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1.ÚVOD
Lenka Trajerová, DiS. ředitelka společnosti

V roce 2012 vstoupila naše společnost do období, kdy neměla   

zajištěny příjmy z evropských dotací na svou činnost. Tato   

neklidná doba vede společnost k opatrnosti, úsporám

a hledání   nových vizí a cest. Cíle a poslání společnosti 

nebylo nutné     zásadně měnit, ale i tak byly změny v tomto 

roce pro společnost radikální.

Snažíme se, aby oblast Máchova jezera byla nejen pro návštěvníky, ale i pro místní 

přitažlivá a jedinečná. Uvědomujeme si bohatou biologickou rozmanitost tohoto 

území, které z přírodovědeckého hlediska nemá v republice obdoby.  

V roce 2012 byla uzavřena po dlouholetých vyjednáváních nájemní smlouva na 

správu Máchova jezera mezi Městem Doksy a Agenturou ochrany přírody a krajiny 

ČR. Následně Město Doksy pověřilo na základě mandátní smlouvy naši společnost 

správou Máchova jezera v plném rozsahu. V návaznosti na projekt Ozdravění vod 

Máchova jezera jsme sestavili tým odborníků v čele s panem RNDr. Jindřichem

Durasem Ph.D., který bude dále zajišťovat naplňování projektu. Veškeré tyto aktivity

a mnoho dalších jsou v souladu s posláním společnosti. Cílem této spolupráce je 

dlouhodobě zajistit kvalitu vody v Máchově jezeře a vytvořit tak podmínky pro 

příjemnou rekreaci a odpočinek nejen pro návštěvníky, ale i místní obyvatele.

Společnost v rámci své činnosti vytváří podmínky pro rozvoj šetrných forem 

cestovního ruchu. Cílem je upevnit vztah společnosti ke krajině a přírodě, v níž žijí, 

uvědomění si jedinečnosti přírody a sounáležitosti s místem a pocit zodpovědnosti za 

něj. Z tohoto důvodu jsme rozšířili naši činnost o nabídku environmentálního 

vzdělávání. Pořádáme nově exkurze s odborným výkladem po zajímavých přírodních 

lokalitách Máchova kraje a především do okolí Máchova jezera. Rozvíjíme 

přednáškovou činnost pro školy aj. organizace na různá přírodovědná témata atd. 

Tyto činnosti se setkaly s obrovským zájmem a potvrdilo se nám, že tyto akce pro 

veřejnost mají smysl a přispívají k výstupům, kterými se společnost zavázala 

poskytovateli evropské dotace. Byl vytvořen nový šetrný turistický produkt, který 

vychází z přírodního bohatství, kterým oblast Máchova jezera oplývá. 
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K obecně prospěšné činnosti se v roce 2012 přidala i doplňková činnost, která má 

postupně zajistit příjmy do společnosti. Ve spolupráci s podnikateli a Městem Doksy 

začala naše společnost realizovat jednotný navigační systém ke komerčním cílům 

v obci. Cílem projektu je zlepšení vzhledu obce a zjednodušení orientace v obci.

V případě, že sdílíte alespoň část našich vizí, sdílejte je ve Společnosti Máchovo 

jezero s námi. 
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2. ORGANIZACE

Název Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Právní forma Obecně prospěšná společnost

IČ 273 13 221

Sídlo náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy (adresa pro osobní 

styk: náměstí Republiky 46, Doksy)

Statutární zástupce Lenka Trajerová, DiS., ředitelka

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

REGIO Máchova kraje, 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 trajerova@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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3. LIDÉ

Správní rada Ing. Luděk Téra, předseda správní rady (opětovně jmenován  

16. 3.  2012)

Ing. Eva Burešová (od 13. 1. 2011)

Viktor Šedivý (od 7. 2. 2010)

Mgr. Miluše Hřebecká (od 31. 1. 2011)

Šárka Harcubová (od 13. 1. 2011)

Petr Staněk (opětovně jmenován 12. 3. 2012)

Dozorčí rada MUDr. Ludmila Truhlářová, předsedkyně dozorčí rady (od 13. 5. 

