
 

 
 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

ZA ROK 2016 

 

 
Zpracovali   
Všeobecná část:  Jiří Brosche 
Finanční výsledky: Ing. Eliška Pavinská 
 

 



                                                                                          VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

1 

 

 
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 
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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  

IČ 46713484 

Petr Staněk, Sněžická 65/48a, Děčín 405 02 Děčín  

IČ 10410031 

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

IČ 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   +420 778 001 592 

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          Mgr. Miluše Hřebecká (od 31. 1. 2011 

     od 15. 3. 2014 předsedkyně správní rady) 

Ing. Eva Burešová (od 13. 1. 2011 místopředsedkyně správní 

rady) 

 Vladimír Reichert (od 25. 3. 2013, člen správní rady) 

 Petr Staněk (od 12. 3. 2012, člen správní rady)  

 Jindra Šťastná (od 10. 7. 2013, člen správní rady) 

 Ing. Karel Kapoun (od 11. 3. 2014, člen správní rady) 

 

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

                                Vladimír Bureš (od 25. 3. 2013) 

                                Ing. Ivan Mikoláš (od 27. 2. 2015) 

  

Ředitel  Jiří Holub (od 12. 2. 2015) 

Koordinátor  Jiří Brosche (od 1. 10. 2015) 

 

Členové správní a dozorčí rady v roce 2016 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. Sportovní rybolov 

3. Rozvoj cestovního ruchu 

4. Doplňková činnost  

 

Péče o Máchovo jezero 
 

Monitoring vod Máchova jezera 
 

Zdroj:   Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Doksy 150.000,- Kč 

             Z vlastních zdrojů 25.000 Kč 

Harmonogram: 04/2016 – 12/2016 

Rozpočet:  175.000 Kč vč. DPH 

 

Z důvodu zajištění a udržení kvality vody v Máchově jezeře, probíhal i v roce 2016 

standardní monitoring vod Máchova jezera a jeho přítoků. Ve VŘ jsme vybrali k 

zajištění monitoringu opět podnik Povodí Ohře, s.p.. Společnost předložila 

nejkomplexnější nabídku analýz za přijatelnou cenovou nabídku. Celková cena za 

monitoring Máchova jezera za rok 2016 činila 168.561,22 Kč včetně DPH. V této 

částce jsou zahrnuty i analýzy odpadních vod, ústících do Robečského potoka 

 

Monitoring koupacích vod Máchova jezera 

Zdroj:   Provozovatelé pláží Máchova jezera 

Harmonogram: 05 / 2015– 08 / 2015 

Rozpočet:  130.000 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 
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hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku venkovních 

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

společnost Povodí Ohře, s.p. a probíhal na těchto plážích: hlavní pláž Doksy, pláž 

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

monitoring čistoty koupacích vod, vč. jejich další distribuce a sledování situace. Po 

ukončení ročního monitoringu, byly náklady přefakturovány jednotlivým 

provozovatelům. Monitoring koupacích vod za rok 2016 činil 92.686 Kč vč. DPH, což 

představuje rozpočtovou úsporu  - 37.314 Kč    

 

Technicko – bezpečnostní dohled Máchova jezera  a etapové zprávy 

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 01 / 2016– 12 / 2016 

Rozpočet:  25.000 Kč vč. DPH 

Technicko-bezpečnostní dozor byl zajišťován Rybářstvím Doksy s.r.o., společně 

s OPS Máchovo jezero v průběhu roku 2016. Oba subjekty prováděly pravidelný 

měsíční TBD nad vodním dílem Máchovo jezero. Rozpočtová částka 25.000 Kč byla 

vyplacena před ukončením kalendářního roku 2016 Rybářství Doksy, s.r.o. 

Na základě měsíčních hlášení o technicko - bezpečnostním dohledu na Máchově 

jezeře od firmy Rybářství Doksy, s.r.o., a na základě vlastního hodnocení TBD, 

zpracovala OPS Máchovo jezero čtvrtletní etapové zprávy o činnosti. Zprávy se 

týkaly komplexní činnosti prováděné na Máchově jezeře a jeho přítocích, (sledování 

hladiny, odpouštění a napouštění jezera napouštění jezera, monitoringu kvality 

povrchových a koupacích vod, stavu rybí obsádky, sportovního rybolovu, 

navigačního systému, atd.), pro Město Doksy, jak jí ukládá Dodatek č. 1 Smlouvy na 

poskytování služeb a udělení mandátů v oblasti správy Máchova jezera. V roce 2016 

byly vypracovány 4 etapové zprávy a všechny byly schváleny radou města Doksy. 

