
 
 

 

 

 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

ZA ROK 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obsah VYROCNI ZPRÁVY  o.p. s dle zák. č. 248/1995 Sb. 

§ 21 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje:  

 

a) 
přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením 

vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti, 

b) 
roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených, 

c) 
výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem 

ověřována, 

d) přehled o peněžních příjmech a výdajích, 

e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů, 

f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti, 

g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti, 

h) 

úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) 

vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění 

činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně 

prospěšné společnosti, 

i) 
změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v 

průběhu roku, 

j) další údaje stanovené správní radou. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce  

s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti 

 

 Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero v rámci projektu 

„Ozdravění vod Máchova jezera“ připravila, zajistila a umožnila po stránce 

administrativní, právní (získáním všech potřebných vyjádření pro udělení 

výjimky z ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), ekonomické 

(získáním 2 mil. Kč) a organizační (zajištěním  monitoringu a vlastního 

provedení) již čtvrtou aplikaci PAXu-18. Tentokráte bylo použito 140 tun 

přípravku v období od 23. 7. – 5. 8 2008. Aplikace byla vyhodnocena RNDr. 

Fainou, který zpracoval závěrečnou zprávou hydrobiologického hodnocení vlivu 

aplikace PAX – 18 na rybniční ekosystém Máchova jezera. 

 

 Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero sjednala na základě 

smlouvy o dílo dlouhodobý monitoring Máchova jezera s Vlastivědným 

muzeem a galerií v České Lípě a se společností ZOOGEOS BOHEMIA – 

Společnost pro výzkum a ochranu fauny. Jedná se o provádění monitoringu a 

vyhodnocování vlivu na stav populací zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů v zájmovém území Máchova jezera; provádění sběrů, třídění 

materiálu, determinace zvláštních skupin bezobratlých a preparace dokladového 

zoologického materiálu; zpracování průběžných a závěrečných zoologických 

zpráv; zpracování historického dokladového materiálu a historických podkladů; 

zpracování hodnocení a doporučení pro následná opatření v oblasti ochrany 

fauny a zoocenóz; zpracování podkladů pro stanovení vhodného stupně využití 

zájmového území pro rybnikářství, rybářství a turistický ruch aj. 

 



 
  

 V březnu 2008 správní rada společnosti schválila statut Obecně prospěšné 

společnosti Máchovo jezero a následně také rozšířila své živnostenské oprávnění 

o předmět činnosti „chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní 

ploše na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného 

právního důvodu“. 

 

 V prvních měsících roku 2008 byl zpracován projektový záměr, skládající 

se z následujících aktivit: 

• zřízení konzultačního a poradenského střediska, vč. jeho personálního 

obsazení  

• kvalifikovaným ředitelem – manažerem OPS MJ 

• zpracování koncepčních dokumentů potřebných ke koordinované činnosti 

vedoucí k rozvoji cestovního ruchu s důrazem na poskytovatele služeb 

• vybudování platformy pro dlouhodobou spolupráci s důrazem 

na soukromé poskytovatele služeb  

• vytvoření webových stránek umožňujících publicitu projektu, ale 

především snadnou, rychlou a efektivní komunikaci mezi nositelem 

projektu, partnery a cílovými skupinami 

 

 Na realizaci projektu byla následně přislíbena dotace z fondu EU 

Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Předpokládané 

celkové náklady projektu činí cca 3,2 mil., z toho 90% dotace z výše uvedeného 

fondu. Realizace projektu za finanční podpory fondu bude do listopadu 2011, 

následně bude pět let udržitelnost projektu se všemi jeho aktivitami. 

 

 



 
 

 V rámci realizace projektu bylo do prosince 2008 obsazeno místo ředitele 

společnosti na plný úvazek a na dohodu o činnosti místo hlavní 

účetní/finančního manažera projektu. Současně byly pronajaty prostory 

kanceláře v místě sídla společnosti Valdštejnská 183, Doksy a kancelář byla 

upravena a vybavená nábytkem a potřebnou technikou. 

 

 Po celý rok probíhala aktivní prezentace aktivit společnosti a její činnosti 

ve vztahu k „Ozdravění vod Máchova jezera“. 

 

 

Plán do budoucna a poslání obecně prospěšné společnosti 

 

Vybudování platformy pro dlouhodobou spolupráci: 

• v rámci projektu „Ozdravění vod Máchova jezera“, tj. s odborníky 

v regionu (odborná pracoviště Muzea v České Lípě, Chráněná krajinná 

oblast Kokořínsko atd.) a na celostátní úrovni (Centrum pro cyanobakterie 

a jejich toxiny, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ENKI Třeboň, 

Povodí Ohře, ČVUT Praha atd.) 

