
 

 
 

 

 

 

 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

ZA ROK 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

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 kalendá řním roce 2009  

s uvedením vztahu k ú čelu založení obecn ě prosp ěšné spole čnosti  

 

Dle stanov Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) 

můžeme činnost společnosti rozdělit do dvou oblastí. Činnosti směřující k zajištění 

kvality vod Máchova jezera (kap. Máchovo jezero) a rozvoje cestovního ruchu u 

Máchova jezera (kap. Cestovní ruch). 

 

Máchovo jezero  

 

V únoru OPS MJ organizovala odbornou konferenci na téma Strategie ekologických 

opatření na Máchově jezeře, které se zúčastnilo téměř 40 odborníků a zástupců 

zainteresovaných subjektů. Tato konference mimo jiných výstupů významně a 

pozitivně podnítila následnou spolupráci těchto subjektů jak s OPS MJ, tak 

mezi ostatními organizacemi. V rámci jednání OPS MJ s Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) byla vydiskutována vzájemná podpora a 

spolupráce při péči o zvýšení kvality vody v Máchově jezeře, která byla v květnu 

potvrzena podpisem Smlouvy o spolupráci při péči o zvýšení kvality vody v Máchově 

jezeře. Obě smluvní strany se tak zavázaly k vzájemnému předávání informací a 

vzájemné podpoře projektových záměrů vedoucích ke zvýšení kvality vody v jezeře.  

 

Na základě vzniklé spolupráce OPS MJ připomínkovala zadání studie, jejímž cílem 

bylo navrhnout opatření na zlepšení stavu vodního ekosystému povodí. Připomínky 

byly z 90 % zapracovány do zadání. Do jednání při zpracování studie se aktivně 

zapojovali i zástupci OPS MJ mimo jiné s cílem hájit místní zájmy rozvoje 

udržitelného cestovního ruchu, samozřejmě s ohledem na ochranu životního 

prostředí. OPS MJ při zpracování poskytovala zkušenosti a znalosti problematiky vod 

Máchova jezera a jeho okolí a poskytovala dokumenty, jež nechala zpracovat 

v předchozích letech.  

 



 

 
 

Od května OPS MJ zajistila povinný monitoring vod Máchova jezera (vycházející 

z rozhodnutí po aplikaci látky PAX v roce 2008) a to za finanční podpory subjektů 

uvedených dále v této výroční zprávě. Tento monitoring OPS MJ po konzultaci a 

doporučení předními odborníky upravila tak, aby jeho výstupy byly efektivní a 

srovnatelné pro další potřeby. V posledním čtvrtletí roku byla zahájená jednání o 

monitoringu dalších let a to o povinném monitoringu vyplývající z rozhodnutí pro 

aplikace látky PAX do MJ (v roce 2008), povinném monitoringu koupacích vod 

vycházející z vyhlášky 135/2004 Sb., příloha č. 1 a 2, tak o monitoringu potřebném 

ke sledování vývoje stavu vod, především pak v předsezonních obdobích. 

 

Na základě smlouvy z roku 2008 provedla pro OPS MJ i v roce 2009 společnost 

ZOOGEOS BOHEMIA – Společnost pro výzkum a ochranu fauny monitoring a 

vyhodnocování vlivu na stav populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

v zájmovém území Máchova jezera. Součástí tohoto bylo 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 roce 2009 byla zkvalitněna spolupráce s významnými subjekty zabývající se 

kvalitou vod Máchova jezera a životním prostředím jeho okolí a to především s AOPK 

ČR, Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko, Vlastivědným muzeem a galerií Česká 

Lípa a Povodím Ohře, s. p. 

 

Poskytnutí neinvestiční dotace na monitoring vody v Máchově jezeře: 

Město Doksy – 100 tis. 

 

 

 



 

 
 

Finanční dary na monitoring vody v Máchově jezeře: 

REGATA ČECHY, a. s. – 40 tis.; REGIO Máchova kraje, a. s. – 10 tis.; Sdružení pro 

rozvoj Starých Splavů – 10 tis. 

 

CESTOVNÍ RUCH 

 

V listopadu 2008 Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero podepsala Smlouvu 

o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUST II Severovýchod a 

to na realizaci projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního 

ruchu u Máchova jezera“. Dotace je přislíbena do výše 90% uznatelných nákladů 

projektu – limit 2,966 mil. 