 

. 

 

 

 



                                                                                          VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

6 

 

 

 Revitalizace Dokeské zátoky Máchova jezera a SWAMP 

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo v průběhu roku 2016 získat 

finanční dotaci z Operačního programu Životní prostředí, určenou na odbahnění  

Dokeské zátoky Máchova jezera a opravu stávající ekologické hrázky v zátoce.  

Po částečném odpuštění jezera, resp. snížení hladiny o 170 cm, bylo těžkou 

mechanizací odtěženo letité bahno ze dna zátoky s vysokým obsahem živin, 

především dusíku a fosforu. Odbahnění probíhalo převážně během listopadu  

a prosince 2016, celá akce byla ale ukončena až v průběhu prvního čtvrtletí letošního 

roku.  

Před započetím revitalizačních prací nám AOPK ČR  předala harmonogram prací, 

dle kterého OPS Máchovo jezero zajistila vypuštění zátoky spojené s odlovením  rybí  

obsádky v zátoce. Celková hmotnost odlovených ryb přesáhla 1.000 kg.  Druhově šlo 

především o kapry, ale i štiky, sumce, candáty, boleny. Odloven byl i amur či 

tolstolobik. S výjimkou amura a tolstolobika byly ryby vráceny do jezera až pod 

ekologickou hrázkou. Bílou rybu jsme vzhledem k jejímu přemnožení, do jezera 

nevraceli, 200 kg si odvezli rybáři ČRS pro zarybnění řeky Jizery.  

Po úplném odpuštění zátoky nastoupila do akce firma AQUASYS, a.s., ze Žďáru nad 

Sázavou. Ta prováděla odtěžení bahna ze dna zátoky, revitalizaci vlastní hrázky 

mezi zátokou a jezerem, včetně odtokového zařízení. Zároveň proběhla i revitalizace 

části břehů u národní přírodní památky SWAMP.  

Před ukončením těžby bahna, bylo již koncem prosince 2016 jezero opětovně 

napouštěno a dokončovací práce spojené s revitalizací zátoky probíhaly ještě v I. Q. 

2017. Napouštění jezera by za normálních meteorologických podmínek mělo být 

ukončeno před zahájením turistické sezóny 2017.  

Investorem rekultivace celé zátoky i úprav na SWAMPU byla Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR, dodavatelem prací firma AQUASYS, s.r.o. ze Žďáru nad 

Sázavou. Práce spojené s odbahnění a odvozem bahna si vyžádaly cca  19 milionů 

korun. 
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Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech 

Během revitalizace Dokeské zátoky probíhala, po částečném odpuštění jezera, také 

revitalizace pobřeží ve Starých Splavech. Kromě kompletní obnovy povrchů 

komunikací v ulici Přístavní a Pobřežní, rekonstrukce opěrných zdí, břehů, uložení 

inženýrských sítí, nového veřejného osvětlení, doplnění laviček, odpadkových košů, 

proběhla zejména úplná rekonstrukce mola pro lodní dopravu. Náklady na stavbu 

mola byly vyčísleny na přibližně sedm milionů korun. Související komunikace  

a objekty přišly na více než pět a půl milionu korun. Stávající betonové molo, bylo 

odstraněno a na jeho místě vyrostla více než 40 metrů dlouhá konstrukce 

z ocelových nosníků. Nové molo bylo pak obloženo tropickým dřevem. Akce byla 

hrazena z rozpočtu města Doksy. 

OPS Máchovo jezero provedla v prosinci 2016 čištění a revitalizaci strže za výpustí 

ve Starých Splavech. Z pozemku ve vlastnictví AOPK ČR byly odstraněny nálety, listí 

napadané ve spodní části strže kolem potoka, vysekány plevelné rostliny, atd. Na 

likvidaci se podílela firma Ve výškách, s.r.o. a pracovníci technického oddělení města 

Doksy 

Robečský potok  

V návaznosti na revitalizaci Dokské zátoky jsme se rozhodli pokračovat v přípravě 

dalších nápravných opatření, která by pomohla kvalitu vody v jezeře stabilizovat. 

