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ÚVOD 
V češtině se vžilo pro organizace, které rozvíjejí místní partnerství, označení místní akční skupina. 

Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná aktivita obcí, 

neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při realizaci potřebných a 

zajímavých projektů. O tom by v předchozí éře nemohla být řeč. Původní anglický název by se ml 

doslova překládat místní skupina akce. 

Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU do obcí, které 

se do MAS zapojili. V uplynulých letech 2008 až 2012 získaly středočeské MAS necelých 600 miliónů 

korun. Pomohly na světlo celé řadě drobných projektů. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat 

centra pro volný čas. Vznikala drobná sportoviště a dětská hřiště. Podnikatelé se dostali k moderním 

výrobním technologiím. 

S tímto předsevzetím vzniklo i místní partnerství Nad Prahou. Zahrnuje zatím 29 obcí a měst od 

pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existují mikroregiony – Dolní 

Povltaví a Region povodí Mratínského potoka. Do konce roku se do místního partnerství stihlo zapojit 

35 neziskových organizací a podnikatelů. 

Byli bychom moc rádi, kdyby nakonec společnost MAS Nad Prahou o.p.s. nepřinesla do regionu jen 

peníze, ale podařilo se jí spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře fungujících MASkách ve 

středních Čechách se to opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzájemně pomáhají. Mohou se 

vyhnout zbytečným slepým uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží. 

Mgr. Martin Kupka 

předseda správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. 

Ing. Iva Cucová 

ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik obecně prospěné společnosti 

Dne 31. ledna 2013 byla zakládací smlouvou zřízena obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou 

o.p.s.  Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně 

prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky 1099, a to 

usnesením uvedeného soudu ze dne 8. února 2013 pod čj. Fj 18565/2013 

 

Zakladatelé společnosti 
Jméno zakladatele  Sídlo zakladatele 
Ing. Iva Cucová    Hlavní 150, Bašť  
Ing. Jiří Falek   Sokolská 96, Mratín 
Mgr. Martin Kupka  Jana Pavelky 660, Líbeznice 

 
Sídlo společnosti  
Mělnická 275 
250 65 Líbeznice 
Na adrese sídla společnosti je zároveň kancelář společnosti a územní pracoviště Místního partnerství. 

 

Obecně prospěšné služby  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 

regionu Nad Prahou, tedy území severně od hranic Prahy mezi pravým břehem Vltavy a levým 

břehem Labe, a to zejména:  

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu. 

2. Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech. 
3. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu. 
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny. 
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu. 
6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí. 
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu. 
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu. 
9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu. 
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu. 
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu. 
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek. 
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu. 
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj. 
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu. 
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu. 
18. Vydávání tiskovin. 

 

 



 
Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na Městském úřadu 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro volnou živnost Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: 

 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 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 

 
Doplňková činnost 
Provozování cestovní agentury 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 
949900: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j.n. 
791200: Činnosti cestovních kanceláří 

 
Statutární orgán společnosti 
Ředitel je statutárním orgánem společnosti MAS Nad Prahou o.p.s., jenž řídí její činnost a jedná jejím 
jménem. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. Ředitel společnosti jedná za společnost 
samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti 
připojí svůj podpis ředitel společnosti. 

Ředitel společnosti v roce 2013: Ing. Iva Cucová 
 
Správní rada 

Předseda správní rady: 
od 31. 1. 2013 do 3. 4. 2013 Jiří Staněk, DiS. 
od 4. 4. 2013 do 31. 12. 2013 Mgr. Martin Kupka 

Členové:  
od 31. 1. 2013 do 3. 4. 2013 Bc. Ondřej Bačina, Mgr. Martin Kupka,  
od 4. 4. 2013 do 31. 12. 2013 Bc. Ondřej Bačina, Jiří Staněk, DiS. 

Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání správní rady řídí její předseda, v jeho 
nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání. Správní rada rozhoduje většinovým 
způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada v roce 2013 zasedala celkem 
pětkrát a to 1. února, 19. února, 29. dubna, 26. června a 13. listopadu 2013. V měsíci říjnu proběhlo 
internetové hlasování. 

 
Kontrolní orgán společnosti 
Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, v jejím čele stojí předseda. 

Předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Havlíček 

Členové:  
od 31. 1. 2013 do 21. 3. 2013 Petr Lanc, Martina Podlipná, DiS., Ing. Veronika Vrecionová, Mgr. 



František Závorka, MUDr. Miroslav Zlámal, 
od 22. 3. 2013 do 31. 12. 2013 Bc. Zdeněk Novák, Jasmína Pekařová, Ing. Jiří Studnička, Ing. Vladimíra 
Sýkorová, Tomáš Svoboda 

Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho 
nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání. Dozorčí rada rozhoduje většinovým 
způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada v roce 2013 zasedala celkem 
čtyřikrát a to 1. února, 4. dubna, 2. září a 6. listopadu. 

