
Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za  rok 2003 
 
 
Přehled činností v roce 2003 
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. (dále jen OPS) v roce 2003 se rozčleňují do pěti hlavních 
aktivit:  
 

1) správa a administrativa OPS 
2) správa majetku 
3) činnost okolo vodní cesty Baťův kanál 
4) informační centrum Baťova kanálu 
5) spolupráce na projektech 

 
1) správa a administrativa OPS 
 
Od 1. ledna 2003 se stal ředitel Vojtěch Bártek zatím jediným zaměstnancem OPS. S tím 
byly spojeny nutné administrativní činnosti – registrace u zdravotní pojišťovny, u OSSZ, 
povinné pojištění odpovědnosti zaměstnance  Pro hladší zvládnutí této administrativy byla 
přijata na dohodu o provedení práce mzdová účetní. Kvůli změnám ve složení řídících a 
dozorových orgánů byly v průběhu roku 2003 zaslány na Krajský soud v Brně dva návrhy na 
změnu zápisu OPS.  
 
2) správa majetku 
 
OPS spravuje čluny a kanoe, které má ve svém majetku, a které má zapůjčené od Města 
Veselí nad Moravou. Plavidla jsou pronajímána za podmínek s ohledem na zajištění 
rovnovážného a trvalého rozvoje  podnikání na Baťově kanálu. Dále OPS spravuje majetek 
měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co nelepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických 
produktů a podporu soukromých investic. Jedná se zejména o osobní lodě Konstancie a 
DANAJ, Trilaterální informační a rezervační centrum ve Veselí nad Moravou, vinotéku 
v Uherském Ostrohu, turistickou kancelář a půjčovnu kol ve Strážnici. Dále se OPS stará o 
budování a údržbu informačních tabulí a naučných stezek podél Baťova kanálu.  
 
3) činnosti okolo vodní cesty Baťův kanál 
 
OPS v roce 2003 organizovala a řídila pravidelné koordinační jednání ve věci provozu, 
údržby a dokončení Baťova kanálu s Povodím Moravy s. p., Státní plavební správou, 
Ředitelstvím vodních cest (Ministerstvo dopravy), provozovateli plavby a zástupci státní 
správy a místních samospráv. Dále se OPS účastnila jednání specializovaných na určitou 
problematiku či řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK 
apod.).  
OPS koordinovala činnost jednotlivých provozovatelů služeb na Baťově kanálu i v jeho okolí. 
Zejména podpora a vznik nových turistických produktů na Baťově kanálu a společná 
propagace včetně zajištění finančních spoluúčastí. 
Významnou činností OPS v roce 2003 byla příprava, propagace, finanční podpora a 
realizace nových turistických produktů. Pro návštěvníky Baťova kanálu byly připraveny tři 
pravidelné plavby: Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět, Strážnice – Petrov a zpět, 
Hodonín – Rohatec. OPS ne základě zkušeností z realizací těchto plaveb chce dále 
podporovat ucelené produkty cestovního ruchu, které obohatí nabídku služeb a zvednou 
úroveň poskytovaných služeb. 



 
4) informační centrum Baťova kanálu 
 
OPS je provozovatelem Informačního centra Baťova kanálu. Základní činností infocentra je 
bezplatné podávání informací, propagačních a informačních materiálů o možnostech turistiky 
na Baťově kanálu a v jeho okolí. Činnost informačního centra byla finančně podpořena 
dotací od Jihomoravského kraje v rámci programu „Podpora sítě turistických informačních 
center v Jihomoravském kraji.“  
 
5) spolupráce na projektech 
 
OPS v roce 2003 participovala na těchto projektech: 
FÓRUM POMORAVIE – projekt realizovalo Město Skalica.  OPS v rámci tohoto projektu 
realizovala pravidelné nedělní plavby na řece Moravě z Hodonína k Rohatci a zpět. Projekt 
řešil rozšíření turistické plavby na břeh Slovenské republiky (Skalice, Holíče). 
Get off with Europe – projekt realizovala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, 
nadační fond. Cílem projektu bylo připravit jednotlivé oborové skupiny – vinaře, zemědělce, 
podnikatele v cestovním ruchu – na vstup do Evropské unie. OPS se podílela na přípravě a 
realizaci jednotlivých seminářů.  
Cyklus projektového vzdělávání pro venkovské obce – projekt vzdělávání zástupců místních 
samospráv ohledně možností čerpání finančních prostředků po vstupu do Evropské unie, 
který jsem realizovali pro Město Veselí nad Moravou. 
 
Roční účetní závěrka 
 
Náklady:    993 615,50 Kč 
Výnosy:           1 109 627,--  Kč 
Hospodářský výsledek:            116 012,19 Kč 
 
Kladný hospodářský výsledek 116 012,19 Kč bude použit na pokrytí výdajů činnosti Baťův 
kanál, o. p. s.v roce 2004. 
 
Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
 
Příloha č. 1  
 
Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
 
tržby z prodeje služeb  356 697,90 Kč 
úroky         2 317,79 Kč 
přijaté příspěvky   235 000,--   Kč 
provozní dotace                 5 000,--  Kč 
provozní dotace ostatní  460 612,--  Kč 
provozní dotace JMK    50 000,--  Kč 
příjmy celkem         1 109 627,69 Kč 
 
Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
 

OPS nemá vytvořeny žádné fondy. 



 
Stav a pohyby majetku a závazků 
 
Baťův kanál, o. p. s. nemá žádné závazky. Dle inventarizace má OPS k 31. 12. 2003 
v evidenci majetek v účetní hodnotě 1 926 752,98 Kč. 
 
Výdaje a jejich členění 
 
ostatní materiál                           104 855,70  Kč 
stroje        10 661,--   Kč 
cestovné            648,10  Kč 
ostatní služby    396 151,50 Kč 
telefon          9 073,-- Kč 
poštovné            226,--  Kč 
školení            300,--  Kč 
mzdové náklady    243 710,--  Kč 
sociální pojištění      59 157,--  Kč 
zdravotní pojištění      20 475,--  Kč 
zákonné sociální náklady    0,--  Kč 
ostatní sociální náklady       8 700,-- Kč 
bankovní poplatky       3 669,80 Kč 
pojištění        1 141,--  Kč 
ostatní        4 384,40 Kč 
odpisy dlouhodobého NM a HM           130 463,--  Kč 
doplňkové činnosti                                             0,-- Kč 
výdaje celkem             993 615,50 Kč 
 
Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů 
 
V zakládací listině Baťův kanál, o. p. s. nebyly v roce 2003 žádné změny. Ve složení správní 
rady byly v roce 2003 tyto změny: 
Předsedou správní rady byl zvolen Mgr. Vlastimil Vaněk. Z funkce člena správní rady byl 
odvolán Ing. Martin Bedrava a na jeho místo byl jmenován Vilém Reichsfeld. 
Ve složení dozorčí rady byly v roce 2003 změny: 
Předsedkyní dozorčí rady byla jmenována Ing. Petra Starobová. Z funkce člena dozorčí rady 
byla odvolána JUDr. Hana Havlínová a na její místo byla jmenována JUDr. Dana 
Šilhavíková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


