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Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za  rok 2007 
 
 
Přehled činností v roce 2007 
 
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2007 se rozčleňují do těchto hlavních aktivit:  

 
1) koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Baťova kanálu 
2) informační centrum Baťova kanálu 
3) propagace a marketingové aktivity 
4) realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole 
5) spolupráce na projektech 
6) správa majetku a administrativa 
7) změna zakládací listiny a zajištění financování činnosti 

 
 
1) Koordinační činnosti a podíl na řízení plavby a provozu Baťova kanálu 
 

a) Baťův kanál, o. p. s. v roce 2007 pokračovala v organizování a řízení pravidelných 
koordinačních 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 
Baťův kanál, o. p. s. účastnila jednání specializovaných na určitou problematiku či 
řešení konkrétního problému (manipulační a provozní řády, stavby v okolí BK apod.) a 
jednání se sdruženími obcí na stranách krajů ve věci dalšího rozvoje Baťova kanálu. 

 
b) Baťův kanál, o. p. s. se aktivně zúčastňovala jednání, která byla v rámci přípravy 

rozvojových projektů, výrobních výborů, podíl na přípravě a realizaci investičních 
záměrů Ředitelství vodních cest ČR, jednání představenstva Spolku pro podporu 
Pomoraví a na těchto jednáních hájila zájmy obcí a provozovatelů plavby. Pro tato 
jednání byly zajišťovány společností Baťův kanál o.p.s. rovněž  podklady. Aktivně 
jsme se zúčastnily i odborné konference se mezinárodní účastí 24. Plavební dny, 
které se uskutečnily v Hodoníně. Publikovali jsme 2 články ve sborníku a měli jsme 
prezentaci v rámci programu konference. V roce 2007 jsme také převzali vedení 
odborné skupiny Baťův kanál při Českém plavebním a vodocestném sdružení. 

 
c) Baťův kanál, o. p. s. 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. 
V roce 2007 Baťův kanál o.p.s dokončovala realizaci projektu „Moravou a Záhořím 
lodí i na kole“ – v rámci projektu probíhalo i odemykání plavební sezóny ve Skalici. 

 
d) V roce 2007 byly opět z rozpočtu Baťův kanál, o. p. s. finančně podpořeny turistické 

produkty na Baťově kanálu. Byly to:  
 

pravidelná plavba na lodi DANAJ na trase Veselí nad Moravou - Strážnice a zpět 
(podpořena částkou 50 000,- Kč, přepraveno  osob),  
pravidelná plavba na lodi ÁMOS na trase Strážnice – Skalica (SR) a zpět (podpořena 
částkou 50 000,- Kč, přepraveno 910 osob) 
zcela nové internetové stránky Baťova kanálu www.batacanal.cz  
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nový propagační materiál Baťova kanálu „Baťův kanál – informace o unikátní vodní 
cestě“, který byl vydán dvojjazyčně česky a anglicky v nákladu 30 tisíc kusů 
oprava a výměna informačních tabulí okolo Baťova kanálu 
veletrhy cestovního ruchu Regiontour Brno a Slovakiatour Bratislava 
Vodní pas 
propagační předměty – trička, hrníčky 

 
e) Baťův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, 

bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné podklady, 
fotografie a informace o vodní cestě a turistice na ní byli poskytovány  i pro odborné 
časopisy a odborné internetové portály.  

 
2) Informační centrum Baťova kanálu 
 
Baťův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Baťova kanálu. Základní 
činností infocentra je bezplatné podávání informací a to zejména na základě telefonických 
dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a 
informačních materiálů o možnostech turistiky na Baťově kanálu a v jeho okolí. Informační 
centrum se také stará o distribuci propagačních materiálů o Baťově kanálu do turistických 
informačních center v okolí a v neposlední řadě také komunikuje s médii ať už při propagaci 
různých akcí konaných na Baťově kanálu či na jejich vlastní žádost (např. při natáčení 
pořadů). Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad Moravou, Zámecká 2. 
V rámci činnosti informačního centra Baťova kanálu probíhá správa a neustálá pravidelná 
aktualizace internetových stránek www.batacanal.cz. V roce 2007 informační centrum 
Baťova kanálu shromažďovalo a zpracovávalo podkladové materiály pro nové internetové 
stránky Baťova kanálu. Stejně tak kompletně připravovalo propagační materiál „Baťův kanál 
– informace o unikátní vodní cestě“, který byl vytištěn v nákladu 30 tisíc kusů. Tento materiál 
je dvojjazyčný – český a anglický. Do činnosti informačního centra patří i drobný prodej 
propagačních a upomínkových předmětů Baťova kanálu – trička, turistické známky, Vodní 
pasy, hrníčky. 
 