V roce 2009 byly podány čtyři žádosti (vč. monitorovací zprávy) na vyúčtování dotace 

v souladu s finančním plánem, tedy každé 4 měsíce realizace projektu. Za rok 2009 

byla tedy na účet připsána dotace v celkové hodnotě cca 740 tis. Kč 

 

V rámci realizace projektu byla na přelomu roku 2008 – 2009 kancelář vybavená 

nábytkem a potřebnou technikou. V únoru 2009 byl oficiálně zahájen provoz 

konzultačního a poradenského střediska v oblasti koordinace cestovního ruchu a 

možnosti získání finančních prostředků. Konzultace k možnostem získání finančních 

prostředků z fondů Evropské unie využívali především soukromí poskytovatelé 

služeb v oblasti cestovního ruchu. Ostatní subjekty, především pak mikroregiony, 

obce a neziskové organizace využívali střediska k setkávání se, k předávání si 

informací a ke konzultaci, či společné přípravě projektových záměrů.  

 

Od května probíhalo zpracování koncepčních dokumentů potřebných ke 

koordinované činnosti vedoucí k rozvoji cestovního ruchu. Jedná se o Analýzu potřeb 

rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera a o Plán rozvoje udržitelného cestovního 

ruchu Máchova jezera. Analýza byla dokončena v říjnu a zveřejněna na webových 

stránkách společnosti. Následovalo zahájení zpracování plánu rozvoje, tento bude 

dopracován v roce 2010. Součástí zpracování dokumentů jsou pravidelné veřejné 

workshopy a jednání. 



 

 
 

 

Společnost Máchovo jezero navázala v roce 2009 aktivní spolupráci v oblasti 

cestovního ruchu především: 

� S Městským kulturním střediskem Doksy a informačním centrem Doksy, ke 

koordinaci aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu u Máchova jezera. 

� S Místní akční skupinou LAG Podralsko (dále jen MAS), kde je ředitelka 

společnosti členkou programovacího výboru a OPS MJ je členem sdružení. Mezi 

manažerkou sdružení a ředitelkou společnosti došlo k dohodě o bezplatném 

poskytování konzultací žadatelům o dotaci z Programu rozvoje venkova, Leadru+, 

následným konzultacím při realizaci projektu a podpoře při prezentaci MAS a 

podpory při naplňování jejich strategie.  

� Se Svazkem obcí Máchův kraj, s kterým probíhala spolupráce na přípravě 

projektu „S Máchou za Máchou po Máchově kraji“, na jehož realizaci byla podána 

žádost o získání dotace do ROP NUTS II Severovýchod, osy 3. 2  

� Se Sdružením Českolipsko, s jejíž manažerkou, se pravidelně informovali o 

činnostech v rámci projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji 

cestovního ruchu Máchova jezera“ a o projektových záměrech turistického 

regionu Českolipsko (tj. Lužické hory a Máchův kraj). Spolupracovali na přípravě 

projektu „Rozvoj turistického regionu Českolipsko“ na jehož realizaci byla podána 

žádost o získání dotace do ROP NUTS II Severovýchod, osy 3. 2  

 

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero v roce 2009 připravila projekt 

„Naučná stezka SWAMP u Máchova jezera“, na jehož realizaci získala dotaci 

z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 45 900 Kč, tj. cca 90% 

předpokládaných nákladů. Realizace projektu, tj. vytvoření naučné stezky pěti 

informačními tabulemi, byla zahájena v září 2009 a bude ukončena a vyúčtována 

v březnu 2010. Významnými partnery projektu jsou Chráněná krajinná oblast 

Kokořínsko a Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. V prosinci odsouhlasila 

správní rada společnosti přípravu projektu „Máchova stezka – naučná stezka pro 

pěší a cyklisty“, na jejíž realizaci bude podána žádost do programu Leader+. 



 

 
 

Partnery projektu jsou Městské kulturní středisko Doksy a Střední odborná škola, 

Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace, pracoviště Doksy 

 

Společnost Máchovo jezero se v roce 2009 stala partnery 3 projektů v oblasti 

podpory rozvoje cestovního ruchu: 

Sdružení Českolipsko – projekt Rozvoj turistického regionu Českolipsko 

Svazek obcí Máchův kraj – projekt S Máchou za Máchou po Máchově kraji 

Město Doksy – projekt Obnova tradiční návsi obce Žďár 

 

Všechny výše uvedené činnosti jsou realizovány jako způsobilé náklady projektu 

„Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“, 

jehož cílem je vytvoření destinačního managementu pro koordinované činnosti 

vedoucí k rozvoji cestovního ruchu s důrazem na soukromé poskytovatele služeb aj. 

veřejné, soukromé či neziskové subjekty či mikroregiony.  