• v oblasti cestovního ruchu s důrazem na soukromé poskytovatele služeb 

aj. veřejné, soukromé či neziskové subjekty či mikroregiony  

• v oblasti ochrany životního prostředí v oblasti Máchova jezera 

 

 Pomocí výše uvedené spolupráce pokračovat v projektu „Ozdravění vod 

Máchova jezera“. Nastavit dlouhodobý efektivní monitoring a činnosti vedoucí 

k ozdravění vod. 

  



 
  

 Dobudování a provoz konzultačního a poradenského střediska v oblasti 

koordinace cestovního ruchu a možnosti získání finančních prostředků. 

Zpracování koncepčních dokumentů potřebných ke koordinované činnosti 

vedoucí k rozvoji cestovního ruchu. Pokračování v prezentaci aktivit 

společnosti, cestovního ruchu a ochraně životního prostředí v oblasti Máchova 

jezera. 

 

 Příprava a realizace nových projektových záměrů z oblasti cestovního 

ruchu, ochrany životního prostředí a vedoucích k ozdravění vod Máchova 

jezera. 

 

Zpracovala: 

 

Ing. Eva Burešová 

Ředitelka společnosti 

 

Ing. Luděk Téra 

Předseda správní rady 

 

 

 



 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích  

   
Příjmy   Kč 

  Dotace Libereckého kraje    1 400 000,00    

  Dotace Město Doksy    1 449 000,00    

  Dary            9 000,00    

  Příjmy za prodané služby   

  Ostatní příjmy (úroky)               706,18    

      

  Celkem    2 858 706,18    

   
Výdaje   Kč 

  Výdaje za spotřebovaný materiál    1 548 038,20    

  Výdaje za služby    1 151 866,20    

  Výdaje ostatní (bank. poplatky, úroky…)            2 857,00    

  
Osobní náklady (mzdové náklady a příslušné 

pojistné OSSZ, ZP) 
      147 924,00    

      

  Celkem    2 850 685,40    

   
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů 

   
Příjmy   Kč 

  Dotace Libereckého kraje    1 400 000,00    

  Dotace Město Doksy    1 449 000,00    

  Dary od sponzorů            9 000,00    

  Příjmy za prodané služby   

  Ostatní příjmy (úroky)               706,18    

      

  Celkem    2 858 706,18    

 

 

 



 
 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

   
stav fondů 

Datum Kč 

Stav k 7. 2. 2007 - ke dni založní 0 

Stav k 31. 12. 2007       300 200,00    

Stav k 31. 12. 2008       315 100,00    

   
Stav a pohyb majetku a závazku obecně prospěšné společnosti 

   
seznam DDHM 

Průt 

zařízení 
Elektrolux 1 ks            4 220,00    

židle 

jednací 
2ks            2 340,00    

stropní 

svítídlo 
1ks            1 850,00    

chladnička 

Zanussi 
1ks            5 390,00    

Celkem            13 800,00    

 

Zpracovala: 

 

 

Ing. Luděk Téra 

Předseda správní rady 

 

 

 



 
 

Z P R Á V A           A U D I T O R A 
 

o ověření účetní závěrky k 31.12.2008 
 

 
 
společnost :                      Obecně  prospěšná společnost Máchovo jezero           
              
právní forma:                   obecně  prospěšná  společnost 
 
sídlo:                                ul. Valdštejnská 183 
                                         472 01   Doksy      
                                          
                                         
IČO :                                273 13 221 
 
 
 
příjemce zprávy:              statutární  orgán – správní a dozorčí rada 
                                         zakladatelé 
                                         ostatní uživatelé-poskytovatelé dotací, dárci, veřejnost 
 
 
 
 
nezávislý auditor :            Ing. Jiří  H o f r i ch t r,     
                                          osvědčení č. 513 KA ČR 
 
sídlo:                                 Česká Lípa, Pod Špičákem 99,  psč 470 01 
kontakt:                             tlf./fax: 487 521 919.           email: jiri.hofrichtr@iol.cz 
 
datum :                              31.05.2009 
 
 
 
počet stran:                      3 listy a přílohy – Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
                                                                  -  Výkaz  zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace 
                                                                  -  Příloha  k účetní závěrce 
 
 
 
rozdělovník :                    3 x  společnost v českém jazyce 
                                         1x  zpracovatel/auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A. Údaje o auditované jednotce 
 
1. Název organizace: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero                 IČ: 273 13 221 
                                  zapsána  v oddíle O, vložka 217 obchod.rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n/L. 
 