3) Propagace a marketingové aktivity 
 
Naše organizace zajišťuje propagaci celého Baťova kanálu a všech provozovatelů plavby a 
služeb s tím spojených působících na této vodní cestě. 
Propagace spočívá zejména v účasti na veletrzích cestovního ruchu, což byl v roce 2007 
nejvýznamnější tuzemský veletrh  cestovního ruchu v regionech Regiontour v Brně. Baťův 
kanál se zde prezentoval ve vlastní zcela nové expozici ve spolupráci s Mestem Skalica, 
Zrovna tak na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě, kde byl Baťův kanál součástí stánku 
slovenské Skalice. Kromě toho byla zajištěna distribuce propagačních materiálů i na 
ostatních  veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, 
Ostrava apod.), osobní účast nebyla z finančních a časových důvodů na všech těchto akcích 
možná.  
Další významnou propagační aktivitou roku 2007 byla příprava a tisk nového propagačního 
materiálu. Jedná se o komplexní materiál „Baťův kanál – informace o unikátní vodní cestě“ 
zahrnující celý Baťův kanál a jeho okolí, včetně památek a lákadel, které je možno v regionu 
navštívit. Díky spolupráci s dobrovolnými svazky obcí a mestem Skalica se podařilo jej 
vytisknout v nákladu 30 tisíc kusů. 
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Mezi námi pořádané propagační akce patří neodmyslitelně už tradiční „odemykání a 
zamykání“ plavební sezóny. Odemykání sezóny se neslo v honosnějším duchu, protože byl 
při této příležitosti slavnostně otevřen nově vybudovaný Prístav Skalica na Slovensku. 
Poslední prázdninová sobota v přístavišti ve Veselí nad Moravou patřila dětem, pro které 
jsme nachystali II. ročník zábavné akce „Hurá do školy“.  
V rámci marketingových aktivit jsme v roce 2007 nechali vyrobit 450 ks triček Baťova kanálu 
a 500 ks hrníčků s logem vodní cesty. 
Velká marketingová akce byla připravena ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Obce 
pro Baťův kanál. Bylo to vydání Vodního pasu. Ten byl vytištěn v nákladu 2000 ks česky a 
500 ks slovensky. Jeho distribuce probíhala po celém Baťovu kanálu a byly do ní zapojeni 
všichni podnikatelé na vodní cestě. 
 
4) Realizace projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ 
 
V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká 
republika- Slovenská republika 2004 – 2006 realizovala Baťův kanál, o. p. s. od roku 2005 
projekt „Moravou a Záhořím lodí i na kole“. V roce 2006 Baťův kanál, o. p. s. požádala o 
prodloužení realizace projektu z původního termínu ukončení listopad 2006 na květen 2007. 
Prodloužení realizace projektu bylo schváleno a byl podepsán dodatek smlouvy o 
prodloužení realizace. 
V rámci realizace tohoto projektu jsme v roce 2007 prezentovali společně s partnerem 
projektu městem Skalica výsledky našich projektů – přístav Skalica, možnost překračování 
Česko – Slovenských státních hranic na lodích a možnosti turistiky na Baťově kanálu – na 
veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2007 Brno a Slovakiatour 2007 Bratislava. Zde jsme i 
distribuovali propagační materiál realizovaný v rámci projektu. 
Projekt vyvrcholil poslední velkou aktivitou – slavnostním Odemykáním plavební sezóny 
2007, které se uskutečnilo v novém přístavu Skalica a zároveň na Výklopníku 
v Sudoměřicích, tzn. na Česko – Slovenských státních hranicích. 
Od dubna do října 2007 byly v provozu říční hraniční přechody, které umožňovali 
překračování Česko – Slovenských státních hranic na palubách lodí občanům všech států 
světa. 
V červnu jsme odevzdali závěrečnou zprávu projektu, která byla schválena řídícím orgánem 
projektu a v prosinci 2007 jsme obdrželi finanční podíl ERDF na realizaci projektu. 
 
5) spolupráce na projektech 
 
Baťův kanál, o. p. s. v roce 2007 participovala na těchto projektech: 
 