2011)

Ing. Jan Král (od 7. 2. 2010)

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

Bohuslav Veselý (do 15. 3. 2012)

Ředitel Lenka Trajerová, DiS. (od 1. 2. 2011)

Spolupracovníci Bc. Eliška Pavinská (účetní)

Bc. Radek Havelka (lektor vzdělávacích programů)

Ing. Jiří Hofrichtr (auditor)

Členové správní a dozorčí rady v roce 2012 neobdrželi žádné odměny ani funkční 

požitky. 
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4. POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEČNOSTI

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) působí v regionu 

od roku 2007. OPS MJ poskytuje v oblasti zajištění kvality vody v Máchově jezeře, 

rozvoji šetrného cestovního ruchu a environmentální výchovy tyto činnosti vyplývající 

ze statutu společnosti:

1. pečovat o Máchovo jezero v kontextu ekonomických tlaků a globálních změn,

2. zajišťovat vyhledávací monitoring nebezpečných látek v jezeře, včetně 

inventarizace bodových a plošných zdrojů nebezpečných látek

a persistentních organických látek,

3. podporovat procesy vedoucí k samovolné obnově vodních a mokřadních 

ekosystémů,

4. uplatňovat plošnou ochranu a pečovat o stávající blízké vodní a mokřadní 

ekosystémy  

5. realizovat záchranné programy pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů 

6. bránit šíření invazních druhů a geograficky nepůvodních organizmů 

7. zajišťovat dodržování stanovené řízené účelové rybí obsádky

8. usilovat o zkvalitnění a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy 

cestovního ruchu a uchování a zvyšování kvality životního prostředí

a udržitelného rozvoje, tak aby místní obyvatelé profitovali z udržitelného 

rozvoje cestovního ruchu, především ve smyslu pracovních příležitostí

a sdílení výhod vyplývajících z udržitelného užívání biodiverzity pro účely 

cestovního ruchu 

9. získávání zdrojů pro financování ochrany biodiverzity 

10.podpora environmentálně příznivých alternativ pro ekonomiku obyvatel 

11.tvorba environmentálně orientované poptávky po využívání potenciálu území,

12.environmentální výchova a stimulace soukromého sektoru k ochraně 

biodiverzity.

13.rozvoj spolupráce při ochraně přírody a rozvoje cestovního ruchu za účelem 

vytvoření nabídky ekologicky šetrných produktů cestovního ruchu 

14.stimulovat poptávku po ekologicky šetrných produktech cestovního ruchu 



                  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

8

15.podporovat rozvoj ekoturismu, který by zajistil plnou a efektivní participaci

a dlouhodobé příjmové příležitosti místním obyvatelům 

16. snižování negativních dopadů a aktivaci potenciálu pozitivního působení 

ekologicky šetrného cestovního ruchu

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 výše.
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5. AKTIVITY 

Hlavní aktivity společnosti lze rozdělit do těchto oblastí:

1. Péče o  Máchovo jezero

2. Rozvoj šetrných forem 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: 01/2012 – 09/2012

Rozpočet: 150.000 Kč

Koordinátor: Lenka Trajerová

Naše společnost každoročně zajišťuje monitoring vod Máchova jezera. V roce 2012

proběhl monitoring výskytu a rozvoje sinic a řas v Máchově jezeře, který navazoval 

na již prováděné sledování v letech 2008 - 2011. Stejně jako v předchozích letech byl 

hlavní důraz kladen na výskyt sinic (Cyanobacteria), jejich druhové složení, množství 

a vývoj v čase. Tento monitoring pro OPS MJ zajistilo Povodí Ohře, s.p. 

Dále Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zajistilo  Monitoring a vyhodnocení 

vlivu na populace předmětných druhů rostlin a živočichů. Jedná se o Přírodovědný 

průzkum v základních skupinách oborů zoologie obratlovců, zoologie  bezobratlých

a botaniky. 
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Vývoj počtů sinic (jedinci.ml-1) v jednotlivých profilech monitoringu Máchova jezera v roce 2012

PROFIL V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12

HRÁZ 45140 36752 41092 26952 26852

STŘED 35092 35344 44676 22816 42004

BŘEHYŇSKÁ 28468 35736 23520 29392 34576

DOKESKÁ 23724 21000 27664 21540 32832

ZA HRÁZKOU 20 80 160 60 0

Zdroj: Závěrečná zpráva monitoring Máchovo jezero 2012 (E.Janeček)

Monitoring koupacích vod Máchova jezera

Zdroj: Provozovatelé pláží Máchova jezera

Harmonogram: 05/2012 – 08/2012

Rozpočet: 124.488 Kč

Koordinátor: Lenka Trajerová

Na základě dohody s provozovateli pláží u Máchova jezera jsme 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.). Důvodem byla volba a společná 
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objednávka všech těchto monitoringů u jedné společnosti a to u Povodí Ohře, s. p. 