Město i my jsme o tom přesvědčeni. Provedeny byly fázové rozbory dešťové i již 

nepoužívané splaškové kanalizace, ústící do potoka. Na základě analýz byla zjištěna 

přítomnost splaškových vod s vysokým obsahem fosforu. Byli jsme nuceni vyvolat 

jednání směřující k eliminaci odpadních vod v Robečském potoku. Do projektu se 

zapojili i odborníci z oblasti hydrobiologie, dále Povodí Ohře, Severočeské vodovody 

a kanalizace, vodoprávní úřad a další. Během podzimu 2016 jsme připravili 

harmonogram akcí, které by měly pomoci kvalitu vody tekoucí do jezera 

v následných létech zvýšit (kontroly a zkoušky těsnosti odpadních jímek, kamerové 

zkoušky odpadní i dešťové kanalizace, možnost realizace následných opatření, atd.). 

S realizací opatření začneme během I. Q. 2017. Je nutné si ale uvědomit, že jde  
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 běh na delší trať, výsledky vynaložených činností budou patrné nejdříve za 2 roky. 

V souvislosti s připravovanými zásahy na Robečském potoku jsme se zúčastnili i 

přínosné  odborné konference „Voda v krajině – problematika sucha a fosforu“ 

 

 Rybí obsádka 

Složení plánované rybí obsádky bylo limitováno požadavky AOPK ČR o zavedení 

sportovního rybolovu na Máchově jezeře. Do jezera byla v průběhu r. 2016 dosazena 

dravá ryba, resp. štika obecká, plůdek rychlený 9.000 ks, candát obecný, rychlený 

10.000 ks, štika ve stádiu násada 50 kg, sumec ve stádiu násada 100 kg. Do jezera  

se vrátilo cca 500 kg kapra ve stádiu dospělá ryba. Ten byl uložen v Rybářství Doksy 

už od posledního výlovu (2014).                                                                                                                                                  

Jezero je rozmanitý ekosystém, na jehož konci stojí právě ryby. Ty v pomyslné 

pyramidě potravního řetězce ovlivňují další stupně, jako plankton, bentos, řasy, aj. Je 

důležité zajistit v jezeře rovnováhu mezi zooplanktonem a fytoplanktonem. Tím bude 

zajištěna čistota a kvalita vody v jezeře. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost 

rybí obsádce, mít přehled o množství a druhové skladbě ryb. Je potřebné cíleně 

vysazovat některé druhy ryb, převážně dravce, které mají menší a pomalejší 

reprodukční schopnost.                                                                                                                   

V průběhu roku 2016 jsme do jezera nasadili poměrně velké množství dravých ryb. 

Ty by zde měly plnit funkci tzv. vodní zdravotní policie, udržovat v rybníku rovnováhu 

a regulovat  množství plevelných ryb (cejn, plotice, perlín), které mají tendenci se 

masivně přemnožovat. To je také jeden z faktorů zhoršujících kvalitu vody. Naším 

cílem je docílit efektivního hospodaření a udržovat vyrovnanou a optimální rybí 

obsádku.  

Nová rybí obsádka 

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 04 / 2016– 12 / 2016 

Rozpočet:  205 000 Kč vč. DPH 
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Na rok 2016 byl připraven plán nasazení rybí obsádky s ohledem na provozování 

sportovního rybolovu. Máchovo jezero slouží především k rekreačním účelům a i jeho 

časově náročné vypouštění a napouštění nedovolují pravidelné výlovy a tím žádnou  

 

kontrolu rybí obsádky. I proto jsme zahájili provozování nové sportovní aktivity -

sportovního rybolovu.  Pravidelně byly zapisovány veškeré úlovky, prováděl se 

neustálý monitoring vývoje rybí obsádky, aby bylo možné včas reagovat dosazením 

nebo lovem určitého daného druhu ryby, (vždy po dohodě s AOPK ČR, resp. CHKO 

Kokořínsko-Máchův kraj a odborníky na hydrobiologii RNDr. Durasem, Ph.D.  

a RNDr. Fainou). Do jezera jsme v roce 2016 nasadili především dravé ryby, pouze 

omezené množství kapra se do jezera vrátilo z výlovu v r. 2014 ve stádiu dospělá 

ryba (uskladněno Rybářství Doksy). Ve skutečnosti jsme ušetřili 119.318 Kč 

z předpokládaného rozpočtu. 

