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Výroční zpráva Baťův kanál, o. p. s. za rok 2017 
 
 
 

 
 
 
 
Sídlo:  Zámecká 2, 698 13 Veselí nad Moravou 
IČO:   26275341 
DIČ:   CZ26275341 
 
 
 
 

Přehled činností v roce 2017 
 
 
Činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2017:  

 
1) Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova kanálu 
2) Informační centrum Baťova kanálu 
3) Studie rozvoje rekreační plavby na Baťově kanálu 
4) Odemykání Baťova kanálu – Baťáková regata 
5) LeGrando 
6) Vysílání Dobrého rána s ČT z Baťova kanálu 
7) Autosalon 
8) Host Lucie Výborné 
9) Jazzboat 
10) Rozšíření spolupráce se Zlínským krajem, Povodím Moravy, s. p., ŘVC ČR a 

podnikateli 
11) Propagační materiál 
12) Příprava na výročí 80 let Baťova kanálu 
13) Destinační management 
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1) Koordinační činnosti a podíl na rozvoji plavby a řízení provozu Baťova     

           kanálu 
 
 

a) Dne 14. 8. 2017 se uskutečnilo na zakotvené lodi Danaj v přístavu ve Veselí 
nad Moravou jednání ve věci dalšího rozvoje Baťova kanálu za účasti 
premiéra Vlády ČR Bohuslava Sobotky, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro 
místní rozvoj, Povodí Moravy, s. p., ŘVC ČR, Zlínského kraje, správní rady a 
ředitele Baťův kanál, o. p. s.. Naše organizace byla pro Úřad Vlády ČR 
koordinátorem přípravy tohoto jednání.  
 
 

b) 27. května 2017 představitelé Ředitelství vodních cest, Parlamentu České 
republiky, obce Petrov a Baťova kanálu o.p.s v přístavu Petrov uvedli do 
provozu unikátní stacionární jeřáb na vytahování až desetitunových plavidel 
na souš. Jedná se o jediné zařízení svého druhu na celém Baťově kanále. 
Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása 
poté pokřtil unikátní motorový člun Hendy vybavený nájezdovou plošinou, 
která umožní vjezd až dvou vozíčkářů na palubu. Další bariéra pro zdravotně 
postižené je tak překonána a celá rodina včetně těžce zdravotně postižených 
může užívat pohody na klidné vodě Baťova kanálu. 
 
 

c) Baťův kanál, o. p. s. se se aktivně podílí na přípravě investičních akcí 
připravovaných Ředitelstvím vodních cest ČR. Připravují se záměry přístavu 
Napajedla – Pahrbek, rozšíření kotvení v přístavu Veselí nad Moravou a 
plavební komory Hodonín (splavnění městského ramene a překonání 
Hodonínského jezu). U těchto záměrů se aktivně podílíme na jejich přípravě a 
poskytujeme konzultace a koordinaci při přípravě. 
 
 

d) Dlouhodobě se pracuje na prodloužení Baťova kanálu o úseky Kroměříž – 
Otrokovice (PK Bělov) a Rohatec – Hodonín (PK Sudoměřice). Oba dva 
záměry provází spousta problémů, které se průběžně řeší, nicméně se 
přípravná fáze neustále protahuje. V rámci naší činnosti se snažíme na 
urychlení přípravy těchto očekávaných staveb. 

 
 

e) Baťův kanál, o. p. s. přebírá aktivity Spolku pro podporu Pomoraví. Toto 
oborové uskupení se během roku 2016 rozhodlo ukončit svou činnost a 
převedlo na Baťův kanál o. p. s. své aktivity i finanční zůstatek. Baťův kanál, 
o. p. s. také zajišťuje provedení veškerých kroků k ukončení existence SPPP – 
to se přes veškerou snahu ještě během roku 2017 nepovedlo. Baťův kanál, o. 
p. s. je tak v současné době hlavním koordinačním subjektem při rozvoji 
turistické plavby na Slovensko. 
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f) 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. 
 