Průběžně jsme koordinovali tyto monitoringy, vč. jejich další distribuce a sledování 

situace. Po ukončení těchto monitoringů byly náklady přefakturovány jednotlivým 

provozovatelům. Tento způsob zajištění monitoringů koupacích vod přinesl 

efektivnější způsob hodnocení a lépe srovnatelné výstupy rozborů vod.

Poskytování služeb v oblasti správy Máchova jezera 

Zdroj: Provozní dotace z rozpočtu Města Doksy

Harmonogram: 04/2012 – 12/2012

Rozpočet: 300.000 Kč (služby v oblasti správy Máchova jezera na základě 

mandátní smlouvy)

30.052 Kč (běžná údržba)

Koordinátor: Lenka Trajerová

Po dlouholetém vyjednávání podmínek pro zlepšení kvality vody v Máchově jezeře 

s vlastníkem, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 

se podařilo dojednat uzavření nájemní smlouvy. AOPK ČR se rozhodla Máchovo 

jezero pronajmout Městu Doksy. 
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Naše společnost má dlouholeté zkušenosti se zajišťováním kvality vody v Máchově 

jezeře, proto byla v dubnu 2012 pověřena Městem Doksy na základě mandátní 

smlouvy na poskytování služeb v oblasti správy Máchova jezera k těmto činnostem:

 Hospodaření s rybí obsádkou, na které má OPS MJ potřebné oprávnění. 

V Máchově jezeře převládá tzv. „bílá“ ryba, která má negativní vliv na kvalitu 

vody v Máchově jezeře. Prioritou proto je vypustit na podzim tohoto roku 

Máchovo jezero a slovit veškerou rybí obsádku v Máchově jezeře. Vhodná 

regulace rybí obsádky je jednou z důležitých akcí pro dosažení dlouhodobé 

kvality vody v jezeře. 

 Pokud bude k udržení kvality vody Máchova jezera třeba aktivní zásah, zajistí 

OPS MJ administrativu spojenou s aplikací vhodné technologie. Vzhledem 

k finanční náročnosti a krátkodobému efektu neuvažujeme pro tento rok

o aplikaci polyaluminiumchloridu dodávaného pod výrobní značkou PAX – 18

k zamezení rozvoje sinic v letních měsících.

 Kvalita vody bude nadále sledována formou monitoringů, které nechává OPS 

MJ každoročně zpracovat od Povodí Ohře, s.p. 

 OPS MJ dále zajistí ve spolupráci s nájemci ostatních rybníků rybničních 

soustav Robečského a Břehyňského potoka manipulaci s vodou. Na základě 

programu TBD a vodního zákona vykoná pověřený pracovník technicko-

bezpečnostní dohled nad vodním dílem Máchovo jezero. 

 Pro zajištění čistoty okolí Máchova jezera zejména jeho břehů a hrází bude 

OPS MJ ve spolupráci s Městem Doksy popř. Úřadem práce a zapojením 

dobrovolníků odklízet odpadky a zajišťovat běžnou údržbu. 

 Zpracovat pro každý rok plán rybářského hospodaření.

 Vést podrobnou produkční kartu (zásahy na rybníku, údaje o nasazených

a lovených rybách, apod.)

V roce 2012 pokračovala spolupráce s významnými 

subjekty zabývajícími 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. 
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Projekt Ozdravění vod Máchova jezera

Zdroj: Provozní dotace z rozpočtu Města Doksy

Harmonogram: 01/2012 – 12/2012

Rozpočet: 131.774 Kč

Koordinátor: Lenka Trajerová

Máchovo jezero trpí sezónně dlouhodobým masovým rozvojem sinic, který je 

nežádoucí z hlediska vlastního rybničního ekosystému. Vodní květ sinic má též velmi 

nepříznivý socioekonomický dopad pro zdejší region. Závislost obyvatelstva na 

turistice a rekreaci v okolí Máchova jezera je významná (společný problém ochrany 

přírody i ostatních uživatelů).

