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Obsah výroční zprávy o.p.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., oddíl 4, §416: 
 
Výroční zpráva obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem 

upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, 

včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů, a o případných změnách 

zakladatelského právního jednání nebo změnám členství v orgánech. 
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1. ORGANIZACE 

 

Název    Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero 

Právní forma  Obecně prospěšná společnost 

IČ    273 13 221 

Sídlo    náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy 

Den založení  7. února 2007 

Zakladatel Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy IČO: 

00260444 

Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů, Jezerní 67, 

471 63 Staré Splavy 

Regata Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, 472 01 Doksy  

IČO: 46713484 

Petr Staněk Firma PINOCHIO, Husovo nám. 74/5 405 01 

Děčín IČO: 10410031 

REGATA ČECHY, a.s. Čílova 304/9,  162 00 Praha 6, IČO 

26154200 

Poslání Péče o Máchovo jezero; Rozvoj šetrných forem  

cestovního ruchu; Poskytování konzultační a poradenské 

služby v oblasti udržitelného rozvoje cestovního ruchu, 

životního prostředí a možností financování z dotačních 

titulů pro širokou veřejnost; 

Telefon   +420 773 800 283 

E-mail   info@opsmachovojezero.cz 

Informační portál  www.opsmachovojezero.cz 

 

OPS Máchovo jezero byla založena na základě zakládací smlouvy o založení obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, a registrována Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 

217 dne 7.  února 2007. Zakladatelé vložili do společnosti majetkový vklad ve výši 

300.000 Kč jako vklad do vlastního jmění. 
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
Správní rada Šárka Harcubová (od 13. 1. 2011 členem SR, 

        od 29. 8. 2013 předsedkyně správní rady 

        do 10. 3. 2014) 

Ing. Eva Burešová (od 13. 1. 2011) 

 Vladimír Reichert (od 25. 3. 2013) 

 Mgr. Miluše Hřebecká (od 31. 1. 2011, 

     od 15. 3. 2014 předsedkyně správní rady) 

 Petr Staněk (od 12. 3. 2012)  

 Jindra Šťastná (od 10. 7. 2013) 

 Ing. Karel Kapoun (od 11. 3. 2014) 

Dozorčí rada MUDr. Ludmila Truhlářová, předsedkyně dozorčí rady  

(od 13. 5. 2011 do 31. 10. 2014) 

 Ing. Miroslav Hornek (od 15. 3. 2012) 

 Vladimír Bureš (od 25. 3. 2013) 

Ředitel  Šárka Harcubová (od 12. 3. 2014 do 31. 10. 2014) 

Koordinátor  Bc. Markéta Humpoláková, DiS. (od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2014) 

   Lenka Proboštová, DiS. (od 1. 4. 2014) 

 

Členové správní a dozorčí rady v roce 2014 neobdrželi žádné odměny ani funkční 

požitky.  
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3. AKTIVITY  
 

Hlavní aktivity společnosti lze rozdělit do těchto oblastí: 

1. Péče o  Máchovo jezero 

2. Rozvoj cestovního ruchu 

3. Doplňková činnost  

 

 

Péče o Máchovo jezero 
 

Monitoring vod Máchova jezera 
 

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy (150 000,- ) 

   Z vlastních zdrojů (16 545,-) 

Harmonogram: 03/2012 – 12/2012 

Rozpočet:  166 545,- Kč vč. DPH 

 

Z důvodu zajištění a udržení kvality vody v Máchově jezeře, probíhal i v roce 2014 

standardní monitoring vod Máchova jezera a jeho přítoků. Odběry a jejich hodnocení 

opět zajišťoval podnik Povodí Ohře, s.p.. Cena standardního monitoringu činila 139 

321 Kč vč. DPH. Na základě doporučení p. RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D., který 

v roce 2013 – 2014 zpracovával pro naši společnost studii ke zlepšení jakosti vody 

v Máchově jezeře, byl monitoring rozšířen o 7 odběrů, aby bylo postiženo období 

celého roku, protože ze zimního období nejsou žádná data. Rozšířený monitoring 

činil 27 224 Kč vč. DPH. Celková cena za monitoring Máchova jezera za rok 2014 

tedy činila 166 545,- Kč. vč. DPH. 

 

Smlouva o dílo s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. 