 
Organizační schéma společnosti a místního partnerství 

 
 
 

Logo společnosti 

 

Autorem značky a grafického manuálu společnosti je Marek Šilpoch z Ateliéru designu a vizuální 
komunikace pod vedením prof. ak. Malíře Rostislava Vaňka na VŠUP. Tato značka je platná pro 



propagační činnost, reklamu, sportovní a kulturní aktivity, vzdělávání a zábavu. Pro užití loga má 
společnost zpracovaný jednotný vizuální styl. 

 
Smluvní partneři 
Rámcové partnerské smlouvy – místní partnerství 

Místní partnerství jako jeden z orgánů společnosti tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i 
veřejného sektoru, které se na základě uzavřených rámcových partnerských smluv podílejí na činnosti 
společnosti a na plnění účelů, pro které byla společnost založena. 

Poměr členů veřejného a soukromého sektoru v místním partnerství musí být vždy maximálně 49 % 
členů z veřejného sektoru (obce, svazky obcí, státní a příspěvkové organizace), alespoň 51 % členů ze 
soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty). 

Místní partnerství jako své územní pracoviště zřizuje správní rada. Seznam členů místního partnerství 
a jejich zástupců vede ředitel společnosti. Členové místního partnerství uzavírají se společností o 
svém podílu na spolupráci Rámcovou partnerskou smlouvu. 

Každý člen místního partnerství je povinen písemně nominovat svého zástupce, který jeho jménem 
jedná v orgánech společnosti. 

Nejvyšším orgánem místního partnerství je valná hromada místního partnerství Nad Prahou. 

 
Partneři společnosti k 31. 12. 2013 

Nestátní neziskové organizace: Agentura pro Mratín, Bašť se baví, FOKUS Praha, FV Plast Sparta 

Mratín, Golf Club Zlonín, Jezdecká stáj Mratín, Kaštánek Zdiby, Klidná Bašť, Kynologie Bašť, OB 

Mratín,  Pinec Bašť, Rybářský spolek Bašť, Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická farnost Odolena 

Voda, SDH Čakovičky,  SDH Zdiby, SK Čakovičky,  Stonožka Líbeznice, TJ Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ 

Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, YARD RESORT 

Podnikatelé: KASTEN s. r. o., M. Velechovská, M-Machoo s. r. o., O. Bačina, OLTEX s. r. o., RadioPraha 
s. r. o., Stavebniny Srb, Styrotrade, a.s., Svět dětí na dlani s. r. o., Urbiosisto s. r. o.,  Zámek Zdiby  

Občané: R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, J. Pekařová, V. Palák 

Příspěvkové organizace, DSO: Mateřská škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, Mateřská škola 
Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Oblastní 
muzeum Praha - východ Brandýs nad Labem, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, 
Dobrovolný svazek obcí Region povodí Mratínského potoka 

Obce a města:  Bašť, Čakovičky, Hovorčovice, Klecany, Klíčany, Kostelec nad Labem, Líbeznice, 
Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, 
Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice 

 

 

 

 

http://mratin.info/detail.asp?id=380
http://www.bastsebavi.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.golfzlonin.cz/
http://farmahradek.wgz.cz/
http://www.klidnabast.cz/
http://www.kynologiebast.cz/
http://pinecbast.webnode.cz/
http://www.rybaripredboj.cz/
http://www.hasicizdiby.cz/
http://www.stonozka.net/
http://www.novavessokol.c/
http://tjspredboj.sluzby.cz/
http://tjspredboj.sluzby.cz/
http://www.sokolveltez.cz/
http://www.yardresort.com/
http://www.kasten.cz/
http://www.tykadylko.sluzby.cz/
http://www.agross.cz/
http://www.vykopove-prace-praha.cz/
http://www.radiodechovka.cz/
http://www.radiodechovka.cz/
http://www.stavebninysrb.cz/
http://www.styrotrade.cz/
http://www.svetdetinadlani.cz/
http://www.urbiosisto.cz/
http://www.zamekzdiby.cz/
http://bast.materskaskola.cz/
http://www.skolka.cakovicky.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.msmratin.cz/
http://www.mspredboj.cz/
http://www.muzeumompv.cz/
http://www.muzeumompv.cz/
http://www.zslibeznice.cz/
http://www.mratinsko.cz/
http://www.obecbast.cz/
http://www.cakovicky.cz/
http://www.hovorcovice.cz/
http://www.klecany.cz/
http://www.klicany.cz/
http://www.kostelecnadlabem.cz/
http://www.libeznice.cz/
http://www.maslovice.cz/
http://www.mesice.org/
http://www.mratin.cz/
http://www.neratovice.cz/
http://www.obec-novaves.cz/
http://www.odolenavoda.cz/
http://www.ovcary.cz/
http://www.panenskebrezany.cz/
http://www.obecpostrizin.cz/
http://www.predboj.cz/
http://www.prezletice.cz/
http://www.sedlec-pha.cz/
http://www.velen.cz/
http://www.velikaves.eu/
http://www.vodochody.cz/
http://www.obeczdiby.cz/
http://www.obeczloncice.cz/


Územní působnost MAS Nad Prahou k 31. 12. 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Rozvaha 

