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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 IČ: 

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 Ing. Luděk Téra, předseda správní rady  

(opětovně jmenován od 16. 3.  2012, rezignoval k 16. 5. 2013) 

 Šárka Harcubová (od 13. 1. 2011 členem SR, 

        od 29. 8. 2013 předsedkyně správní rady) 

Ing. Eva Burešová (od 13. 1. 2011) 

 Viktor Šedivý (od 7. 2. 2010 do 7.2.2013) 

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

 Petr Staněk (opětovně jmenován SR 12. 3. 2012)  

 Vladimír Reichert ( od 25.03.2013) 

 Jindra Šťastná (od 10. 7. 2013) 

Dozorčí rada MUDr. Ludmila Truhlářová, předsedkyně dozorčí rady  

(od 13. 5. 2011) 

 Ing. Jan Král (od 7. 2. 2010 do 7. 2. 2013) 

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

 Vladimír Bureš (od 25. 3. 2013) 

Ředitel  Lenka Trajerová, DiS. (od 1. 2. 2011 do 22. 4. 2013) 

   Ing. Luděk Téra (od 16. 5. 2013 do 31. 10. 2013) 

Koordinátor  Lenka Trajerová, DiS. (od 23. 4. 2013 do 31. 7. 2013) 

Bc. Markéta Humpoláková, DiS. (od 1. 8. 2013 do 31.03.2014) 

Lenka Proboštová, DiS (od 01.04.2014) 

 

Členové správní a dozorčí rady v roce 2013 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. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

4. Tvorba a realizace regionálních projektů  

5. Doplňková činnost  

 

 

Péče o Máchovo jezero 
 

Monitoring vod Máchova jezera 

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy 

Harmonogram: 03/2012 – 12/2012 

Rozpočet:  149.821,- Kč vč. DPH 

Naše společnost objednala na rok 2013 monitoring vod Máchova jezera u podniku 

Povodí Ohře, s.p. na základě předložené nabídky zed ne 22. 1. 2013. Vzorkování 

odtoku probíhalo v měsíčním intervalu v období březen - prosinec souběžně se 

vzorkováním přítoků Máchova jezera. Odběry vzorků na jezeře probíhaly ve 

čtrnáctidenním intervalu od začátku dubna 2013 do začátku října 2013. 

 

Přírodovědný průzkum VMG Česká Lípa 

Vlastivědné museum a galerie v České Lípě zajišťovalo v letech 2008 až 2012. 

Monitoring a vyhodnocení vlivu na populace předmětných druhů rostlin a živočichů. 

Jednalo se o Přírodovědný průzkum v základních skupinách oborů zoologie 
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obratlovců, zoologie bezobratlých a botaniky.  V lednu 2013 společnost obržela 

závěrečnou hodnotící zprávu za celé zkoumané období. 

 

 

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

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy 

Harmonogram: 2013 

Rozpočet:  100 000,- Kč - záloha 

1. 8. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. 

Předmětem smlouvy byla práce skupiny expert 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.  

 

Monitoring koupacích vod Máchova jezera 

Zdroj:   Provozovatelé pláží Máchova jezera 

Harmonogram: 05/2013– 08/2013 

Rozpočet:  125.525,- 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.  
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Technicko – bezpečnostní dohled Máchova jezera  

Do 31. 10. 2013 zajišťoval pro společnost technicko-bezpečnostní dohled pan Ing. 

Luděk Téra. Po vypovězení dohody bylo o nabídku k zajištění těchto činností, 

vyplývajících pro OPS z mandátní smlouvy požádáno Rybářství Doksy, s. r. o. 

Následně byla doručena nabídka, kterou projednala správní rada a doporučila 

starostce města dále jednat s Rybářstvím, s. r. o., o možné spolupráci a finančních 

záležitostech.  K návrhu smlouvy neměla správní rada připomínek a od 01. 11. 2013 

zajišťuje technicko bezpečnostní dohled a správu kolem Máchova jezera, dle 

mandátní smlouvy, společnost Rybářství Doksy, s. r. o.  

Dle zprávy společnosti Rybářství Doksy, s. r. o. nebyly v roce 2013 na Máchově 

jezeře žádné zásahy týkající se rybářského hospodaření. Zároveň uvádí, že v plánu, 

na rok 2014, je vypuštění a výlov rybníka za účelem rekonstrukce sdruženého 

objektu výpusti a bezpečnostího přelivu, viz. níže. Jiné rybářské zásahy nejsou 

plánovány. 

 

Oprava výpustního zařízení Máchova jezera: 

Předmětem akce „Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp“, jejímž investorem je 

AOPK ČR, je rekonstrukce stávajícího sdruženého vypouštěcího objektu Máchova 

jezera. Stávající kašnový bezpečnostní přeliv sdruženého objektu na hrázi Máchova 

jezera je ve špatném technickém stavu, který se projevuje průsaky a vývěry vody 

v tělese přelivu.  AOPK ČR plánovala realizaci opravy výpustního zařízení na 

přelomu roku 2013 a 2014. Současně OPS MJ plánovala na podzim 2013 provést 

výlov jezera. Vzhledem k termínům pro dokončení projektové dokumentace, získání 

potřebných povolení a provedení výběrového řízení na dodavatele nemohla být akce 

spuštěna v roce 2013. Dále z důvodu ohrožení letní sezony byla realizace akce 

investorem posunuta na přelom roku 2014 – 2015. Výlov Máchova jezera by tedy 

mohl být proveden také nejdříve na podzim roku 2014, neboť CHKO nesouhlasí 
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s vypuštěním jezera dva roky po sobě, z důvodu ohrožení vzácných druhů v lokalitě 

SWAMP.  