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy 

Harmonogram: 08/2013 – 12/2014 

Rozpočet:  242 000,- Kč vč. DPH (v roce 2013 zaplacena záloha 100 000,-) 
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1. 8. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. 

Předmětem smlouvy byla práce skupiny expertů v průběhu roku 2013, kdy budou její 

členové pracovat na úkolech vedoucích k formulaci projektu vedoucího ke zlepšení 

jakosti vody v Máchově jezeře v rozsahu, který stanovuje smlouva. Expertní skupina 

se skládala z RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D., RNDr. Jakuba Borovce, Ph.D., RNDr. 

Richarda Faina a Emila Janečka. Z důvodu posunutí oprav výpustího zařízení a tím i 

vypuštění Máchova jezera z konce roku 2013 na listopad roku 2014 prodloužila 

expertní skupina svůj výzkum i na rok 2014. Závěrečná zpráva z výzkumu byla 

předána naší společnosti v prosinci 2014. Po předání zprávy byla vyúčtována zbylá 

částka za výzkum. 

 

Monitoring koupacích vod Máchova jezera 

Zdroj:   Provozovatelé pláží Máchova jezera 

Harmonogram: 05/2014– 08/2014 

Rozpočet:  117 467,- Kč vč. DPH 

Na základě dohody s provozovateli pláží u Máchova jezera jsme opět zajišťovali  

monitoring koupacích vod vycházející z vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení 

hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku venkovních hracích 

ploch (náhrada vyhlášky č. 135/2004 Sb.). Monitoring zajišťovala opět společnost 

Povodí Ohře, s.p. a probíhal z těchto pláží: hlavní pláž Doksy, pláž Klůček, pláž 

hotelu Port, pláž Staré Splavy a pláž Borný. Průběžně jsme koordinovali tyto 

monitoringy, vč. jejich další distribuce a sledování situace. Po ukončení těchto 

monitoringů byly náklady přefakturovány jednotlivým provozovatelům.  

 

Technicko – bezpečnostní dohled Máchova jezera  

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 01/2014– 11/2014 

Rozpočet:  50 336,- Kč vč. DPH 
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V roce 2014 prováděla technicko - bezpečnostní dohled na Máchově jezeře firma 

Rybářství Doksy, s. r. o. Dle její výroční zprávy byly v roce 2014 jedinými  a 

plánovanými zásahy na jezeře vypuštění Máchova jezera a výlov, které jsou popsány 

níže. Na základě měsíčních hlášení o technicko - bezpečnostním dohledu na 

Máchově jezeře od firmy Rybářství Doksy s.r.o. zpracovává naše společnost  

čtvrtletní etapové zprávy o činnosti Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero 

ohledně správy Máchova jezera pro Město Doksy, jak jí ukládá Dodatek č. 1 Smlouvy 

na poskytování služeb a udělení mandátů v oblasti správy Máchova jezera. V roce 

2014 byly vypracovány 4 tyto etapové zprávy a všechny byly schváleny radou města 

Doksy. 

 

Vypuštění Máchova jezera 

Vypouštění Máchova jezera bylo provedeno nájemcem v souladu s manipulačním 

řádem. Vypuštění provedla firma Rybářství Doksy s.r.o. Máchovo jezero bylo 

vypuštěno po šesti letech. Vypouštění bylo povoleno od 1. 10. 2014 a trvalo přibližně 

šest týdnů.  

 

Výlov Máchova jezera 

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy (130 000,-) 

Vlastní prostředky (39 400,-) 

Harmonogram: 11/2014 

Rozpočet:  169 400,- Kč vč. DPH 

Výnos z prodeje  92 000,- Kč vč. DPH 

Výlov Máchova jezera proběhl ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v odpadním korytu u 

restaurace Sklípek ve Starých Splavech. Celou akci měla na starosti, jako i celé 

vypouštění Máchova jezera, firma Rybářství Doksy s.r.o. 

Ve středu 12. listopadu odpoledne odstranili rybáři česle před výpustí a nainstalovali 

česle v odtokovém kanálu za výpustí a již v průběhu noci ze středy na čtvrtek se 

začalo pomalu se slovením. Z jezera byly ryby naháněny dvěma loděmi s agregáty. 