Projekt Ozdravění vod Máchova jezera vznikl v důsledku kalamitního rozvoje sinic

a řas v Máchově jezeře, ke kterému došlo v roce 2004. Tehdy začalo Město Doksy  

spolu s tehdejším vedením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK 

ČR) a soukromými subjekty provozujícími pláže, lodní dopravu a ubytování tuto 

situaci řešit. V minulých letech se provedla řada opatření, díky kterým se nastartovaly 

samo čistící procesy v rybníce. Na začátku roku 2007 je založena OPS MJ, která 

přebírá plnou zodpovědnost za pokračování v tomto úspěšném projektu. 

V roce 2008 nechala naše společnost zpracovat týmem odborníků Studii návrhů 

opatření k zamezení masového rozvoje sinic v Máchově jezeře (dále jen studie). Na 

základě této studie postupně OPS MJ zajišťuje činnosti směřující k zlepšení kvality 

vody v Máchově jezeře.

Jedním z navržených opatření studie je založit odbornou a řídící skupinu projektu 

Omezení rozvoje sinic v Máchově jezeře, kde budou společně pracovat odborníci, 

správci a uživatelé.

Koncem roku 2012 jsme oslovili pana RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D. a požádali ho

o spolupráci v boji proti nadměrnému výskytu řas a sinic v Máchově jezeře. Pan 

doktor Duras má téměř třicetiletou praxi a zkušenosti s monitoringem kvality vody

a s látkovými bilancemi stojatých vod, hodnocení chování vodních nádrží a také

s biomanipulačními projekty (v ČR autor projektu zlepšení kvality vody Boleveckého 

rybníka v Plzni). Po společných jednáních a seznámení se situací na Máchově 
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jezeře, navrhl koncem roku 2012 pan doktor Duras provézt v první fázi tato opatření

(rok 2013):

 Analýza sedimentů Máchova jezera (expertní skupina: RNDr. Jindřich Duras 

Ph.D. a RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.);  

 Monitoring a zhodnocení dosavadního vývoje v jezeře, včetně látkové 

bilance, variantní návrh dalšího postupu k zlepšení kvality vody v MJ na další 

roky (expertní skupina: RNDr. Jindřich Duras Ph.D. a RNDr. Jakub Borovec, 

Ph.D., RNDr. Richard Faina, Emil Janeček). 

V roce 2013 bude uspořádána konference pro subjekty podnikajícími v oblasti 

cestovního ruchu a tento projekt jim bude představen. Očekávaný přínos konference 

je zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro realizaci navržených 

opatření expertní skupinou.

Pro zajištění dlouhodobé kvality vody v rybníce, je nutné pokračovat v projektu na 

Ozdravění vod Máchova jezera a dále pracovat na opatřeních vyplývajících 

z provedených odborných studií. 

Ke zhoršování kvality vody Máchova jezera docházelo soustavně po řadu let. Nelze 

proto očekávat, že k naprostému ozdravení vody dojde na objednávku mávnutím 

kouzelného proutku. K tomu bude zapotřebí mnoho opatření nejen na Máchově 

jezeře ale v celém povodí přítoků do jezera. 

Věříme, že spolupráce s významnými odborníky nám pomůže docílit dlouhodobé 

kvality v Máchově jezeře a k rozvoji cestovního ruchu v oblasti. 
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Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu

Naučná stezka Swamp Máchovo jezero III. etapa – environmentální 

vzdělávání

Zdroj: Grantový fond Libereckého kraje 

Program č. 6 – program podpory ekologické výchovy a osvěty

REGATA Máchovo jezero, a.s. – sponzor lodní dopravy

Harmonogram: 06/2012 – 09/2012

Rozpočet: 37.983 Kč 

Koordinátor: Lenka Trajerová, Bc. Radek Havelka

Projekt navazuje na předchozí etapy Naučné stezky Swamp Máchovo jezero a dále 

tuto nabídku rozšiřuje. Chceme maximálně využit vzniklou naučnou stezku kolem 

Máchova jezera a oslovit co největší počet nejenom návštěvníků, ale také místních 

obyvatel, školních výletů, rodin s dětmi apod. a to formou procházek s odborným 

výkladem v terénu. Jedná se o akci směřující ke zlepšování životního prostředí za 

účasti veřejnosti formou šetrného cestovního ruchu. 

