Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za rok 2012
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Přehled činností v roce 2012
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2012:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova kanálu
Informační centrum Baťova kanálu
Moravou a Záhořím lodí i na kole
Přes hranice po Baťově kanálu
10 let Baťův kanál, o. p. s.
Poštovní známka Baťův kanál
Spolupráce na projektech
Propagace a marketingové aktivity
Správa majetku a administrativa
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1) Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova
kanálu
a) Baťův kanál, o. p. s. v roce 2012 i nadále 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 v obou krajích ve věci dalšího rozvoje Baťova kanálu.
b) Baťův kanál, o. p. s. se v roce 2012 aktivně podílela na přípravě investičních
akcí připravovaných Ředitelstvím vodních cest ČR na základě Harmonogramu
výstavby přístavišť na Baťově kanálu dle priorit obcí. Jednalo se zejména o
přístaviště Spytihněv, Sudoměřice, dále kotevní stání Strážnice a kotvící
marína Petrov. V roce 2012 se připravovaly i záměry přístavu Napajedla –
Pahrbek, rozšíření kotvení v přístavu Veselí nad Moravou a plavební komory
Hodonín (splavnění městského ramene a překonání Hodonínského jezu).
c) Baťův kanál, o. p. s. se aktivně zúčastňovala jednání, která byla v rámci
přípravy rozvojových projektů, 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.
Ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtěch Bártek je místopředsedou představenstva
Spolku pro podporu Pomoraví. Ve spolupráci se Spolkem, mestem Skalica,
městem Hodonín a obcí Sudoměřice byla uspořádána odborná exkurze do
místa stavby „Prodloužení Baťova kanálu o úsek Rohatec – Hodonín“
s odborným programem a spoustou významných hostů. Účelem byla
propagace projektu prodloužení Baťova kanálu.
d) Ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtěch Bártek je předsedou odborné skupiny pro
Baťův kanál při Českém plavebním a vodocestném sdružení. Zde hájí zájmy
rozvoje Baťova kanálu v kontextu jednak České republiky, ale i mezinárodních
souvislostí. V rámci těchto činností je možné publikovat v odborném časopise
Vodní cesty a plavba články o Baťově kanálu.
e) Prodloužení plavebního kanálu v úseku Rohatec – Hodonín je velkou a pro
plavbu na Baťově kanálu a vůbec pro rozvoj celého regionu velmi významnou
stavbou. Bohužel v listopadu 2007 přišla slovenská strana s žádostí o
uzavření mezinárodní dohody na možnost vybudování této stavby. Na prvním
společném zasedání české a slovenské vlády dne 29. 10. 2012 slavnostně
podepsali v Trenčíně ministr dopravy ČR Pavel Dobeš a ministr životního
prostředí SR Peter Žiga dohodu mezi vládou ČR a vládou SR o dočasném
užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a
provoz stavby Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec na
hraničním toku Radějovka v katastrálních územích obcí Sudoměřice, Rohatec
a mesta Skalica.
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f) Vybudování plavební komory pro turistickou plavbu na jezu v Bělově má jako
prioritu v rozvoji plavby a turistického ruchu Zlínský kraj, dobrovolný svazek
obcí „Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě“ a
je to samozřejmě i záměr podporovaný Baťův kanál, o. p. s.. Aktivity Baťův
kanál, o. p. s. směřují k maximální pomoci realizovat tuto stavbu co nejdříve.
g) Baťův kanál, o. p. s. po celý rok 2012 intenzivně spolupracovala
s provozovateli služeb na Baťově kanálu. Spolupráce se týkala hlavně
vzájemné výměny informací, společné spolupráce na propagaci a přípravě
rozvojových projektů nebo turistických produktů.
h) 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 byly
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.
Do činnosti informačního centra dále patří i drobný prodej propagačních a
upomínkových předmětů Baťova kanálu – trička, turistické známky, odznaky, šátky,
hrníčky, průvodce.
Činnost Informačního centra Baťova kanálu byla podpořena dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Dále se na financování v roce 2012 podílely dobrovolné
svazky obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a
Obce pro Baťův kanál.
3) Moravou a Záhořím lodí i na kole
Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 – 2013 Cíle oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektů.
Baťův kanál, o. p. s. podala v srpnu 2010 žádost o podporu projektu v rámci výzvy
03/FMP. Partnerem je město Skalica.
Samotná realizace projektu začala až v roce 2011 a aktivity projektu byly:
- Monitoring cyklistů na cyklostezce podél Baťova kanálu od 1. 6. do 31.
8. 2011. Sledování probíhalo automaticky strojově na třech místech –
Staré Město/Kostelany nad Moravou, Uherský Ostroh/Veselí nad
Moravou a Sudoměřice/Skalica. Z měření byla vypracována zpráva,
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-

-

která je zveřejněna na internetových stránkách www.batacanal.cz a je
volně k využití.
Pro účely propagace Baťova kanálu byl vyroben model plavební
komory v poměru 1:45. Model je plně funkční a přenosný. Může být
proto využíván k různým příležitostem prezentace.
V rámci realizace projektu byly vytištěny i propagační materiály o vodní
cestě v nákladu 30 tisíc kusů v českém jazyce a 4 tisíce kusů v jazyce
slovenském.