Výlov trval přibližně do druhé hodiny odpolední. Vyšší denní teploty způsobily, že 
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převážná část rybí obsádky zůstala na rybniční stoce s kyslíkatou vodou a dolů sešla 

jen menší část. Rybáři odhadují, že byla slovena přibližně pouze čtvrtina ryb 

z Máchova jezera. Vylovené ryby, mimo dravých druhů, byly odkoupeny firmou 

Rybářství Doksy, s.r.o. Dravé ryby táže firma zasádkovala a dne 15. 12. 2014 byly 

všechny vráceny zpět do jezera.  

 

Vylovené druhy a množství ryb: 

 

druh ryby vylovené množství úhyn způsob naložení 

Bolen dravý 800 kg 0 kg 800 kg - vráceno zpět do jezera 

Sumec velký 235 kg 0 kg 235 kg - vráceno zpět do jezera 

Candát obecný 125 kg 0 kg 125 kg - vráceno zpět do jezera 

Štika obecná 250 kg 0 kg 250 kg - vráceno zpět do jezera 

Úhoř říční 26 kg 0 kg 26 kg - prodáno 

Amur bílý 210 kg 11 kg 199 kg - prodáno 

Cejn 3 205 kg 340 kg 2865 kg - prodáno 

Kapr tržní 248 kg 6 kg 242 kg - prodáno 

Tolstolobik tržní 165 kg 40 kg 125 kg - prodáno 

 

 

Záchrana škeblí a raků 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 

zorganizovala při vypouštění Máchova jezera akci na záchranu škeblí a raků. Bylo 

přeneseno více než 10 tisíc škeblí a na tři stovky raků.  

 
 

Napouštění Máchova jezera 

Máchovo jezero se začalo napouštět o pár dní dříve, než bylo plánováno, a to ve 

čtvrtek 11. 12. 2014. Přehled vodní bilance je součástí přílohy č. 3 Hlášení vodní 

bilance za Máchovo jezero 2014. 
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Údaje o hospodaření na vodním díle v roce 2014: 

 

 

 

 

Návrh nové obsádky 

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 04/2015 – 09/2015 

Rozpočet:  92 000,- Kč vč. DPH 

 

Ve spolupráci s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D., který pro Obecně prospěšnou 

společnost Máchovo jezero prováděl v letech 2013 – 2014 výzkum a měření, jehož 

výstupem byla podrobná zpráva obsahující možnosti nápravy vedoucí ke zkvalitnění 

vody v Máchově jezeře, vznikl návrh na novou obsádku pro Máchovo jezero, která by 

měla být vysazena v roce 2015. V návrhu jsou zohledněny výsledky výlovu a 

množství a druh vrácených dravých ryb zpět do jezera. K návrhu je zapotřebí ještě 

sehnat dodavatele, k jednotlivých druhům pak dopsat původ a zaslat návrh ke 

schválení na AOPK Praha.  

 

Oprava výpustního zařízení 

Zdroj:   investor AOPK ČR 

Harmonogram: 10/2014 – 04/2015 

Rozpočet:  27,6 mil. Kč vč. DPH 

 

Investorem oprav výpustního zřízení je AOPK Praha, která je příslušná hospodařit 

s majetkem ve vlastnictví státu, Máchovým jezerem. Stavební náklady na realizaci 

akce dosahují výše 27,6 mil Kč vč. DPH, stanovené na základě výběrového řízení. 

Financování je zajištěno z národních zdrojů z gesce MŽP. Ve výběrovém řízení na 

zhotovitele byla vybrána společnost AQUASYS spol. s.r.o., se kterou byla následně 

uzavřena smlouva. Předání staveniště proběhlo 10. 10. 2014. Následně byla 
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zhotovena přístupová panelová cesta a provizorní hráz. Zahájení prací na díle 

započalo 1. 11. 2014, kdy se začalo s bouráním stavby. K 31. 12. 2014 byla úplně 

odstraněna původní stavba výpusti. 