 
g) Baťův kanál, o. p. s. intenzivně spolupracuje s provozovateli služeb na Baťově 

kanálu. Spolupráce se týká 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 
Jedná se o personální zajištění činnosti Informačního centra Baťova kanálu. V rámci 
těchto aktivit jsme v roce 2017 zajišťovali: 

- Kompletní organizační zajištění akce Odemykání Baťova kanálu v Uherském 
Hradišti, Napajedlech a ve Veselí nad Moravou. Podíleli jsme se ovšem na 
koordinaci a propagaci všech akcí spojených se zahájením plavební sezóny. 
Všechny akce se konaly tradičně okolo 1. května. 

- Propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017 Brno. Na výstavě 
jsme zajišťovali personální obsazení stánku a propagační materiály. Na další 
výstavy a veletrhy v ČR i v blízkém zahraničí jsme zajišťovali propagační 
materiály o možnostech turistiky na Baťově kanálu pro naše partnery, kteří je 
tam v rámci svých prezentací distribuovali. 

- Vyřizování e-mailových, písemných, osobních a telefonických dotazů, 
rozesílání propagačních materiálů, návrhy a příprava pobytů na vodní cestě a 
v regionu.  

- Distribuce propagačních materiálů Baťova kanálu do TIC osobním 
automobilem. Příprava, balení a zasílání propagačních materiálů poštou 
balíkem. Distribuce propagačních materiálů do hotelů, cestovním kancelářím, 
do dalších zařízení cestovního ruchu. Distribuce materiálů během konferencí a 
seminářů. Distribuce propagačních materiálů provozovatelů plavby, měst, 
obcí, krajů, mikroregionů, atraktivit a služeb cestovního ruchu v regionu. 

- Shromažďování a příprava podkladů – texty, fotografie – aktualizace údajů na 
internetových stránkách Baťova kanálu www.batacanal.cz v příslušných 
kapitolách. Uveřejňování akcí v novinkách a fotografií z akcí v sekci 
fotogalerie. Aktualizace splavnosti vodní cesty a chystaných oprav. Výměna 
odkazových bannerů s jinými portály. Aktualizace a obsluha facebooku 
www.facebook.com/batacanal. Konání a vyhodnocování soutěže na 
facebooku o poukazy na plavby po Baťově kanále.  

- Kompletní zajištění komunikace s médii – vydávání tiskových zpráv, 
odpovídání dotazů, příprava textových podkladů a fotografií, korektura. 
Natáčení na jednotlivých místech vodní cesty, natáčení pořadů o BK, 
organizační zabezpečení natáčení – lodě, plavba, harmonogram. 

http://www.batacanal.cz/
http://www.facebook.com/batacanal
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- Zapojujeme se do projektu „Malovaná mapa - Hodonínsko“. Zde je uveden 
Baťův kanál jako jeden z nejvýznamnějších turistických cílů v regionu. 

- Zajišťujeme dotisk úspěšných cyklomap a jejich distribuci do TIC v regionu. 
- Zajišťujeme prezentaci Baťova kanálu v odborném periodiku COT. Vzhledem 

k tomu, že jsme v soutěži Centrály cestovního ruchu Východní Moravy „HIT 
Sezóny“ vyhráli jednu kategorii a tím také 50 % slevu na prezentaci 
v uvedeném časopise.  

- Zajišťujeme sazbu a výrobu dvou nových tabulí k turistické atraktivitě 
Výklopník v Sudoměřicích. Jedná se o hodně navštěvované místo a 
informační tabule zde už byly jednak informačně zastaralé a jednak hůře 
čitelné. 

- Podíleli jsme se ve spolupráci s Centrem pro rodinu na akci „Fandíme rodině“, 
která proběhla ve Veselí nad Moravou. Pro účastníky akce jsme zajišťovali 
plavby lodí.  