Další aktivity projektu následovaly v roce 2012
- propagační akce u příležitosti 10 let Baťův kanál, o. p. s., která se
uskutečnila 26. ledna 2012 v přístavu ve Veselí nad Moravou. Zde byly
prezentovány veškeré výstupy projektu.
- byla zpracována a schválena závěrečná zpráva projektu, finanční
prostředky z EU jsme dostali na konci roku 2012.
„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z
PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ
KARPATY“

4) Přes hranice po Baťově kanálu
Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 – 2013 Cíle oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Baťův kanál, o. p. s. zpracovala a podala žádost o
podporu projektu v rámci výzvy 05/FMP. Partnerem je město Skalica. Projekt byl
schválen řídícím výborem v prosinci 2011 k financování s podmínkou.
Aktivity projektu:
Loď – plovoucí informační centrum 5/2012 – 4/2013
Informační kampaň v lokálním rádiu na Slovensku 4/2013
Rozpočet:
Celkový:
Spolufinancování EU:
Spoluúčast:

39 000 Eur (37 tis. loď, 2 tis. kampaň v SR)
30 000 Eur
9 000 Eur

Stav realizace projektu:
24. 7. 2012 - byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Přes
hranice po Baťově kanálu“
13. 7. 2012 - otevírání nabídek na realizaci "Loď - plovoucí informační centrum"
27. 7. 2012 - posouzení a hodnocení nabídek na realizaci "Loď - plovoucí informační
centrum"
25. 8. 2012 - podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem firmou Hamboot, s. r. o.
Spytihněv
4. 9. 2012 – podepsána smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
DSO Obce pro Baťův kanál ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Přes hranice
po Baťově kanálu“. Termín vrácení finančních prostředků je do 31. 5. 2014 – v době,
kdy už by měla být na účtu dotace z EU.
4

18. 9. 2012 – odeslány žádosti o dotace z rozpočtů JMK a ZLK – od každého 100 tis.
Kč
22. 11. 2012 – podepsána dotace ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu ZLK na realizaci
projektu.
Další aktivity projektu budou následovat v roce 2013.

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z
PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ
KARPATY“