2. Zřizovací listina: účinnost dnem  7. února 2007 
                                Organizace je zřízena dle zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
 
3. Základní jmění :  300 000,- Kč,  vklady peněžní – 100% splaceny 
 
4. Druhy  obecně prospěšných služeb poskytovaných společností zejména jsou: 
 
    - péče o Máchovo jezero v kontextu ekonomických tlaků a globálních změn 
    - realizace záchranných programů pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů 
    - bránění šíření invazních druhů  a  geograficky nepůvodních organismů (zejména sinice) 
 
5. Auditovaná účetní jednotka vede podvojné účetnictví. Ke zpracování   účetnictví je používáno prostředků   
    výpočetní techniky s programovým vybavením  softwaru  STEREO 
   
6. Statutární orgán :    Ing. Luděk Téra- předseda správní rady,    Bc.Eliška Pavinská-předsedkyně dozorčí rady  
 
7. Podklady zajišťovali a předávali:     Ing. Luděk Téra- předseda správní rady ,           p.Šulc – externí  ekonom 
     
8. Důvod provedení  auditu:   povinnost  vyplývá ze zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech       
                                                § 19. Společnost je auditovaná nezávislým auditorem poprvé. 
 
    
 
   B. Předmět a rozsah auditu, použité postupy a metody 
 
      Předmětem auditu  ( vyplývá ze zákona o obecně prospěšných společnostech č.248/1995 Sb. a ze zákona o  
      účetnictví č.563/1991 Sb.)  je  ověření účetní závěrky a výroční zprávy za r.2008   
 
    Rozsah ověření 
 
     Auditor se při prověrce řídil těmito předpisy: 

- Zákon o účetnictví č.563/91 Sb., vyhl.č. 504/2002 Sb., Českými účetními standardy č.401-414 
- Zákon o auditorech č.254/2000 Sb.,  
- Metodická pomůcka KA ČR – příloha časopisu Auditor č.3/2007, Audit.směrnice  KA ČR č.55 
- Mezinárodními auditor.standardy – zejména ISA 700, 700 R 
- Zákon č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Hofrichtr-auditor, osvědčení č.513 KA ČR 
Pod Špičákem 99                                                                                                                                    Tel.:  + 420 487 521 919 
470 01  Česká Lípa                                                                                                                                  Fax:  + 420 487 521 919 
Česká republika                                                                                                                                       Email:  jiri.hofrichtr@iol.cz 



 
 
 

ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 
 

 
Zpráva o účetní závěrce 

 

Ověřil jsem přiloženou účetní  závěrku  společnosti   Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero           
tj. rozvahu k  31.12.2008, výkaz zisku a ztrát od 1.1. do 31.12.2008  a přílohu této účetní závěrky,  včetně popisu 
použitých významných účetních metod.  Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti   Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero.   Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět 
dané situaci přiměřené účetní odhady. 
 
Odpovědnost auditora 
 
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu 
se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 
naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a 
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
 
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 
Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero   k  31.12.2008  a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření  za rok 2008  v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Výše uvedené hodnocení odpovídá výroku:       b e z    v ý h r a d  
 
Ověřil jsem též soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených  ve  výroční zprávě   
s  ověřovanou účetní závěrkou.  Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech  
v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. 
 
 
Auditor:                                Ing. Jiří Hofrichtr 
Osvědčení KA ČR:              00513 
Sídlo:                                    Česká Lípa, Pod Špičákem 99,  psč 470 01 
 
Datum vypracování  :          31.05.2009 
Podpis auditora 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha k účetní závěrce za rok 2008 
 
Popis účetní jednotky: 
 
Název:    Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero 
Sídlo:      Valdštejnská 183    472 01  Doksy 
IČO:        273 13 221 
Datum vzniku:  8.2.2007 
Rozvahový den: 31.12.2008 
 
Právní forma :   obecně  prospěšná společnost 
Vlastní jmění:    Kč 300 000,-  zakladateli 100% splaceno 
 
Hlavní činnost:              péče o Máchovo jezero 
Hospodářská činnost :  není 
 
Správní rada: 
Předseda :               Ing. Luděk Téra 
Místopředseda :      Bc.Zdeněk Krenický 
Členové:                 Michel Milan, Listoň Ivo, Šedivý Viktor, MUDr. Ludmila Truhlářová 
 
Dozorčí rada: 
Předseda :               Bc.Eliška Pavinská 
Členové :                Vladimír Reichert, Ing. Jan Král 
 
Personální údaje 
   
Náhrady výdajů dle právních předpisů členům správní a dozorčí rady v r.2008 :   nebyly poskytnuty 
Počet zaměstnanců k  31.12.2008:                                                                            2 osoby    
Osobní náklady: (mzdové náklady a příslušné pojistné OSSZ, ZP)                         148 924 Kč  
 
 
Údaje o použitých metodách : 
Společnost účtuje podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace dle vyhl.č.504/2002 Sb., ČUS č.401-414 
a zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. 
 