V roce 2012 se konaly pravidelné procházky pro veřejnost s odborným výkladem po 

Naučné stezce SWAMP Máchovo jezero. Exkurze s odborným výkladem do okolí 

Máchova jezera – NPP Swamp se konaly od 1. července do 10. září 2012. Dále 

probíhaly exkurze na objednávku. Od 15. 6. do 15. 9. se uskutečnilo celkem 29 

exkurzí s odborným výkladem po Naučné stezce Swamp Máchovo jezero. Dvakrát 

proběhlo vyhodnocení soutěže a vítěz byl odměněn věcnými dary. Exkurze pro 

veřejnost pro naši společnost zajistil odborný lektor, s kterým byla uzavřena dohoda 

o provedení práce. Odborný výklad byl zaměřen na seznámení s výskytem 

ohrožených druhů rostlin a živočichů v okolí Máchova jezera a předmětu jejich 

ochrany a na osvojování si ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života

a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Toto environmentální 

vzdělávání bylo cíleně nabízeno místním obyvatelům a návštěvníkům Máchova 

jezera. Z ohlasů, které exkurze zaznamenaly je zřejmé, že tento projekt naplnil své 

poslání a účastníci byli s jeho obsahem a náplní spokojeni. Propojením exkurzí 

s lodní dopravou na Máchově jezeře došlo k posílení ekonomického přínosu pro 

soukromý sektor z této akce. Nabídka exkurzí po zajímavých přírodních lokalitách 
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Máchova kraje má přínos pro prodloužení sezóny a je zdrojem dalších příjmů pro 

podnikatele a městský rozpočet. Projekty tohoto typu mají smysl a utvrdily nás v této 

činnosti pokračovat a dále ji rozvíjet.
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – pro školy

Zdroj: Dobrovolnictví

Harmonogram: 05/2012 – 07/2012

Koordinátor: Bc. Radek Havelka

Vedle exkurzí s odborným výkladem pro veřejnost se v roce 2012 pořádaly 

procházky pro základní, střední a vysoké školy. Exkurze byly zaměřeny na rozvoj 

dalšího vzdělávání a osvěty pro děti, žáky škol a školských zařízení v oblasti 

přírodních věd a udržitelného rozvoje. Přínosem exkurzí pro žáky je vlastní 

zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou. Exkurze probíhaly 

na biologicky i krajinářsky cenném území Máchova kraje, přičemž centrum vycházek 

bylo v okolí Máchova jezera. Náročnost a obsah výkladu se odvíjel od znalostí a věku 

žáků a studentů. Exkurze byly zajišťovány na objednávku v průběhu celého roku. 
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Ostatní aktivity v oblasti ekologické výchovy

Zdroj: Dobrovolnictví

Harmonogram: průběžně

Koordinátor: Lenka Trajerová, Bc. Radek Havelka

 Spolupráce se ZŠ Karla Hynka Máchy při organizování Dne Země;

 Zapojení žáků na úklidu odpadků v okolí Máchova jezera a hrabání a úklid 

posečené hmoty na ekologické hrázce v Dokeské zátoce Máchova jezera;

 Aktivní účast na konferencích s tématikou ochrany životního prostředí;

 Konzultace a poradenství v oblasti udržitelného cestovního ruchu a ochrany 

životního prostředí Máchova jezera;

 Přednášková činnost pro školy aj. organizace na různá přírodovědná témata.
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Tvorba a realizace regionálních projektů

Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu 

Máchova jezera

Zdroj: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Harmonogram: 11/2008 – 12/2011 (udržitelnost 5 let – tj. do 30. 5. 2017)

Rozpočet: 3.295.508 Kč (z toho 535.738 v roce 2012)

Koordinátor: Lenka Trajerová

Projekt je zaměřen na posílení koordinované a cílené spolupráce mezi jednotlivými 

subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu v oblasti Máchova jezera. V rámci 

projektu spolupracujeme s těmito partnery a organizacemi:

 Sdružení Českolipsko – sběr dat do databáze turistické nabídky, společná 

prezentace na konferencích cestovního ruchu a produktových seminářích (Cíl 

3), příprava propagačních materiálů, články, workshopy pro pracovníky 

v cestovním ruchu a členy marketingové skupiny 

 LAG Podralsko  – konzultace k dotacím

 CzechTourism – Kudy z nudy

 Město Doksy – Komise pro kulturu a CR, spolupráce na aktualizaci Akčního 

plánu

 Informační centra – setkávání IC Máchova kraje, výměna zkušeností, 

informací, aktualit, sběr podkladů pro Turistické noviny, databáze kulturních 

akcí, plnění datového skladu, webové stránky

 Naplňování strategických dokumentů, tvorba Marketingového plánu Máchova 

kraje

 Údržba webových stránek www.opsmachovojezero.cz

 Shánění dotací na projekty cestovního ruchu

 Provoz konzultačního a poradenského střediska – konzultace k projektovým 

záměrům, poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z EU

a ostatních státních zdrojů.
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Doplňková činnost