 

Sportovní rybolov 

V roce 2016 jsme po získání souhlasu od města Doksy, AOPK ČR a SCHKO 

Kokořínsko rozjeli na Máchově jezeře připravovaný sportovní rybolov. Před začátkem 

sezóny byly označeny úseky na březích jezera, kde bylo možné rybařit. Na několika 

prodejních místech si zájemci mohli zakoupit povolenky k lovu pro rok 2016.  

U subjektů prodávajících povolenky byly instalovány mapy s vyznačenými lovnými 

úseky. Rybářskou sezónu jsme zahájili rybářskými závody 9. dubna 2016. Zúčastnilo 

se na padesát rybářů z blízkého i dalekého okolí, kteří byli i přes nepřízeň počasí 

spokojeni. Následující měsíce pak patřily místním rybářům i návštěvníkům jezera, 

kteří tu trávili dovolenou a měli zájem si zachytat. Prodáno bylo více než 450 

rybářských povolenek, od sezónních, až po týdenní či denní. Výnosy z prodeje 

povolenek činily 175.760 Kč. Dodržování pravidel rybářského řádu po celý rok 

kontrolovala rybářská stráž, městská policie i pracovníci AOPK. Po ukončení 

rybářské sezóny proběhlo vyhodnocení úlovků. Odloveno bylo cca 310 kg kapra, 80 

kg štiky, 115 kg bílé ryby (cejn, plotice) v malém množství i některé další ryby 

(sumec, candát, okoun, tolstolobik). Rybářskou sezónu jsme byli nuceni letos ukončit 
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o měsíc dříve, tedy už 31. 10. 2016. Důvodem bylo připravované odbahnění 

Dokeské zátoky, které prováděla AOPK ČR. Celkově lze první rok sportovního 

rybolovu hodnotit jako velmi úspěšný. Spokojeni byli návštěvníci, místní rybáři i my.  

 

Dotační politika 

V roce 2016 jsme žádali opět o dotaci na „mimoprodukční funkci rybníků“. Přes 

problémy spojené s nedořešenou legislativou (MZ x MŽP), se nám podařilo 

opakovaně získat dotaci z dotačního titulu „mimoprodukční funkce rybníků“ od 

Ministerstva zemědělství ČR. Dotace ve výši 1 678.335 Kč byla dotace schválena  

a přidělena nám v prosinci 2016. Představuje více než 70 % z celkové požadované 

částky. Použita bude v souladu s dotačními pravidly k úhradě provozních nákladů 

spojených se správou Máchova jezera, na nákup nové rybí obsádky, na náklady 

nezbytné k zajištěním provozu OPS Máchovo jezero k  financování analýz 

povrchových a koupacích vod či nápravných opatření, spojených se snížením 

zatížení splaškovými vodami v povodí Máchova jezera.  

V současné době probíhají intenzivní jednání mezi ministerstvy zemědělství  

a životního prostředí o nové legislativě týkající se čerpání státních či evropských 

dotací. Budou-li nová regulační pravidla schválena s platností od r. 2018, ztratíme 

nárok na čerpání dotace na mimoprodukční funkci rybníků                                                                                                                                          

 

Technické zajištění úprav a úklidu  

Zdroj:   Vlastní prostředky 

Harmonogram: 12/2016  

 

Rozpočet:  25.000 Kč vč. DPH  

 

Na zajištění bezproblémového chodu v oblasti technických a úklidových služeb se 

kromě pracovníků OPS MJ podílelo město Doksy, Farní charita z České Lípy, firma 

Ve výškách, s.r.o., a Hasičský záchranný sbor ze Starých Splavů. Zajištěno bylo 

pravidelné sekání travních porostů (ekologické hrázky v Dokské zátoce a také 
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prostoru u výpusti ve Starých Splavech), likvidace suchých dřevin a náletů na 

rybářských úsecích, úprava rákosového porostu dle požadavku AOPK ČR, zpevnění 

hráze ve Starých Splavech lomovým kamenem, zavezení prostoru kolem mola ve 

Starých Splavech pískem, odstranění polomů po větrné smršti v letních měsících, 

atd. 