 

Využití pracovníků veřejně prospěšných prací   

V červnu 2013 byla mezi naší společností a Úřadem práce ČR, pobočkou v Liberci 

uzavřena dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu. V rámci této dohody vznikly dvě pracovní místa na dobu určitou, a 

to od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013. Pracovní náplní zaměstnanců byl úklid odpadků v 

okolí Máchova jezera, údržba veřejné zeleně v okolí Máchova jezera, údržba hráze, 

bezpečnostního přelivu včetně výpustního zařízení, loviště, kádiště, sjezů a dalších 

objektů a zařízení, včetně nátěrů konstrukcí. 

 

Rozvoj cestovního ruchu 

Jedním z poslání OPS Máchovo jezero je i podílení se na rozvoji udržitelného 

cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera. V roce 2013 proto probíhala aktivní 

spolupráce s významnými koordinátory cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera, 

např. s IC Doksy, Sdružením Českolipsko, Svazkem obcí Máchův kraj a MAS LAG 

Podralsko. V listopadu 2013 proběhla pracovní schůzka ke zhodnocení Plánu 

rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Schůzky se zúčastnily zástupci výše 

uvedených institucí a diskutovalo se o naplňování potřeb v rozvoji cestovního ruchu. 

Dalšími aktivitami byla účast na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 2013 

(konání 7. – 10. 2. 2013) a For Bikes 2013 (konání 5. – 7. 4. 2013), příprava 

konferencí a seminářů, např. 28. 2. 2013 produktový seminář v Hagenwerder, FAM & 

PRESS TRIP 22. – 23. 10. 2013, setkávání IC, či spolupráce s IC Doksy na plnění 

datového skladu Libereckého kraje. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

Společnost zrealizovala 2. února 2013 zimní exkurzi do mokřadů NPP Svamp u 

příležitosti mezinárodního dne  mokřadů. Nejen během letních veder, ale i pod 
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sněhem a ledem jsou mokřady Máchova jezera stale zajímavou lokalitou, kde 

účastníci, mimo jiných zvláštností,  viděli zimní půst masožravých rostlin. 

 

 

Tvorba a realizace regionálních projektů 

Během ledna a února 2013 byly podány žádosti o dotace na exkurze a 

environmentálně vzdělávací akce. Dotace však nebyly společnosti přiznány.  

Dále byl pro Svaz obcí Máchova kraje realizován projekt „Za vzděláním a příklady 

dobré praxe“ . 

 

 

Doplňková činnost 

Navigační systém ke komerčním cílům 

Po řadě jednání s podnikateli byl v roce 2013 realizován v obci jednotný turistický 

informační a navigační systém, které 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, 



                                                                                         VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

9 

 

opravy poškozených tabulí z důvodu vandalismu do výše vybraného 

udržovacího poplatku: 500 Kč/1 ks ukazatele). 

 Monitoring nepovolené reklamy v obci. 

V roce 2013 bylo s podnikateli sepsáno celkem 18 smluv o dílo a objednáno celkem 

44 směrových tabulí, kdy většina z nich byla i dle dohod umístěna. 

 

Změna Zakládací smlouvy společnosti 

 

Došlo ke změně Zakládací smlouvy společnosti Obecně prospěšná společnost 

Máchovo jezero v bodu III.  

 

 Článek III., odst. 2 zakládací smlouvy se mění a nově zní takto: 
III. 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

2. Kromě činností výše uvedených může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost: 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Doplňková činnost společnosti bude vykonávána tak, aby nebyla ohrožena kvalita, rozsah a 
dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v článku III. bod 1) 

 

 

Inventura 

 

Dne 23.1.2013 byla provedena fyzická inventarizace majetku OPS Máchovo jezero, 

která, dle inventarizační komise dopadla v pořádku. 

Dne 14.5.2013 byla provedena dokladová inventarizace závazků a pohledávek OPS 

Máchovo jezero. Inventarizační komise nezjistila žádný rozdíl (manko ani přebytek). 

 

 

V Doksech 16. 4. 2013 

 

Zpracovala: 
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Lenka Proboštová, DiS.    koordinátorka   
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6. 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 81.098,00 

  Dotace - Město Doksy - monitoring Máchova j. 150.000,00 

  
Dotace - Město Doksy – spoluúčast na 

projektech, provoz OPS  

598.975,00 

 

  Ostatní příjmy vč.přijatých úroků z bank.účtu 417.221,54 

  Celkem 1.247.294,54 

Legenda: ÚP – Úřad práce 

 

Výdaje Druh výdaje  Částka v Kč 

  Výdaje za spotřebovaný materiál, opravy 3.594,00 

  Cestovné, repre 1.243,00 

  Výdaje za služby 584.612,59 

 
Osobní výdaje-(mzd.nákl.vč.pojistného, povinn) 521.371,00 

  Výdaje ostatní (bank. poplatky, d.silnic) 6.528,00 

  Celkem 1.117.348,59 
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Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

   
Stav fondů k 31. 12. 2013 vytvářející vlastní zdroje o.p.s. 

Vlastní jmění 315.100,00 

Rezervní fond 18.211,32 

Nerozdělený zisk minulých let 39.493,42 

Celkem 372.804,74 
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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 
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V Doksech: 22.04.2014 

 

 

Zpracovala: 

 

 

Bc. Eliška Pavinská       

Hlavní účetní        

 

 

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

 

 

 

Šárka Harcubová 

Ředitelka OPS 

 
 

 