Navigační systém ke komerčním cílům

Zdroj: Roční udržovací poplatek od objednatelů navigačního systému

Harmonogram: 01/2012 – 12/2012

Rozpočet: 28.515 Kč

Koordinátor: Lenka Trajerová

Máchovo jezero je vyhledávanou turistickou oblastí. Nachází se zde množství 

ubytovacích zařízení a dalších služeb pro návštěvníky Máchova jezera. V současné 
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době jsou směrovky k ubytovacím zařízením řešena individuálně každým 

provozovatelem. To přináší nesouměrnost značení, neaktuálnost a nevyhovující 

vzhled, který je ostudou rekreačního střediska. Ve většině případů jsou směrovky 

umístěny bez povolení na různá místa (sloupy veřejného osvětlení, stromy, ploty, 

telefonní sloupy apod.). 

Po řadě jednání s podnikateli jsme se rozhodli realizovat 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 je 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. 

Naše společnost má vyřízena veškerá povolení k přípravě, realizaci a provozu 

jednotného navigačního systému. 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.
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Jednotliví podnikatelé se postupně zapojují do jednotného systému značení

a nepovolená reklama je odstraňována. Spoluprací s podnikateli při realizaci 

navigačního systému dochází k budování platformy pro další dlouhodobou 

spolupráci. 
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6. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří všem, kteří s námi spolupracovali a pomáhali realizovat naše akce:

Město Doksy, Městské kulturní středisko Doksy, informační centra Máchova kraje, 

Marketingová skupina Máchova kraje, Povodí Ohře, s.p., Regata Máchovo jezero, 

a.s., Regata Čechy a.s., Hotel Port, VMG Česká Lípa, CHKO Kokořínsko, AOPK ČR, 

Sdružení Českolipsko, MAS Podralsko o.s., Městské lesy Doksy s.r.o., Liberecký 

kraj, SZIF Hradec Králové, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, SEV 

Divizna, Neziskovky.cz, KČT Česká Lípa, OBIK Computers, s.r.o., RNDr. Jindřich 

Duras, Ph.D., Bc. Eliška Pavinská, Bc. Radek Havelka, Ing. Lenka Marečková, Ing. 

Jiří Hofrichtr, Gymnázium Česká Lípa a mnoho dalších.

Děkujeme členům správní a dozorčí rady společnosti za jejich pracovní nasazení 

k dosažení cílů společnosti.

V Doksech 30. 4. 2013

Zpracovala:

Lenka Trajerová, DiS.

Ředitelka společnosti
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7. FINANČNÍ VÝSLEDKY

Přehled o peněžních příjmech

Dotace
Poskytovatel Účel dotace Částka v Kč

Město Doksy Monitoring Máchova jezera 150 000,00

Město Doksy Provozní dotace na činnost 431 774,00

RR Severových (ze zdrojů 

minulých let)

Zdroj krytí nákladů projektu 

ROP
199 201,89

Liberecký kraj
Projekt Naučná stezka 

Swamp – III. etapa
  30 000,00

Dotace celkem 810 975,89

Přehled výnosů
Druh Částka v Kč
Tržby z prodeje služeb 194 954,78

Úroky 1 754,23

Výnosy z dlouhodobého 

financního majetku

125,00

Dotace 810 975,89

Výnosy celkem 1 007 809,90   

Přehled o peněžních výdajích

Druh výdaje Částka v Kč

Výdaje za spotřebovaný materiál 6 436,00

Opravy a udržování 19 706,00

Výdaje za služby 378 739,10

Výdaje ostatní (bank. poplatky, úroky…) 9 716,80

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

HPP, DPP, DPČ
561 628,00

Celkem 976 225,90
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Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Stav fondů k 31. 12. 2012 vytvářející vlastní zdroje

Vlastní jmění 315 100,00

Nerozdělený zisk 7 909,42

Rezervní fond 18 211,32

Celkem 341 220,74

Přehled majetku 

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       259 894,00

V Doksech 30. 4. 2013

Zpracovala:

Bc. Eliška Pavinská

Hlavní účetní
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Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Popis účetní jednotky:

Název:   Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero
Sídlo:   náměstí Republiky 193    472 01  Doksy

   
IČO:                  273 13 221
Datum vzniku:   8.2.2007
Rozvahový den: 31.12.2012

Právní forma :   obecně prospěšná společnost
Vlastní jmění:    Kč 300 000,-  zakladateli 100% splaceno  (struktura zakladatelů viz Výpis z obchod.rejstříku)

Hlavní činnost:    péče o Máchovo jezero
Hospodářská činnost :  poprvé v r.2012 – dle mandát.smluv- navigační  systém ke komerčním cílům a služby
                                        v oblasti správy Máchova jezera

Statutární orgán:     Lenka Trajerová DiS

Správní rada:
Předseda :               Ing. Luděk Téra
Místopředseda :      Ing. Eva Burešová
Členové:                 Viktor Šedivý,  Šárka Harcubová, Mgr. Miluše Hřebecká,  Petr Staněk

Dozorčí rada:
Předseda :               MUDr.Ludmila Truhlářová
Členové :                Bohuslav Veselý (do 15.3.2012) , Ing. Miroslav Hornek (vznik členství: 15.3.2012) 
                               Ing. Jan Král

Personální údaje
  
Náhrady výdajů dle právních předpisů členům správní a dozorčí rady v roce 2012 : nebyly poskytnuty
Počet zaměstnanců k 31.12.2012:                                                                                1 osoba   
Osobní náklady: (mzdové náklady a příslušné pojistné OSSZ, ZP)                               494 tis. Kč

Údaje o použitých metodách :
Společnost účtuje podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb
vyhl.č.504/2002 Sb., a ČUS č.401-414 

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 účtu 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 v operativní evidenci 
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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 –
      1/ zdroje na  „na udržitelnost projektu ROP“- oblast marketingu a koordinace  aktivity v oblasti cestovního 
           ruchu v následujících 5-ti letech. tj. do 30.5.2017
      2/ zdroje na pokračování projektu – monitoring Máchova jezera

e) nákup CP-státních dluhopisů  MF ČR v CZK– dlouhodobá investice do splatnosti-ocenění reálnou hodnotou

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/projekty  v roce 2012 :   
                                        
poskytovatel Účel - projekt Doba realizace Částka/ limit

2012
Použití v r.2012

Lbc kraj stezka SWANP III.etapa 06/2012-09/2012
vlast.podíl

30 000
9 586

30 000
9 586

Město Doksy Monitoring Mách.jezera 01/2012-09/2012 150 000 150 000
Město Doksy Projekt  ROP* Průběžně  r.2012 346 123 346 123**

RR Severovýchod 
ze zdrojů minul.let

Projekt ROP* ze zdrojů minul.let 189 615 189 615

Město Doksy Provoz o.p.s. Průběžně  r.2012 85 651 85 651**
Celkem xx xxx 810 975 810 975

*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)
reg.č CZ.1.13/3.2.00/02.00219
Projekt byl k 31.12.2011 z hlediska čerpání dotací ukončen a vypořádán. 
V roce 2012 došlo: -  k doplatku finanční prostředků dle závěreč.monitorovací zprávy za r.2011  
                                  ve výši Kč 392 543,-
                               -  k pokračování udržitelnosti uvedeného projektu do 30.05. 2017

**představuje provozní dotace na činnost o.p.s. (výtěžek z místního poplatku ubytovací kapacity)

Zřízené účelové fondy:  nejsou

Hospodářská (doplňková ) činnost společnosti :  

Hstředisko předmět činnosti Náklady Výnosy Rozdíl Poznámka

206 navigační systém-směr.tabule-komerce 28 515 60 099 31 584

207 správa,služby Máchova jezera 30 052 30 052 0

Celkem 58 567 90 151 31 584

Významné probíhající soudní spory:  nejsou

Přijaté významné dary a Veřejné sbírky: nebyly

Významné poškození nebo zničení majetku:  nebylo

Jiné významné události, které nastaly od 31.12.2012 do data sestavení účetní závěrky:
Dne 22.4.2013 rezignoval Ing. Téra z funkce předsedy správní rady

a ke dni 30.4.2013 byla odvolána ředitelka o.p.s. L.Trajerová DiS.
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Společnost  ke své činnosti používá drobný nehmotný a drobný hmotný majetek v celkové
hodnotě  Kč 249.672,- vedený v operativní evidenci

Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012:

Společnost dosáhla výsledku hospodaření za r. 2012   zisku z doplňkové činnosti organizace 
ve výši Kč 31.584,-, který bude v souladu se zákonem převeden do rezervního fondu na krytí ztrát vykázaných 
v budoucích obdobích z hlavní činnosti.