Prístav Skalica – Baťov kanál – Jednalo se o partnerský projekt Mesta Skalice v rámci 
Iniciativy EU Interreg IIIA k našemu projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“. Byl to 
investiční projekt, jehož cílem bylo vybudování přístavu na Baťově kanále za účelem rozvoje 
cestovního ruchu v regionu formou napojení Slovenské republiky resp. města Skalica na 
plavbu a tudíž i cestovní ruch Baťova kanálu. 
Prekročiť Chotár – projekt občanského sdružení Posledných desať z Brezové pod Bradlom 
realizovaný v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA. Baťův kanál, o. p. s. je partnerem tohoto 
projektu. Záměrem je využití potenciálu regionu, který je zatím nevyužitý a má značné 
možnosti. Výsledným produktem bylo kromě jiného i vydání souboru propagačních materiálů, 
které zahrnují Baťův kanál. 
Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje – projekt v rámci 
Iniciativy EU Interreg IIIA realizoval Jihomoravský kraj. Cílem projektu bylo prodloužení 
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stávající turistické vodní cesty o jmenovaný úsek pro turistickou plavbu – zpracování 
socioekonomické analýzy, která se zabývala technickým řešením, dopady na cestovní ruch 
včetně SWOT analýzy, marketingového průzkumu a ekonomického vyhodnocení. 
Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávným krajom – Regionálna 
rozvojová štúdia územia pre potreby ďalších možností jeho využitia – jedná se 
o komplementární projekt Trnavského kraja k projektu Jihomoravského kraje „Prodloužení 
Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje“. Naše organizace se na realizaci 
tohoto projektu podílí jako odborný konzultant a zároveň také jako zpracovatel Studie dopadu 
realizovaných opatření. 
 
6) správa majetku a administrativa  
 
Baťův kanál, o. p. s. spravuje motorové čluny a kanoe. Tato plavidla jsou pronajímána za 
podmínek s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje  podnikání na Baťově 
kanálu. Dále Baťův kanál, o. p. s. spravuje majetek měst a obcí s cílem zabezpečit jeho co 
nejlepší využití pro cestovní ruch, vznik turistických produktů a podporu soukromých investic. 
Baťův kanál, o. p. s. je správcem naučných stezek vytvořených podél Baťova kanálu a 
informačních tabulí pro turisty. V roce 2007 byla realizována nová informační tabule u 
přístaviště Hvězdárna ve Veselí nad Moravou. Dále bylo opraveno 7 stávajících informačních 
tabulí podél Baťova kanálu – byly vytištěny nové folie. 
 
7) změna zakládací listiny a zajištění financování činnosti 
 
Rok 2007 byl z tohoto hlediska velmi významný a proběhly v něm největší změny od 
samotného založení organizace. Notářským zápisem ze dne 9. 5. 2007, jehož kopie je 
přílohou této výroční zprávy č. 2, byla změněna Zakládací listina Baťův kanál, o. p. s.. Hlavní 
změnou je nový způsob delegace osob do správní a dozorčí rady. Tím se na řízení a 
kontrole Baťův kanál, o. p. s. podílejí organizace, které z největší části zajišťují financování 
činnosti Baťův kanál, o. p. s.. Předsedou správní rady Baťův kanál, o. p. s. byl zvolen Ing. 
Jaroslav Pospíšil. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Martin Bedrava. Změnou zakládací 
listiny byla dokončena transformace podpory Baťova kanálu ze strany samospráv po vzniku 
dobrovolných svazků obcí v obou krajích a po útlumu činnosti nadačního fondu Agentura pro 
rozvoj turistiky na Baťově kanálu. 
 
 
Roční účetní závěrka 
 
Správní rada průběžně kontrolovala hospodaření o.p.s. podle schváleného a upraveného 
rozpočtu – viz samostatná tabulka v příloze č. 1. 
 
Náklady:    1 699 453,83  Kč 
Výnosy:              1 721 564,25  Kč 
Hospodářský výsledek:                 22 110,42  Kč 
 
Hospodářský výsledek za rok 2007 ve výši 22 110,42 Kč bude proúčtován ve prospěch 
navýšení rezervního fondu /účetní operace roku 2008/. 
 

 
Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
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Příloha č. 1  
 
 
Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
 
Tržby z prodeje             280 988,,- Kč 
Tržby ostatní služby                                         495 868,-        Kč 
Nájemné doplňková činnost    81 300,-       Kč 
Úroky                                                                         55,-     Kč 
Zúčtování fondů        4 500,- Kč 
Provozní dotace ÚSC                                       126 000,-       Kč 
Provozní dotace JMK, DSO JMK   650 000,- Kč 
Předpis dotace Interreg                82 853,25 Kč 
Celkem                                                           1 721 564,25    Kč 
 
 
Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
 

V roce 2007 byl rezervní fond navýšen o hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 151 
938,31 Kč na 205 666,02 Kč k 31. 12. 2007. Hospodářský výsledek za rok 2007 ve výši 22 
110,42  Kč bude proúčtován ve prospěch navýšení rezervního fondu /účetní operace roku 
2007/. 
 

 
Stav a pohyby majetku a závazků 
 
Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2007 žádné závazky. Dle inventarizace má Baťův kanál, 
o. p. s. k 31. 12. 2007 v evidenci majetek v účetní hodnotě 2 558 380,52 Kč. 
 