Zlínský kraj podpořil účelovou investiční dotací ve výši
100 tis. Kč realizaci projektu "Přes hranice po Baťově
kanálu", který je realizován v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR-SR 2007 - 2013, Cíl oblasti 1.6 Fond
mikroprojektů. Projekt spočívá v pořízení plavidla - plovoucího informačního centra a
propagační kampaně v SR.
5) 10 let Baťův kanál, o. p. s.
Přesně 23. ledna 2012 to bylo 10 let, co byla založena obecně prospěšná společnost
Baťův kanál. A 26. ledna 2012 k tomu proběhla v přístavu ve Veselí nad Moravou
malá slavnost, která byla spojena s realizací projektu Moravou a Záhořím lodí i na
kole.
Při této příležitosti byla vydána brožura A5 o 36ti stránkách, která podrobně
zmapovala činnost organizace za celé období.
6) Spolupráce na projektech
„Turistické centrum Veselska“ – tento projekt je realizován Městem Veselí nad
Moravou za finanční pomoci ROP Jihovýchod. Cílem projektu je nové využití stávající
budovy Panského dvora, jako budoucího významného regionálního turistického a
informačního centra s řadou programů a nabídek, pro cestovní ruch, tak aby
reflektoval dlouhodobě neřešitelnou poptávku po prostorách vhodných pro regionální
informační kancelář, městskou galerii, zázemí pro interaktivní expozici místních
řemesel, galerii Baťova kanálu, zázemí pro muzejní expozice, víceúčelový sál a zcela
chybějící zázemí pro cykloturistiku. Baťův kanál, o. p. s. se v roce 2012 podílela na
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realizaci galerie Baťova kanálu. Je předpoklad, že se do těchto prostor bude Baťův
kanál, o. p. s. stěhovat.
„Společně na vodě – vybudování přístaviště Vnorovy“ - Operační program
přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 – 2013 Cíle oblasti podpory 1.6 Fond
mikroprojektů. Žadatelem je občasné sdružení Ride2sCool. Baťův kanál, o. p. s. je
národním partnerem. Podíleli jsme se na zpracování žádosti, zajištění všech nutných
příloh a spolupráci s přeshraničním partnerem, kterým je mesto Skalica.
„Sportovní a rekreační centrum Baťův kanál“ – projekt v rámci dotačního titulu
MMR ČR Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2012 podprogram
„Cestování dostupné všem“. Žadatelem je B2B Systém s. r. o., partnerem město
Veselí nad Moravou a Baťův kanál, o. p. s.. Aktivity projektu jsou vybudování
dětského hřiště, sociálních zařízení, dílny, terénní úpravy a komunikace, marketing.
To vše v areálu přístavu ve Veselí nad Moravou. Naše organizace se podílí zejména
na realizaci marketingové kampaně v rámci projektu. Aktivity projektu budou
pokračovat i v roce 2013.
7) Poštovní známka Baťův kanál
Ve středu 16. května vydala Česká pošta, s. p. poštovní známku Baťův kanál v
„pohlednicové“ hodnotě 10,- Kč. Autorem známky je Adolf Absolon, pro kterého to
byla již osmnáctá a s výjimkou jediné známky byla námětem vždy konkrétní místa.
Rytcem známky je Martin Srb, který je rytcem i u dalších letos vycházejících
poštovních známek Krása orchidejí nebo Autoportrét s rodinou obraz Jana Kubce.
V sobotu 9. června 2012 proběhla v přístavu ve Veselí nad Moravou slavnost u
příležitosti vydání poštovní známky. V rámci programu známku představil její tvůrce –
rytec Martin Srb, který zde měl dlouhou autogramiádu. Prodávaly se zde pohledy
Baťova kanálu a hlavně nové poštovní známky. Česká pošta měla v přístavu
otevřenou poštovnu, odkud bylo možné ihned pohledy odesílat. Součástí programu
byla stylizovaná módní přehlídka na opravdovém mole, vystoupení mažoretek,
plavby lodí a hudební vystoupení. Programem provázel moderátor Petr Indra.
Poštovní známka Baťův kanál
Emise technických památek
10,- Kč
Den vydání: 16. 5. 2012
Autor: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Emise 25 tisíc kusů
Způsob tisku: Rotační ocelotisk v barvě tmavě modré oceli
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Akce u příležitosti slavnostního představení poštovní
známky Baťův kanál byla podpořena dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 150 tis. Kč.
8) 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 jednak v účasti na veletrzích cestovního ruchu. V roce 2012 byl
nejvýznamnějším tuzemským veletrhem cestovního ruchu v regionech Regiontour
v Brně. Baťův kanál se zde prezentoval v expozici Jihomoravského kraje i Zlínského
kraje.
Na veletrhu Slovakiatour 2012 v Bratislavě se pak Baťův kanál prezentoval v rámci
expozice Města Skalica, jako už i předchozí roky, díky výborné spolupráci těchto
dvou subjektů.
Nově se Baťův kanál prezentoval na samostatném stánku v rámci Region Tour Expo
Trenčín v květnu 2012. Jednalo se o 1. výstavu přehraničního cestovního ruchu
regionů ČR a SR.
Kromě toho byla zajištěna distribuce propagačních materiálů i na ostatních veletrzích
cestovního ruchu (Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, Dovolená a region
Ostrava apod.), prostřednictvím Regionu Slovácko, a centrál cestovního ruchu JMK i
ZLK.
Tradiční a jedna z největších propagačních akcí je Odemykání plavební sezóny na
Baťově kanálu. Tato akce se koná vždy začátkem května. V roce 2012 proběhlo
Odemykání plavební sezóny 1. května slavnostním otevřením přístavišť ve Strážnici
a v Sudoměřicích. Slavnosti zahájení plavební sezóny probíhaly i na dalších místech
– Otrokovice, Veselí nad Moravou, Skalica, Hodonín.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno konala už tradiční akce „Po Baťově kanálu
s ČRo Brno“. Již 4. ročník proběhl v přístavišti ve Spytihněvi. V rámci tohoto
odpoledne byl slavnostně otevřen rekonstruovaný turistický areál Spytihněv a nové
přístaviště. Nemohla chybět živá kapela, která vyhrávala všem účastníkům
vyhlídkových plaveb, kterých se vystřídalo na palubě lodi Morava okolo čtyř stovek.
9) správa majetku a administrativa
Baťův kanál, o. p. s. spravuje několik plavidel. Ta jsou pronajímána za podmínek
s ohledem na zajištění rovnovážného a trvalého rozvoje podnikání na Baťově kanálu.
V roce 2012 byla obci Rohatec převedena komunikace k přístavišti Rohatec –
Kolonie včetně věcného břemene k Povodí Moravy, s. p. Na doporučení auditorky a
daňové poradkyně se pokračovalo s postupným prodejem malých člunů. Do
budoucna se doporučuje pokračovat v prodeji malých plavidel v majetku Baťův kanál,
o. p. s..
Činnost Baťův kanál, o. p. s. v roce 2012 byla
podpořena dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 500 tis. Kč.
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Roční účetní závěrka
Účetnictví účetní jednotky je vedeno dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými
účetními standarty.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč je
účtován na účet 028 a zároveň proveden 100% odpis.
Opravné položky se nevytvářejí.
Rezervy se nevytvářejí.
Časové rozlišení se účtuje pouze u dohadných položek /náklady, které věcně a
časově souvisejí s účetním obdobím/.
Ostatní účetní metody jsou dány zákonem.
Účetní období je totožné s kalendářním obdobím.
Výsledek hospodaření za rok 2012 je ztráta -241 455,25 Kč.
Obrat společnosti (výnosy celkem) je ve výši 2 588 071,34 Kč, provozní dotace byly
ve výši 834 800,- Kč.
náklady
výnosy:
Hospodářský výsledek:

2 829 526,59 Kč
2 588 071,34 Kč
-241 455,25 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši -241 455,25 Kč bude proúčtován fondy
Baťův kanál, o. p. s. /účetní operace roku 2013/.

Výrok auditora k roční účetní závěrce
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Lidské zdroje
Výkon činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2012 personálně zajišťovali ředitel a
projektový manažer Vojtěch Bártek, referentka administrativy a cestovního ruchu
Kristýna Jurásková. Externě vykonávali činnosti pro společnost Ing. Vojtěška
Řičicová ekonomka, Lenka Sedlářová mzdová účetní, Mgr. Václav Trčka právní
služby a Dagmar Žádníková grafické návrhy a organizační výpomoc.

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Rozvoj turistiky tur. známky,pr.mat.,pub.
162 268,Tržby z prodeje poštovní známky
20 559,Tržby ostatní služby
179 985,Nájemné doplňková činnost
98 400,Úroky
1470,34
Jiné ostatní výnosy
1 030 589,Tržby z prodeje DNM a DHM
110 000,Provozní dotace ÚSC
334 800,Provozní dotace JMK
500 000,Předpis dotace JmK 2012 poštovní známka
150 000,Výnosy celkem
2 558 071,34

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
91101 fondy ostatní – proúčtováno použití dotace JmK na odpisy majetku
pořízeného z dotace 920.767 Kč, zúčtování zisku 2011 ve výši 155.525,02 Kč,
zůstatek k 31.12.2012 ve výši 332.393,54 Kč
91102 fond rezervní bez pohybu, zůstatek k 31.12.2012 ve výši 227.776,44 Kč
91103 fondy investiční dotace JmK – proúčtována investiční dotace Zlínského kraje
na pořízení lodě ve výši 100.000 Kč, model plavební komory ve výši 200.400 Kč, a
použití dotace na odpisy ve výši 109.822 Kč. Zůstatek k 31.12.2012 ve výši 804.323
Kč.
Jmění celkem (fondy na účtu 911) 1,364.493,48 Kč.

Stav a pohyby majetku a závazků
Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2012 žádné závazky po splatnosti. Dle
inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k 31. 12. 2012 v evidenci majetek v této
struktuře:
Ocenitelná práva 014
174 037,50
Kč
DNIM 018
7 021,Kč
ODNM 019
174 930,Kč
HIM
022
1 488 116,55
Kč
DHIM 028
246 411,35
Kč
DHM
042
288 000,Kč
Materiál na skladě
20 000,Kč
Celkem
2 398 516,40
Kč
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Náklady a jejich členění
ostatní materiál
DHIM od 5001 do 40000 Kč
Nákup turistických známek
Poštovní známka
stroje
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní služby
Telefon
Poštovné
Služby nedaňové
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
ostatní daně a poplatky
bankovní poplatky
pojištění 4,2 promile z HM
ostatní
odpisy dlouhodobého NM a HM IM
Odpisy doplňková činnsot OPS
Zůstatková cena prod. DNHM
zůstatková cena prod.maj. dopl.č
Náklady celkem

31 972,44
5 479,21 000,76 535,1 450,17 542,1 110,2 400,485 079,52
27 533,75
3 693,50 000,597 279,140 685,50 646,16 468,80
4 460,4 201,32
13 755,40 617,51,141 163,81 143,920 767,94 546,25
2 829 526,59

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Změny zakládací listiny a složení správní a dozorčí rady
Zakládací listina nedoznala v roce 2012 žádných změn.
Ve složení správní rady došlo v roce 2012 ke změně. Viléma Reichsfelda nahradil po
uplynutí jeho funkčního období Ing. Miloš Kozumplík.
V dozorčí radě nahradil po uplynutí funkčního období Mgr. Vlastimila Vaňka Mgr. Vít
Tomaštík.
Ve Veselí nad Moravou 8. dubna 2013

Vojtěch Bártek
Ředitel
Přílohy:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
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