Podzimní sekání a úklid ekologické předzdrže vč. rákosu a orobince, stejně i hrázky 

ve Starých Splavech, proběhlo po dohodě s AOPK v říjnu a listopadu.  Na základě  

spolupráce s Farní charitou byly odstraněny i náletové dřeviny a proveden jejich 

úklid.  Vzhledem k velmi špatnému a nebezpečnému přístupu na výtoku přepadové 

vody z jezera do Robečského potoka (za vodníkem), ve směru na Novozámecký 

rybník, neproběhl v průběhu roku úklid zde. Jednalo se o náročné práce ve výškách, 

na skále, někde i s přístupem pouze na laně, atd. Vyčištění tohoto úseku jsme museli 

zadat firmě Ve výškách, s.r.o., specializující se na výškové práce.  

 

Využití pracovníků veřejně prospěšných prací   

V únoru 2016 jsme podali 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 vznikla 

dvě pracovní místa na dobu určitou, a to od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016. Pracovní 

náplní zaměstnanců byla údržba prostranství a cest a turistických stezek v nejbližším 

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

k jezeru. Pravidelně prováděli i čištění a udržování Robečského potoka včetně jeho 

břehů, likvidaci plevelné zeleně, sekání travních porostů, úklid odpadů, kontrolu 

rybářských úseků, atd.                                                                                                         
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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. Ten byl schválen Krajskou veterinární správou dne  

28. 01. 2016. Plán určuje základní povinnosti chovatele, na jehož rybách (v našem 

případě) se projeví příznaky nákazy, uvádí potřebné kontakty a schematický plán 

hospodářství. 

 

Rozvoj cestovního ruchu 

OPS MJ i v roce 2016 aktivně spolupracovala se subjekty cestovního ruchu. Jednalo 

se především o MěKS Doksy, Sdružení Českolipsko, LAG Podralsko, Geopark 

Ralsko. Tyto společnosti se podílejí na rozvoji cestovního ruchu a ochrany přírody 

v našem regionu. Zúčastnili jsme se konferencí zaměřených na ekologický cestovní 

ruch. Připravili jsme workshop věnovaný nové turistické aktivitě, sportovnímu 

rybolovu na Máchově jezeře, oslovili kempy, chatové osady, penziony či hotely  

a vybavili jsme je informačními materiály o sportovním rybolovu. Intenzivně 

spolupracujeme s Městským kulturním střediskem, publikujeme v Dokeském 

zpravodaji, či komunikujeme s informačními centry v Doksech a Starých Splavech. 

Informace o aktuálním dění na jezeře, sportovním rybolovu, připravovaných 

aktivitách jsme prezentovali několikrát v České televizi, Českém rozhlasu Sever, 

regionálním i celostátním tisku. OPS MJ také aktivně spolupracovala s místními 

podnikateli, kdy především zajišťovala jejich informovanost o turistickém  

i ekologickém  dění na Máchově jezeře a celé přilehlé oblasti. 
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Navigační systém ke komerčním cílům 

Po řadě jednání s podnikateli je již od roku 2012 realizován v obci jednotný turistický 

informační a navigační systém. Slouží lidem, kteří v obci žijí, ale také turistům  

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

Doks, Starých Splavů i Máchova jezera a zjednodušení orientace v regionu.  

Protože navigační systém je v obcích již převážně sjednocen, začali jsme jej 

rozšiřovat a sjednocovat i v turisticky významných lokalitách Borný a Borný-Myslivna. 

Provozovatele turistických objektů v tomto regionu jsme sezvali k informačním 

schůzkám o navigačním systému, proběhla osobní jednání s většinou z nich, 

kontaktováni byli i písemně. S řadou subjektů jsme se již na zhotovení jednotných 

navigačních ukazatelů dohodli, do konce r. 2016 byly cedule vyrobeny a před 

sezónou 2017 budou kompletně nainstalovány. Náklady na jejich výrobu a instalaci 

hradí společnými silami provozovatelé i OPS MJ (cca 50 % + 50 %) z celkové částky.  

 

Roční udržovací poplatek byl ve výše uvedeném regionu stanoven na 250,-Kč / 1 

ukazatel. 

Odstraněny budou v  I. Q. 2017 bez dalších výzev všechny nepovolené reklamy. 

Věříme, že tento krok přiměje i další ubytovatele, aby se zapojili do jednotného 

navigačního systému a přispěli i oni k zlepšení estetického vzhledu našeho 

turistického regionu.  