 
Výdaje a jejich členění 
 
ostatní materiál                                 121 131,60  Kč  
DHIM do 5000 Kč     3 577,-       Kč 
nákup turistických známek                      7 200,-      Kč 
stroje                9 897,-      Kč 
ostatní             20 124,- Kč 
cestovné             21 510,-   Kč 
náklady na reprezentaci                        12 018,79    Kč 
ostatní služby          558 360,74  Kč 
telefon                       32 532,50  Kč 
poštovné      4 362,50   Kč 
mzdové náklady                     476 651,-     Kč 
sociální pojištění           121 232,-    Kč 
zdravotní pojištění    41 962,-    Kč 
ostatní sociální náklady   12 440,-    Kč 
ostatní daně a poplatky                             1 110,-     Kč 
kursové ztráty                                               230,67     Kč 
bankovní poplatky        6 330,34   Kč 



 6 

pojištění         3 716,- Kč 
pojištění 4,2 promile z HM                          1 796,-       Kč 
ostatní                                                        1  400,- Kč 
haléřové vyrovnání      1,08 Kč 
odpisy dlouhodobého NM a HM IM         166 201,69   Kč 
odpisy doplňková činnost OPS    75 670,-      Kč 
 
výdaje celkem                     1 699 453,83  Kč 
  
 
Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů 
 
V roce 2007 proběhla změna Zakládací listiny Baťův kanál, o. p. s.. Kopie notářského zápisu 
je přílohou této výroční zprávy č. 2. 
Do správní rady Baťův kanál, o. p. s. byly v roce 2007 jmenováni: 
Ing. Irena Brabcová 
Mgr. Zuzana Domesová 
Ing. arch. Milana Grauová 
Ing. Libor Karásek 
Ing. Jaroslav Pospíšil – byl zvolen předsedou správní rady 
Vilém Reichsfeld 
Do dozorčí rady Baťův kanál, o. p. s. byly v roce 2007 jmenováni: 
Ing. Martin Bedrava – byl zvolen předsedou dozorčí rady 
Ing. Hana Berndhardtová 
Ing. arch. Zdeněk Koudelka 
Radoslav Malina 
Bronislava Mašatová 
MUDr. Olga Sehnalová, MBA 
 
Ve Veselí nad Moravou  
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Pospíšil 
předseda správní rady        
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Příloha číslo 1 
 
 
 
 
 

Příjmy Plnění 
zústatek z roku 2006 128 950,99 
úroky z B. ú. 55,00 
Dotace   

Příspěvek Města Veselí nad Moravou 95 000,00 
DSO Obce pro Baťův kanál 250 000,00 
Jihomoravský kraj 400 000,00 
Město Strážnice 36 000,00 
ERDF (Interreg III A DF) 420 427,50 
Služby   
DSO SOPRBK 551 327,00 
Drobný prodej 103 679,00 
Město Skalica 164 260,00 
Ostatní 17 735,00 
Správa majetku   
Obstarání TIRC 3 000,00 
Správa vinotéky Uherský Ostroh 16 100,00 
Pronájmy, poplatky, jednorázový prodej   
Pronájem lodi Danaj 55 000,00 
Pronájem lodí 26 300,00 
Spoluúčast zaměstnance - stravné 7 610,00 
Celkem 2 275 444,49 
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Výdaje Plnění 
Provoz OPS   

Náklady na 2 zaměstnance - mzda, pojištění, odvody,   
vedení účetnictví, mzdy, audit 683 319,53 
Organizování a zajišťování jednání (pozvánky, občerstvení) 7 173,79 
Správní poplatky, poplatky za vedení běžného účtu, poštovné 15 386,71 
Telefon, spotřební materiál, kancelářské potřeby 73 995,90 
Platba za energie 32 724,50 
Účast na konferencích, seminářích, školeních 9 800,00 
Správa majetku   
Pronájem lodi Danaj 50 000,00 
Správa vinotéky Uherský Ostroh 16 100,00 
Turistická infrastruktura, značení   
Nové informační tabule 0,00 
Údržba naučných stezek a informačních tabulí 20 124,00 
Propagace    
Nákup turistických známek 7 200,00 
Regiontour, Slovakiatour 2007, 2008 42 000,10 
Odemykání plavební sezóny 73 590,71 
Propagační akce 17 295,50 
Internetové stránky 175 882,00 
Propagační materiál 178 897,00 
Další markteringové aktivity 84 774,00 
Zajištění propagace 2 461,00 
Doprava   
PHM 28 712,40 
Provoz automobilu 16 241,00 
Cestovní náhrady, diety, ubytování 21 175,00 
Nákup automobilu 0,00 
Zajištění pravidelných plaveb   
Příspěvek na pravidelnou plavbu Veselí nad Moravou - Strážnice a zpět 50 000,00 
Příspěvek na pravidelnou plavbu Strážnice - Skalica a zpět 50 000,00 
Výletní plavby ve Spytihněvi 0,00 
Ostatní   
Rozpočtová rezerva 618 591,35 
Celkem 2 275 444,49 
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Příloha číslo 2 
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