Způsob oceňování  a účtování 
 
a)   Zásoby – nakoupené oceňovány cenami pořizovacími včetně vedlejších nákladů pořízení. 
      Zvolená  metoda  účtování zásob B 
 
b)  Dlouhodobý  hmotný majetek (DHM) 
     Nově pořízený DHM-  oceněn  pořizovací cenou  vyšší než 40.000 Kč   v jednotlivém případě   
     a době  použitelnosti delší než 1 rok odepisován metodou rovnoměrně . 
     Účtován na samostatný účet skup. 02.,  U DHM uplatněny účetní odpisy. 
 
     Nově pořízený DHM dodavatelsky/darem*  – oceněn pořizovací/darovací*  cenou nižší než  Kč 40 000,-  
     v jednotlivém případě 
     Účtován na samostatný účet skup.50 a evidován na podrozvahovém účtě tř. 9 
 
c)  Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) 
      Nově pořízení DNHM – oceněn pořizovací cenou nižší než Kč 60 000,- v jednotlivém případě   
      Účtován na samostatný účet skup.51 a evidován na podrozvahovém účtě tř. 9 
 
d)  Náklady a výnosy časově rozlišené – tj. období, s nímž věcně a  časově souvisejí dle platného standardu 
ČUS   



 
     

 V účetnictví společnosti uplatněny – výnosy příštích období – dotace na udržitelnost projektu ROP 

 
Významné doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 
 
Přijaté úvěry:     nejsou 
 
Poskytnuté zástavy a záruky za přijaté úvěry :  nebyly 
 
Poskytnuté dotace na provozní účely  v r.2008 :                                           celkem  Kč 2 853 973,-  
z toho: - Liberecký kraj   (studie, aplikace PAX)                                            1 400 000,- 
            - Město Doksy     (aplikace PAX, provoz)                                           1 115 735,- 
            - Regionální operační program  (ROP)                                                   338 238,-      
 
Společnost získala v roce 2008 dotaci v rámci Regionálního operačního programu  NUTS II. –  
název projektu : Spolupráce a partnerství k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera (ROP) 
na období 2008 – 2011 ve výši 2 965 958 Kč, (= 90% podíl krytí ze zdrojů EU) 
V roce 2008 čerpáno 338 238 Kč,  zbývá k čerpání 2 627 720 Kč ( zachyceno v Rozvaze-Závazky k SR). 
 
Město Doksy poskytlo finanční prostředky-dotaci na akci : Udržitelnost projektu ROP pro období 2011 – 
2016 ve výši 333 265 Kč (vedeno na účtu 384 201 – Výnosy př. Období – udržitelnost ROP)  
  
 
Zřízené účelové fondy:  nejsou 
 
Doplňková činnosti společnosti :  není 
 
Majetek pořízený formou finančního pronájmu (leasingu):   není 
 
Významné probíhající soudní spory:  nejsou 
 
Přijaté významné dary :  společnost obdržela v r.2008 od sponzorů peněžní dary ve výši 9 tis.Kč  
 
Veřejné sbírky:  byla realizována jedna s minimálním ohlasem i příjmem 
 
Významné poškození nebo zničení majetku:   nebylo 
 
Jiné významné události, které nastaly od  31.12.2008 do data sestavení účetní závěrky: 
Jmenována nová dozorčí rada ve složení – předseda Král Jan, členové Reichert Vladimír, Veselý Bohuslav. 
Ve správní radě nahradil Michela Milan nový člen – Staněk Petr.  
 
Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008: 
 
Společnost dosáhla výsledku hospodaření za r. 2008   zisku ve výši Kč 9.706,18 který bude v souladu se 
zákonem převeden  do rezervního fondu na krytí ztrát vykázaných v budoucích obdobích. 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2008 :    žádné 
 
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2008 :         žádné 
 
 
Okamžik sestavení:       06. 05. 2009 
 
Vyhotovil:   Šulc Jiří 
 
Předseda správní rady:  ing. Téra Luděk 