 

Sečení a úklid na hrázi ekologické předzdrže 

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 12/2014  

Rozpočet:  3 500,- Kč vč. DPH  

 

Ve dnech 9. a 11. 12. 2014 provedla firma Farní charita Česká Lípa, Dubická 992/14, 

470 01 Česká Lípa na základě objednávky naší společnosti sečení a úklid porostů na 

hrázi ekologické předzdrže v Dokeské zátoce v Doksech, jednalo se o vysečení a 

úklid cca 2,5 metrového rákosu a náletových dřevin, především břízy, na ploše cca 

300m2. Rákos a dřeviny byly vyklizeny a odvezeny do sběrného dvora v Doksech, 

odkud se převezly do kompostárny.  

 

Využití pracovníků veřejně prospěšných prací   

V únoru 2014 byla naší společností podána Žádost o příspěvek na vytvoření 

pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 

zaměstnání na Úřad práce ČR, pobočka Liberec, kontaktní místo Česká Lípa . 

Žádosti bylo vyhověno  a vznikly dvě pracovní místa na dobu určitou, a to od 7. 4. 

2014 do 30. 9. 2014. Pracovní náplní zaměstnanců byla údržba prostranství v 

nejbližším okolí Máchova jezera, v sousedství rekreačních areálů, na přístupových 

cestách k jezeru a drobné udržovací práce na místní zeleni. 

 

Registrace provozovny u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. 

V dubnu 2014 zaregistrovala naše společnost provozovnu u Českomoravské 

společnosti chovatelů, a.s., dle zákona č. 291/2009 Sb., z kterého vyplývá povinnost 

ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat, mezi které řadí i neplemenné 

ryby. Provozovna byla zaregistrována pod číslem CZ 51033811. 
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Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečné nákazy  

V souvislosti s registrací hospodářství u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. 

a přidělením registračního čísla vypracovala naše společnost ve spolupráci s firmou 

Rybářství Doksy s.r.o. pro Máchovo jezero Pohotovostní plán pro případ vzniku 

nebezpečné nákazy, který byl schválen Krajskou veterinární správou dne 24. 4. 

2014. Plán určuje základní povinnosti chovatele, na jehož rybách se projeví příznaky 

nákazy, uvádí potřebné kontakty a schematický plán hospodářství. 

 

Registrace zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury 

Dle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči, zažádala naše společnost u Krajské 

veterinární správy pro Liberecký kraj o registraci zařízení pro chov živočichů 

pocházejících z akvakultury. Společnost byla zaregistrována pod veterinárním 

registračním číslem: CZ 27313221 dne 22. 8. 2014  

 

Rozvoj cestovního ruchu 

Společnost i v roce 2014 aktivně spolupracovala se subjekty cestovního ruchu. 

Jednalo se především o Sdružení Českolipsko, které se podílí na rozvoji cestovního 

ruchu v našem regionu, a to účastí na předních veletrzích cestovního ruchu u nás, 

přípravě seminářů, nových turistických materiálů a produktů, tvorbě letních a zimních 

turistických novin, či pořádání setkání informačních středisek. Dále spolupráce 

s Městským kulturním střediskem, především při publikaci v Dokeském zpravodaji, či 

spolupráce s Informačním centrem Doksy, které je napojeno na datový sklad 

Libereckého kraje. Společnost také aktivně spolupracovala s místními podnikateli, 

kdy především zajišťovala jejich informovanost ohledně dění na Máchově jezeře, 

které bylo v roce 2014 spojené hlavně s vypouštěním Máchova jezera, turisticky 

velmi oblíbeným výlovem či opravou výpustního zařízení.  
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Doplňková činnost 

Navigační systém ke komerčním cílům 

Po řadě jednání s podnikateli byl v roce 2012 realizován v obci jednotný turistický 

informační a navigační systém, který slouží lidem, kteří v obci žijí, ale také turistům a 

návštěvníkům, kteří tyto služby vyhledávají. Cílem projektu bylo zlepšení vzhledu 

obce a zjednodušení orientace v obci. Došlo k odstranění stávající nepovolené 

reklamy a jejímu nahrazení jednotným navigačním systémem ke komerčním 

subjektům podnikajícím v cestovním ruchu.  

Pro zájemce zajišťujeme realizaci navigačního systému tzv. na klíč za roční 

udržovací poplatek 500 Kč / 1 směrová tabule. 

V rámci služeb „na klíč“ zajišťujeme: 

 Vytipování vhodných sloupů v obci pro realizaci navigačního systému ke 

komerčním cílům. 