 

Sponzorství na podporu rozvoje cestovního ruchu: 

p. Nýč Milan – technické zabezpečení organizace I. workshopu cestovního ruchu;  

5tis. Kč 

 

Po celý rok probíhala aktivní prezentace aktivit společnosti v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu a její činnosti ve vztahu k „Ozdravění vod Máchova jezera“. 

 

Plán do budoucna a poslání obecn ě prosp ěšné spole čnosti  

 

 Pomocí výše uvedené spolupráce pokračovat v projektu „Ozdravění vod 

Máchova jezera“. Nastavit dlouhodobý efektivní monitoring a činnosti vedoucí 

k ozdravění vod. Podnítit bližší spolupráci se všemi provozovateli pláží v činnostech 

pro udržení čistoty vody v MJ, především pak spolupráce k pravidelným a efektivním 

monitoringům. Spolupracovat a podněcovat realizaci aktivit vycházející ze studie 

„Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka II.“. 

  



 

 
 

 Pokračovat v provozu konzultačního a poradenského střediska v oblasti 

koordinace cestovního ruchu a možnosti získání finančních prostředků. Cíleně a 

efektivně vytvářet destinační management vycházející z oblasti Máchova jezera do 

širšího území Máchova kraje. Dopracování Plánu rozvoje udržitelného cestovního 

ruchu Máchova jezera. Vytvoření a řízení marketingové pracovní skupiny složené 

z významných a aktivních subjektů z oblasti cestovního ruchu Máchova kraje. 

Realizace připravených projektů vlastních a projektů partnerů společnosti.  

 

Příprava dalších projektových záměrů z oblasti cestovního ruchu, ochrany životního 

prostředí a vedoucích k ozdravění vod Máchova jezera a získávání finančních 

prostředků na jejich realizaci.  

 

Ukončení realizace projektu „Naučná stezka SWAMP u Máchova jezera“ v březnu 

2010 a realizace projektu „Máchova stezka – naučná stezka pro pěší a cyklisty“. 

Vytvoření propagačních materiálů těchto nově vzniklých stezek a to za podpory 

dotačních programů. 

 

Pokračování v prezentaci aktivit společnosti, cestovního ruchu a ochraně životního 

prostředí v oblasti Máchova jezera. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích  

   
Příjmy   Kč 

  Dotace Regionální operační program       740 209,99    

  Dotace Město Doksy (monitoring vod)       100 000,00    

  Dotace Město Doksy (z ubytovací kapacity)       525 546,00    

  Dary právnických osob          50 000,00    

  Dary fyzických osob            1 200,00    

  Ostatní příjmy celkem            3 093,00    

      

  Celkem    1 420 048,99    

   
Výdaje   Kč 

  Výdaje za spotřebovaný materiál          82 154,00    

  Opravy a udržování            6 600,00    

  Výdaje za služby       437 776,55    

  Výdaje ostatní (bank. poplatky, úroky…)            7 515,00    

  
Osobní náklady (mzdové náklady a příslušné 
pojistné OSSZ, ZP) 

      521 670,00    

      

  Celkem    1 055 715,55    

   
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů 

   
Příjmy   Kč 

  Dotace Regionální operační program       740 209,99    

  Dotace Město Doksy (monitoring vod)       100 000,00    

  Dotace Město Doksy (z ubytovací kapacity)       525 546,00    

  Dary právnických osob          50 000,00    

  Dary fyzických osob            1 200,00    

  Ostatní příjmy celkem            3 093,00    

      

  Celkem    1 420 048,99    

 

 
 
 

 



 

 
 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

   
stav fondů: VLASTNÍ JMĚNÍ 

Datum Kč 

Stav k 7. 2. 2007 - ke dni založení 0 

Stav k 31. 12. 2007       300 200,00    

Stav k 31. 12. 2008       315 100,00    

Stav k 31. 12. 2009       315 100,00    

stav fondů: REZERVNÍ FOND 

Datum Kč 

Stav k 31. 1 2. 2009 18 211,00 

   
Stav majetku a závazku obecně prospěšné společnosti 

   
seznam DDHM 

1x Mobil NOKIA 6730            3 577,00    

  Soubor nábytku kanceláře          89 665,00    

1x Notebook Acer          20 968,00    

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, xD card 1 GB            5 991,00    

1x Webové stránky          34 335,00    

3x Info tabule venkovní          10 471,00    

1x Elektrický přímotop Konvektor            1 990,00    

Celkem         224 409,00    

 

 


