
Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za  rok 2002 
 
 
Přehled činností v roce 2002 
Baťův kanál, o. p. s. (dále jen OPS) vznikla 23. ledna 2002 zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Brně. Ve stejnou dobu také zahájila 
svou činnost, která se  rozčleňuje do tří bodů: 
 

a) správa a administrativa OPS 
b) uzavírání smluvních vztahů 
c) činnost okolo vodní cesty Baťův kanál 

 
a) správa a administrativa OPS 
 
Jelikož OPS vznikla v roce 2002, bylo nutno učinit nezbytné kroky vyplývající ze Zákona č. 
248/1995 Sbírky – Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů a některých dalších právních předpisů. Předsedou správní rady byl zvolen 
Ing. Martin Bedrava. Dle zákona bylo určeno funkční období členů správní rady – Ing. Martin 
Bedrava 3 roky, Marie Vojtíková 2 roky a Mgr. Vlastimil  Vaněk 1 rok. Ředitelem byl 
jmenován Vojtěch Bártek. V termínu byl vydán statut. OPS byla zaregistrována na finančním 
úřadu a započala svou hospodářskou činnost, zavedla hotovostní pokladnu. Řádně započala 
vést účetnictví, na které zakoupila software. Učinila všechny nezbytné kroky pro zaměstnání 
ředitele od 1. 1. 2003. 
 
b) uzavírání smluvních vztahů 
 
Úmyslem zakladatele OPS nadačního fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu 
bylo vytvoření právně vhodnějšího subjektu pro činnosti na vodní cestě Baťův kanál a pro 
správu majetku, zejména majetku vytvořeného za finanční spoluúčasti EU, obcí a měst. 
V roce 2002 proto byly uzavírány smlouvy s městy a obcemi na obstarání majetku, na 
bezplatný převod majetku a na správu majetku. Dále OPS uzavírala smlouvy 
s podnikatelskými subjekty právě v souvislosti se správnou svěřeného či převedeného 
majetku.  
 
c) činnosti okolo vodní cesty Baťův kanál 
 
OPS v roce 2002 převzala od nadačního fondu organizování a řízení pravidelných 
koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Vnitrozemského průplavu 
Otrokovice-Rohatec (Baťova kanálu) s Povodím Moravy s. p., Státní plavební správou, 
Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo dopravy) a dalšímu participujícími subjekty. Dále se 
OPS účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či řešení konkrétního 
problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.).  
Koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na Baťově kanálu i v jeho okolí. 
Zejména společnou propagaci včetně finančních spoluúčastí. 
V roce 2002 byla OPS realizována naučná stezka obcí Kostelany nad Moravou a OPS 
zajišťovala i údržbu naučné stezky Huštěnovice, pro kterou i připravila projekt dopouštěcího 
zařízení, které má zlepšit ekologické a estetické poměry této naučné stezky.  
Další významnou činností OPS v roce 2002 byla příprava, propagace a realizace 
ukázkového turistického produktu - pravidelné lodní dopravy Veselí nad Moravou – Strážnice 
a zpět s možností přepravy jízdních kol.  



Významnou aktivitou OPS byl provoz telefonického informačního centra Baťova kanálu – 518 
355330 – vyřizování dotazů z elektronické pošty a popřípadě zajištění rezervace služeb 
přímo u provozovatelů služeb na Baťově kanálu či ubytovatelů. A další činnosti spojené 
s provozem informačního centra – získávání a distribuce propagačních materiálů. 
 
Roční účetní závěrka 
 
Náklady:    198286,60 Kč 
Výnosy:    301071,17 Kč 
Hospodářský výsledek:  102784,57 Kč 
 
Kladný hospodářský výsledek 102 784,57 Kč bude použit na pokrytí výdajů činnosti Baťův 
kanál, o. p. s.v roce 2003. 
 
Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
 
Příloha č. 1 
 
Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
 
tržby z prodeje služeb  44439,--  Kč 
úroky         514,38 Kč 
jiné ostatní výnosy   31117,79 Kč 
přijaté příspěvky   90000,--  Kč 
provozní dotace           135000,--  Kč 
příjmy celkem           301071,17 Kč 
 
Stav a pohyby majetku a závazků 
 
Baťův kanál, o. p. s. nemá žádné závazky. Při založení nebyl do OPS vložen žádný majetek. 
Během roku 2002 Město Veselí nad Moravou darovalo OPS majetek v hodnotě 1 734 070,88 
Kč.  
 
Výdaje a jejich členění 
 
obecně prospěšné činnosti  172742,--  Kč 
doplňkové činnosti                                             0,-- Kč 
vlastní činnost – správa – OPS   25544,60 Kč 
výdaje celkem             198286,60 Kč 
 
Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů 
 
V zakládací listině Baťův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2002 žádné změny. Správní rada 
jmenovala v roce 2002 Vojtěcha Bártka ředitelem Baťův kanál, o. p. s.. Žádné změny ve 
složení správní nebo dozorčí rady v roce 2002 nebyly. 
 
 
 

Mgr. Vlastimil Vaněk       Vilém Reichsfeld 
předseda správní rady       člen správní rady 