 Projednání umisťování směrových tabulí o rozměru 20x100 cm s vlastníky 

majetku a Policií ČR 

 Vyřízení dopravně inženýrského rozhodnutí. 

 Zadání objednávky na výrobu a instalaci směrových tabulí certifikovanému 

dodavateli.  

 Realizaci a provoz navigačního systému ke komerčním cílům zahrnující: 

vyřízení žádosti a DIR, zajištění povolení a souhlasů dotčených subjektů, 

opravy poškozených tabulí z důvodu vandalismu do výše vybraného 

udržovacího poplatku: 500 Kč/1 ks ukazatele). 

 Monitoring nepovolené reklamy v obci. 

V roce 2014 byly  prováděny jen drobné úpravy na stávajích směrových ukazatelích, 

dle přání vlastníků značení (přelepování značení z důvodu nového loga společnosti, 

přemisťování cedulí na vhodnější místo, odstranění už nepotřebného značení) 
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Inventura 

 

Dne 30.1.2015 byla provedena dokladová inventarizace a inventarizace majetku a 

pokladny za rok 2014 účetní jednotky Obecně prospěšné společnosti Máchovo 

jezero. Dle inventarizační komise dopadla inventura v pořádku, nebyl zjištěn žádný 

rozdíl (manko, ani přebytek) 

 

 

V Doksech 19. 3. 2015 

 

Zpracovala: 

 

 

Lenka Proboštová, DiS.     

Koordinátorka společnosti OPS Máchovo jezero     
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4. FINANČNÍ VÝSLEDKY 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích  

   
Příjmy Druh příjmu – poskytovatel – název projektu  Částka v Kč 

  Dotace – ÚP – veřejně prospěšné práce 138.460,00 

  
Dotace - Město Doksy - monitoring Máchova j. + 

výlov MJ 
280.000,00 

  
Dotace - Město Doksy – spoluúčast na 

projektech, provoz OPS  

495.000,00 

 

  Ostatní příjmy vč.přijatých úroků z bank.účtu 639.255,46 

  Celkem 1.552.715,46 

Legenda: ÚP – Úřad práce 

 

Výdaje Druh výdaje  Částka v Kč 

  Výdaje za spotřebovaný materiál, opravy 2.788,00 

  Cestovné, repre 2.000,00 

  Výdaje za služby 1.093.966,69 

 
Osobní výdaje-(mzd.nákl.vč.pojistného, povinn) 417.570,00 

  Výdaje ostatní (bank. poplatky, d.silnic) 4.864,00 

  Celkem 1.521.188,69 
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Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

   
Stav fondů k 31. 12. 2014 vytvářející vlastní zdroje o.p.s. 

Vlastní jmění 315.100,00 

Rezervní fond 18.211,32 

Nerozdělený zisk minulých let 77.875,46 

Celkem 411.186,75 
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Stav majetku a závazku obecně prospěšné společnosti 

   
seznam DDHM 

1x Mobil HTC ONE V 1.277,00 

  Soubor nábytku kanceláře 89 665,00 

1x Notebook Acer + software 33.853,00 

1x Projektor EPSON + plátno 23 727,00 

1x Multifunkční OKI C3530 19 885,00 

1x Chladnička Zanussi 5 390,00 

1x Průt zařízení ELEKTROLUX 4 220,00 

2x Židle jednací 2 340,00 

1x Stropní svítidlo 1 850,00 

1x Olympus FE-5000black, xDcard 1 GB 5 991,00 

1x Webové stránky + upgrade 46.435,00 

3x Info tabule venkovní 10 471,00 

1x Tabule Flipchart Kobra 2.284,00 

1x Vazač kroužkový  COMB – S-60 3.467,00 

1x Tabule magnetická SLILM 90x120 1.389,00 

1x Skartovací stroj Wallner PPS 120C 5.660,00 

1x Elektrický přímotop Konvektor 1 990,00 

Celkem   259.895,00 

 

 

 



                                                                                          VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

16 

 

 

V Doksech: 19. 3. 2015 

 

 

Zpracovala: 

 

 

Ing.  Eliška Pavinská       

Hlavní účetní        

 

 

Odsouhlaseno Správní radou ze dne …………………. usnesení č. ………………….. 

 

 

 

Jiří Holub 

Ředitel OPS Máchovo jezero 

 
 

 