 

INVENTURA 

 

Dne 31. 2. 2016 byla provedena dokladová inventarizace a inventarizace majetku  

a pokladny za rok 2016 účetní jednotky Obecně prospěšné společnosti Máchovo 

jezero. Inventarizační komise neshledala žádné nesrovnalosti, nebyl zjištěn žádný 

rozdíl (manko, ani přebytek). 

V Doksech 29. 3. 2016 
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Zpracoval:  Jiří Brosche, koordinátor OPS Máchovo jezero 

 

……………………………… 

                    

 

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 162 798,00 

  Dotace – Mze – rybníky 1 668 850,00 

 Tržby vlastní (navigace, výlov, povolenky) 325 072,30 

  Dotace - Město Doksy – UK, provoz OPS  443 214,00 

  
Ostatní příjmy vč.přijatých úroků z bank.účtu, 

finanční dary aj. 
36 429,56 

  Celkem 2 636 363,86 

Legenda: ÚP – Úřad práce 

 

Výdaje Druh výdaje  Částka v Kč 

  Výdaje za spotřebovaný materiál, opravy 89 359,28 

  Cestovné, repre 50 786,00 

  Výdaje za služby 413 868,68 

 

Osobní výdaje-(mzd.nákl.vč.pojistného, 

povinn) 
788 853,00 

 Finanční dary, příspěvky 2 000,00 

  Výdaje ostatní (bank. poplatky, odpisy) 23 093,00 

  Celkem 1 367 959,96 
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Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

  
Stav fondů k 31. 12. 2016 vytvářející vlastní zdroje o.p.s. 

Vlastní jmění 315 100,00 

Nerozdělený zisk minulých let 234 863,58 

Celkem 549 963,58 
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Drobný majetek  r. 2016,  OPS Máchovo jezero, Doksy 

Název 

 

Invent.                                   

číslo 

Datum                                     

pořízení 

Jednotková                               

cena 

Množství Cena                                       

celkem 

Křovinořez HECHT MOTORS 0033 04.04.2016 5.665,00   1    5.665,00 

Notebook HP, office 365 0032 31.12.2016 14.043,00  1  1 14.043,00 

Notebook HP, office 365+ brašna 0031 29. 02. 2016 16.355,00  1  16.355,00 

HP multifunkční tiskárna                   

s příslušenstvím 

0030 7.4.2015 4.399,00          1 4.399,00 

Mobil HTC One V 0029 15.5.2012 1.277,00         1 1.277,00 

El.přímotop-konvertor 0027 21.12.2009 1.990,00         1 1.990,00 

Info tabule venkovní 0026    7.4. 2009 3.490,66         3 10.471,98 

Olympus FE-5000 Black x D1GB                             0024 27.4.2009 5.991,00         1 5.991,00 

Tabule magnetická SLISM 90x120 0023 31.12.2009 1.389,00         1 1.389,00 

Vazač kroužkový COMB S-60 0022 31.12.2009 3.467,00         1 3.467.00 

Tabule Flipchart Kobra flip 0021 31.12.2009 2.284,00         1 2.284,00 

Stropní svítidlo 0020 15.12.2008 1.850,00         1 1.850,00 

Židle jednací 0019 15.12.2008 1.170,00         2 2.340,00 

Průtokové zařízení Elektrolux 0018 15.12.2008 4.220,00         1 4.220,00 

Chladnička Zanussi 0017 15.12.2008 5.390,00         1 5.390,00 

Projektor Epson + plátno  0014 31.12.2008 23.727,00         1 23.727,00 

Soubor nábytku kanceláře 0002-0012 31.12.2008 89.665,00         1 89.665,00 

CELKEM      194.523,98 

 

Webové stránky 0025 27.4.2009 34.355,00          1 34.355,00 
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Webové stránky – doplnění 0026a 26.5.2009 12.100,00          1 12.100,00 

DDNM Software  31.12.2008 12.885,00          1 12.885,00 

CELKEM     59.320,00 

 

∑ CELKEM   194.523,98  +  59.320,00 = 253.843,98  

 

 

V Doksech: 13. 4. 2017 

 

Zpracovala: 

Ing.  Eliška Pavinská …………………………...............       

Hlavní účetní        

 

 

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

 

Jiří Holub…………………………………. 

Ředitel OPS Máchovo jezero 

 