 
 
3) Studie rozvoje rekreační plavby na Baťově kanálu 
V červenci roku 2017 jsme byli požádáni firmou Sudop Praha, a. s., která pro 
Ředitelství vodních cest ČR zpracovává „studii rozvoje rekreační plavby na 
Baťově kanále“, prověřit rozvojové záměry měst a obcí na Baťově kanálu. Jedná se 
o záměry, které dosud nebyly zaneseny v záměrech ŘVC ČR. Následně jsme oslovili 
všechny města a obce od Kroměříže až po Hodonín. Na základě reakcí – někde 
osobní setkání s místním šetřením, někde meilová odpověď či telefonická konzultace 
– jsme zpracovali seznam. K tomuto seznamu proběhla ještě konzultace se 
zhotovitelem studie a zástupci ŘVC ČR. Ke studii jsme poskytli ještě další data, a to 
zejména ohledně provozu a návštěvnosti jednotlivých částí vodní cesty. 
 
 
4) Odemykání Baťova kanálu 
Akce, která se těší velkému zájmu nejen ze stran médií, ale také návštěvníků. V roce 
2017 jsme stáli při organizaci a realizaci Odemykání plavební sezony ve Veselí nad 
Moravou, Uherském Hradišti a následně i Napajedlích. Všech akcí se zúčastnili nejen 
zaměstnanci Povodí Moravy a Státní plavební správy, ale také řada významných 
hostů. Odemykalo se také ve Skalici, Hodoníně nebo např. ve Starém Městě, kde 
součástí byl křest nového mola.  
Koncem dubna vrcholily přípravy na Baťákovu regatu, která byla plánována jako 
součást „hlavního“ Odemykání plavební sezony v Uherském Hradišti. Bohužel vlivem 
vyšší moci a příliš vysoké hladiny vody v řece Moravě se program uskutečnil pouze 
na břehu. Ale i tak si návštěvníci této akce přišli na své, užili si bohatý kulturní 
program na nábřeží a v rámci doprovodného programu bylo na lodích svezeno více 
než 400 zájemců o plavbu.  Baťův kanál, o.p.s. zajistil na akci stánek s propagačními 
materiály, dárkovými předměty a podával informace o možnostech plavby a turistiky 
na vodní cestě. 
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5) Legrando 
Cirkus na vodě. Znovu a přece jinak. Le Cirque du canal. V červenci tohoto roku jsme 
se aktivně podíleli na realizaci již druhého vystoupení brněnského uměleckého 
souboru LeGrando na Baťově kanále. Cirkus LeGrando je součástí střediska volného 
času Lužánky. Tentokrát bylo vystoupení zpestřeno živým orchestrem Péro za 
kloboukem, což dodalo ten pravý cirkusácký šmrnc. Mladí umělci přes den 
přeplouvali do jednotlivých přístavů na lodi Morava a plovoucím informačním centru 
Baťova kanálu Ad Fontes, jež sloužily zároveň jako zázemí pro členy. Večerní 
představení pod hvězdami plné komedie a artistických triků pak vneslo do přístavů 
veselou atmosféru a těšilo se velké návštěvnosti malých, velkých, místních i turistů. 
 
Artisté se převedli: 
4. 7. 2017 v přístavu Veselí nad Moravou 
5. 7. 2017 v přístavu Skalica 
6. 7. 2017 v přístavišti Kunovský les, Zašívárna u Osla 
7. 7. 2017 v přístavu Spytihněv 
 
Akce byla součástí Festivalu Dny kultury na Baťově kanále podpořeného dotací 
Jihomoravského kraje. 
 