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 :    žádné

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 :         žádné

Okamžik sestavení:       24.04.2013

Vyhotovil:   Bc. Eliška Pavinská  a ekonom.poradce

Místopředseda správní rady: ing. Eva Burešová                                Trajerová Lenka Dis- ředitelka o.p.s.    
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Z P R Á V A           A U D I T O R A 
 

o ověření účetní závěrky k  31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

společnost :                      Obecně  prospěšná společnost Máchovo jezero           

              

právní forma:                   obecně  prospěšná  společnost 

 

sídlo:                                náměstí Republiky č.193 

                                         472 01   Doksy      

                                          

                                         

IČO :                                273 13 221 

 

 

 

příjemce zprávy:              statutární  orgán – ředitelka o.p.s., správní a dozorčí rada,  

                                         zakladatelé 

                                         ostatní uživatelé-poskytovatelé dotací, dárci, veřejnost 

 

 

 

 

nezávislý auditor :            Ing. Jiří  H o f r i ch t r,     

                                          oprávnění  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 :                              29.04. 2013 

 

 

 

počet stran:                      3 listy a přílohy – Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

                                                                  -  Výkaz  zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace 

                                                                  -  Příloha  k účetní závěrce 

 

 

 

rozdělovník :                    2 x  společnost v českém jazyce, lx elektronicky 

                                         1x  zpracovatel/auditor 

 

 

 

 

 

 

mailto:jiri.hofrichtr@iol.cz
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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 (zakladatelé – viz Výpis z obchod.rejstříku) 

 

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) 

    - rozvoj šetrného cestovního ruchu – hospodářská činnost (doplňková-navigace systému okolí Mách.jezera)   

 

5. Auditovaná účetní jednotka vede podvojné účetnictví. Ke zpracování   účetnictví je používáno prostředků   

    výpočetní techniky s programovým vybavením  softwaru  STEREO od společnosti Kastner Softwar s.r.o. 

     IČ: 255 91 169 

   

6. Statutární orgán :     Lenka Trajerová, DiS. – ředitelka společnosti 

                                     

 

7. Podklady zajišťovaly a předávaly:     p.Trajerová DiS – ředitelka o.p.s. 

                                                                Bc.Pavinská - účetní 

     

8. Důvod provedení  auditu:   povinnost  vyplývá ze zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech       

                                                § 19.  

 

 9. Zveřejňování účetní závěrky ve Sbírce listin – prováděno pravidelně v souladu s platnými zákony 

 

10. V průběhu ověřovaného období došlo k těmto hlavní změnám: 

 

       a)  Od 15.3.2012 došlo k personálním změnám na postu člena dozorčí rady a v průběhu 1.pololetí 2013 

             rezignoval předseda SR a byla odvolána ředitelka o.p.s. (viz Příloha k účetní závěrce) 

             U některých členů SR došlo k obnově funkčních období v souladu s platným zákonem o o.p.s. 

    

       b)  Od listopadu 2011 došlo z důvodu zvýšení nájemného sídla kanceláře na adrese Valdštejnská 183 

             Doksy,  ke změně sídla o.p.s. a to na adresu náměstí Republiky č.193, Doksy.  

  

    

 

   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 rok 2012   

 

    Rozsah ověření 

 

     Auditor se při ověřování 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.93/2009 Sb.,  

- Metodická pomůcka KA ČR – příloha časopisu Auditor č.3/2007,  a č.3/2012,  

- Audit.směrnice  KA ČR č.55 

- Mezinárodními auditor.standardy – zejména ISA 700, 700 R 

- Zákon č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech   
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Ing. Jiří Hofrichtr-auditor, oprávnění  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  31.12.2012,  výkaz zisku a ztrát od 1.1. do 31.12.2012  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  31.12.2012  a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření  za rok 2012  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 

Číslo oprávnění  KA ČR:     00513 

Sídlo:                                    Česká Lípa, Pod Špičákem 99,  psč 470 01 

 

Datum vypracování  :          29.04. 2013 

 

Podpis auditora 
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