Aktiva (v tis. Kč) k 8. 2. 2013 k 31. 12. 2013 

Aktiva celkem 0 536 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 0 536 

Pohledávky celkem 0 496 

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0 496 

Krátkodobý finanční majetek celkem 0 38 

Pokladna 0 4 

Ceniny 0 0 

Účty v bankách 0 34 

Jiná aktiva celkem 0 2 

Náklady příštích období 0 2 

 

Pasiva (v tis. Kč) k 8. 2. 2013 k 31. 12. 2013 

Pasiva celkem 0                   536 

Vlastní zdroje celkem 0 103 

Vlastní jmění 0 1 

Výsledek hospodaření celkem 0 102 

Účet výsledku hospodaření 0 102 

Cizí zdroje celkem 0 433 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 0 428 

Dodavatelé 0 7 

Závazky k zaměstnancům 0 8 

Závazky k institucím SP a ZP 0 6 

Ostatní přímé daně   2 

Jiné závazky 0 243 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 161 

Jiná pasiva celkem 0 5 

Výdaje příštích období 0 5 

 

 

 

 

 



 

Výkaz zisku a ztrát 

Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2013 

Náklady celkem 622 

Spotřeba materiálu 28 

Náklady na reprezentaci 2 

Ostatní služby 333 

Mzdové náklady 183 

Zákonné sociální pojištění 58 

Ostatní nepřímé daně a 
poplatky 13 

Úroky z úvěru 1 

Ostatní náklady 4 

 

Výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2013 

Výnosy celkem 724 

Tržby za služby 471 

Úroky 0 

Provozní dotace 253 

 

Základ daně z příjmů za rok 2013 dle daňového přiznání je 101 922 Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2013 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý objem 

nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. 

Náklady na odměny správní a dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu ředitele včetně 

odvodů činily 229 281 Kč (hrubá mzda 171 108 Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění 58 173 Kč). 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2013 celkem 1 pracovníka na hlavní pracovní 

poměr a to ředitelku společnosti na částečný úvazek. 

 

Obdržené dotace na realizaci projektů 

Činnost společnosti a projekty, které začala realizovat nebo připravovat, by nebyly možné bez 

finanční podpory grantových a dotačních programů. 

Pro rozvoj Nad Prahou 

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond (Opatření III.4.1. Získávání dovedností, provádění a 

animace) 

Obdržená dotace: 496 280 Kč 

 

 

 

 



3. ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU 

Společnost v roce 2013 započala analytické práce na zpracování strategie rozvoje regionu. 

Integrovaná strategie území MAS Nad Prahou je dokument, který bude zahrnovat veškerou činnost, 

kterou aktivní subjekty a místní partnerství považují za důležitou pro rozvoj regionu MAS Nad Prahou 

v oblasti veřejné správy, spolkové činnosti, služeb a podnikání. Na základě výše uvedené analýzy dat 

území MAS Nad Prahou byly definovány následující strategické cíle: 

1) Rozvoj sociální služeb 

2) Infrastruktura pro volnočasové aktivity 

3) Podpora dopravní obslužnosti území 

4) Rozvoj cestovního ruchu v území 

5) Ochrana území před další environmentální zátěží 

6) Využívání brownfields, omezení záborů kvalitních půd 

7) Ochrana krajiny stanovišť vzácných živočichů a rostlin 

8) Podpora opatření ke snížení rizika povodní i extrémního sucha 

9) Podpora místních a regionálních potravin a dalších výrobků 

10) Spolupráce s MAS z jiných krajů, ČR a ze zahraničí 

 

K propagaci své existence, na podporu povědomí obyvatel regionu místního partnerství uspořádala 

společnost několik informačních akcí:  

 „Co se u nás děje“ v rámci cyklistického závodu XCO Beckov  dne 4. 5. 2013 

 „Dětský den v Bašti“ dne 25. 5. 2013 

„Informační setkání se zástupci NNO, občany a podnikateli Neratovic“ dne 12. 6. 2013  

 „Známe vaše potřeby?“ 12. 9. 2013 v rámci oslav Posvícení v Líbeznicích 

Na podporu propagace MAS Nad Prahou v regionu byl připraven banner, roll-up, DL leták, plakáty, 

desky a na cyklistický závod bezpečnostní světla jako dárky pro účastníky. 

 

Jedním ze stěžejních informačních zdrojů společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. jsou webové stránky 

www.nadprahou.eu. Návštěvníci na nich získají podrobné informace o regionu, včetně aktualit, nebo 

kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí. Místní partnerství přináší informace o 

realizovaných a připravovaných projektech, zápisy z jednání všech orgánů.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nadprahou.eu/


KONTAKTY 

Sídlo společnosti 

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

IČ: 013 98 717 

DIČ: CZ01398717 

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s. Praha 

2849045389/0800 
 

Ředitelka společnosti 

Ing. Iva Cucová 

tel.: +420 774 994 500 

info@nadprahou.eu 

 

Vydala MAS Nad Prahou o.p.s. v červnu 2014 