 
6) Vysílání Dobrého rána s ČT 
Co se propagace týká, jednalo se o jednu z nejvýznamnějších akcí v roce 2017. 
Kompletně celé živé vysílání České televize, včetně zpravodajství, předpovědi počasí 
nebo aktualit ze sportu proběhlo v pátek 23. června v prostorách přístavu ve Veselí 
nad Moravou za pomoci naší organizace. Přípravy na tuto akci probíhaly již celý den 
před, aby následně vše klaplo, v tomto případě na vteřiny. Kamiony s technikou, 
kilometry kabelů, světla, kamery, občerstvení a mnoho dalšího, tomu všemu bylo 
potřeba najít správné místo. Nejen v maskérnu se na jeden den přeměnilo plovoucí 
informační centrum Ad Fontes, ale sloužilo i jako zázemí pro členy štábu. Vysílání 
začalo v pátek před šestou hodinou ranní. Hlavními tématy vysílání byla historie, 
současnost i budoucí plány Baťova kanálu, možnosti plavby, turistické cíle v okolí, 
cyklostezka podél Baťova kanálu anebo povídaní o folklorních akcích regionu. 
Nejenom hostem a průvodcem jednotlivými tématy, ale také jedním z organizátorů 
celého projektu byl ředitel o.p.s. pan Vojtěch Bártek. Dalšími hosty byli starosta 
města Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík, ředitel NÚLK Martin Šimša nebo 
veslařka Miroslava Knapková. Akce byla podpořena grantem města Veselí. Dle 
zpětných vazeb a ohlasů diváků se můžeme těšit z hojného počtu zájemců o téma 
Baťův kanál. 
 
 
7) Autosalon 
Léto 2017 bylo, co se možnosti propagace Baťova kanálu, opravdu pestré. To nás 
velmi těší, značný mediální zájem signalizuje popularitu vodní cesty. Tentokrát o 
natáčení v prostorách okolo Baťova kanálu projevila zájem TV Prima. Na Moravu 
zavítal pořad Autosalon. Natáčení probíhalo v horní části toku, především okolo rejdy 
ve Spytihněvi. Moderátor pořadu Josef Vrtal, spolu se svojí dcerou, projížděl kanál na 
loďce, kterou pro natáčení reportáže poskytl provozovatel půjčovny Michal Hampala. 
Kapitánem plavidla a zároveň průvodcem po Baťově kanále jim byl pan Vojtěch 
Bártek, ředitel o.p.s. Jako součást reportáže, která byla odvysílána 15.9.2017, byly 
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divákům nabídnuty tipy na výlety po okolí, např. město Zlín a expozice Princip Baťa 
v Baťově institutu. Moderátor vyzval diváky, ať neváhají a určitě si dovolenou na 
Baťové kanále přijedou užít. Pořad Autosalon je pořad s dlouholetou historií a ve své 
kategorii patří k nejsledovanějším. 
 
 
8) Host Lucie Výborné 
V srpnu tohoto roku jsme obdrželi pozvání do živého vysílání Českého rozhlasu 
Radiožurnál. Konkrétně do pořadu Host Lucie Výborné, s podtitulem Zajímaví hosté 
mluví o věcech, kterým rozumí. Ředitel Baťův kanál, o.p.s. Vojtěch Bártek toto 
pozvání s potěšením přijal. Na velké množství otázek nejen moderátora Petra Krále, 
ale i posluchačů odpovídal 25. srpna v čase od 9.00 do 10.00 ve studiu Českého 
rozhlasu ve Zlíně. Mluvilo se nejen o historii a důvodu vzniku Baťova kanálu, ale i o 
změnách v průběhu doby nebo o aktuálním dění na moravské vodní cestě. Jedná se 
o významnou propagaci Baťova kanálu, neboť tato stanice se řadí mezi 
nejposlouchanější v České republice a pořad se těší oblibě zhruba 600 tisíc 
posluchačů. 
 
