vznik 
těchto nákladů a výnosů je způsoben opravami chyb minulých let.  
 
 

6)  Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
(§ 30, odst. 1, písm. g)  
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných společnostech.  
 
 

7) Přehled jednotlivých položek evidenčního majetku  
(§ 30, odst. 1, písm. h)  

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období evidovala následující položky evidenčního majetku v 

pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období. 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. neeviduje žádný dlouhodobý majetek, vede pouze 

evidenční majetek.  

 

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby  
(§ 30, odst. 1, písm. i)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období poskytla odměnu za auditorské a jiné ověřovací služby, 
vztahující se k předcházejícímu účetnímu období, tj. rok 2019, ve výši 12 100,- Kč. 

 
 

9)  Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j)  
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných společnostech.  
 
 

10)  Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky  
(§ 30, odst. 1, písm. k)  

Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení, 

zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky: 

 

Závazek Organizace Datum vzniku Částka Datum splatnosti 

Daň z příjmů Fú Jeseník 31.12.2019 42 370,00 31.03.2020 

Daň z příjmů Fú Jeseník 31.12.2019 13 425,00 15.01.2020 
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Zdravotní pojištění VZP 31.12.2019 6 747,00 15.01.2020 

Zdravotní pojištění ZPMV 31.12.2019 7 839,00 15.01.2020 

Sociální pojištění OSSZ 31.12.2019 33 818,00 15.01.2020 

Zákonné pojištění Poj. Kooperativa 31.12.2019 1 726,00 15.01.2020 

  celkem   105 925,00   

 

11)  Vlastnictví akcií a podílů  
(§ 30, odst. 1, písm. l)  
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.  
 
 

12)  Přehled dlouhodobých závazků  
(§ 30, odst. 1, písm. m)  
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková doba 
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou účetní 
jednotky.  
 
 

13)  Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n)  
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.  
 
       
 

14)  Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činností  
(§ 30, odst. 1, písm. o)  

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala výnosy a náklady: 

 

Hlavní + doplňková činnost 

Výnosy  2 716 tis.  Kč 

Náklady  2 117 tis. Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním     599 tis. Kč 

 

15)  Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
(§ 30, odst. 1, písm. p)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky jak v hlavním pracovním 
poměru, tak na dohody o provedení práce.  

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2019 je 3,76 zaměstnanců. 
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Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky v pracovním poměru, kteří jsou 
zároveň členy statutárních, kontrolních a jiných orgánů – Mgr. Vendula Poláchová (ředitelka společnosti) 
byla po celý rok zaměstnána na 0,8 úvazku jako vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.  
 
 

16)  Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. q)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplatila Mgr. Vendule Poláchové, ředitelce 
společnosti, dle Smlouvy o výkonu funkce ředitelky obecně prospěšné společnosti ze dne 1. 1. 2016 
žádnou odměnu.  
 
 

17)  Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu  
(§ 30, odst. 1, písm. r)  
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen statutárního 
orgánu.  
 
 

18)  Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. s)  
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků, úvěrů či 
záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány.  
 
 

19)  Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití  
(§ 30, odst. 1, písm. t)  
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a výnosy 
z činností hlavního poslání a z činností podléhajících dani z příjmů. Dále účtovala odděleně z pohledu 
jednotlivých středisek, které byly rozděleny dle přijatých dotací a příspěvků. Náklady, které byly 
vynaloženy ve sledovaném období na oba typy činností, byly dočasně evidovány jako náklady na činnosti 
hlavního poslání a na konci sledovaného období vnitřními doklady přeúčtovány na vrub nákladů na 
činnosti podléhající dani z příjmů. Poměr nákladů na činnosti hlavního poslání a na činnosti podléhající 
dani z příjmů je zjišťován vždy na základě matematických kritérií.  
 
 

20)  Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty  
(§ 30, odst. 1, písm. u)  

Účetní jednotka vykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby byla zajištěna 

srozumitelnost účetní závěrky. 

Položka aktiv/pasiv Zůstatek Komentář 

 
388 

 
755 tis. Kč 

Předpis dotace za období 
1.8.2019 – 31.12.2019 – 

proplacení mzdových výdajů 
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Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují další informace, 

aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky. 

Položka nákladů/výnosů Výše Komentář 

xxx xxx xxx 

 

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace: 

Poskytovatel Výše dotace Účel dotace zdroj dotace 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

1 673  tis.  Kč 
Proplacení mzd. výdajů za 
období 10/2018 – 7/2019 

MMR 

 755 tis. Kč 
Odhad výše dotace za 

období 8/2019 – 12/2019 
MMR 

celkem 2 428 tis .Kč   

21)  Přehled o přijatých a poskytnutých darech  
(§ 30, odst. 1, písm. v)  

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala dary nad 50.000 Kč 

Jméno dárce Částka 

xxx 0,00 Kč 

 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla dary nad 50.000 Kč: 

Jméno obdarovaného Částka 

xxx 0,00 Kč 

 

 

22)  Přehled o veřejných sbírkách  
(§ 30, odst. 1, písm. w)  
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.  
 
 

23)  Způsob vypořádání výsledku hospodaření  
(§ 30, odst. 1, písm. x)  
Správní rada v souladu s ustanovením článku XI. odstavce 5 h) Statutu MAS Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko, o.p.s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši:  
599 203,03 Kč a rozhodla jej převést  na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 
 
 

Sestaveno dne:  
18.6.2020 
 
 
 
 

Sestavil:  
Mgr. Vendula Poláchová  

Statutární zástupce:  
Mgr. Vendula Poláchová  
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Tato výroční zpráva byla předložena ředitelkou společnosti Mgr. Vendulou Poláchovu 

k projednání na Správní radě společnosti dne 24.7.2020 

Dozorčí rada přezkoumala a překontrolovala tuto výroční zprávu dne 24.7.2020 

 

 

 

………………………………..              ………………………………..               ………………………………..     

Mgr. Vendula Poláchová         Ing. Roman Provazník       Ing. Petr Mudra 

  ředitelka společnosti         předseda Správní rady  předseda Dozorčí rady 

 

 

 

     

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

    Lipová – lázně 396, 790 61 Lipová – lázně 

    IČ: 29 45 78 91 

 