 
9) JazzBoat 
Netradiční. Ojedinělý. Lákavý. Tak lze jednoduše popsat projekt, na kterém jsme se 
v létě tohoto roku podíleli. Živá hudba na lodi. Konkrétně na horní palubě osobní lodi 
Danaj. Mladí muzikanti z jazzového orchestru BIG BAND ZUŠ Veselí nad Moravou 
pod vedením Jaroslava Konečného pluli 18.8.2017 po Baťově kanále a hráli jazzové 
a swingové písně. Plavba po trase Veselí nad Moravou – Vnorovy - Strážnice – 
Petrov trvala asi 3 hodiny, součástí bylo krátké vystoupení v přístavu ve Strážnici. Po 
celou dobu plavby byli muzikanti doprovázeni velkým množství posluchačů a to jak 
z řad spolucestujících na palubě, tak i cykloturistů nebo posádek lodí plujících okolo. 
Vyvrcholení celé akce proběhlo v přístavu v Petrově, kde se uskutečnil téměř 
dvouhodinový hudební koncert. Muzikanti předvedli show, která bavila posluchače 
napříč generacemi. Byli za to oceněni dlouhým aplausem. Akci navštívilo spoustu 
domácích, turistů i významných hostů (Ing. Jan Bukovský, ŘVC; JUDr., PhDr. Petr 
Kolář, Veselí nad Moravou; Eva Mlýnková, Petrov). Všichni přítomní si večer užívali a 
nasávali pohodovou letní atmosféru. Akce byla finančně podpořena Jihomoravským 
krajem a firmou Stavební společnost Plus Hodonín. 
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10) Rozšíření spolupráce se Zlínským krajem, Povodím Moravy, s. p., ŘVC ČR a 
podnikateli 
Baťův kanál, o. p. s. byl v roce 2002 založen jako koordinační subjekt v oblasti 
provozu na vodní cestě Baťův kanál, ale i v dalších oblastech jako jsou rozvojové 
záměry, pořádání akcí na vodní cestě, propagace apod. Slouží zejména pro zajištění 
služeb pro krajské, městské a obecní samosprávy na vodní cestě Baťův kanál. 
Působí jako organizátor společných jednání správce vodní cesty PM, investorské 
organizace Ministerstva dopravy ŘVC ČR, úřadu státního dozoru Státní plavební 
správy a v neposlední řadě i provozovatelů služeb na Baťově kanálu. Zajišťuje 
vzájemnou informovanost o činnostech zmíněných organizací mezi sebou, ale i 
směrem k návštěvníkům vodní cesty. 
Vzhledem k tomu, že činnosti výše uvedených organizací směrem k Baťovu kanálu 
zintenzivňují spolupráci s Baťův kanál, o. p. s., bylo by vhodné použít platformu této 
organizace jako subjektu, který bude institucionálně zabezpečovat vzájemnou 
spolupráci a také informovanost o činnostech jednotlivých organizací na turistické 
vodní cestě.  
Tzv. vstup do Baťův kanál, o. p. s. by byl právně možný formou změny zakládací 
listiny v oblasti delegace do správní a dozorčí rady tak, aby všechny subjekty měly 
vyváženou účast. Změna zakládací listiny a účast v orgánech společnosti není přímo 
podmíněna žádným členstvím ani jiným závazným financováním organizace. 
Závěry z diskuse ohledně dalšího rozšíření spolupráce: 

- myšlenka vzájemné spolupráce na platformě Baťův kanál, o. p. s. je dobrá, je 
nutné ji nejprve důkladně prodiskutovat a připravit jednotlivé další kroky 

- Baťův kanál, o. p. s. by měla předložit svůj vstupní návrhový materiál na téma 
zvýšení spolupráce všech zúčastněných stran 

- ve druhém kroku je třeba od jednotlivých partnerů zjistit očekávání od činnosti 
Baťův kanál, o. p. s. a pak teprve následně projednávat konkrétní míru 
strukturálního a finančního zapojení – Vojtěch Bártek bude koordinátorem 
sběru těchto informací od jednotlivých partnerů 

- v horizontu jednoho roku další podobné setkání, kde by se dohodly další kroky 
/ PM - roční perioda setkání je příliš dlouhá / 

- měly by se obnovit pravidelné koordinační schůzky 
 
 

11) Propagační materiál 
Na konci roku 2017 jsme připravovali vydání nového propagačního materiálu Baťova 
kanálu určeného na propagaci v roce 2018. Materiál byl připraven ve spolupráci 
s provozovateli plavby na Baťově kanálu a ve spolupráci s poskytovateli služeb 
v oblasti cestovního ruchu v regionu. Významná spolupráce byla také s Povodím 
Moravy s.p. Materiál byl vytištěn v nákladu 15tis. kusů. Část nákladu byla objednána 
právě Povodím Moravy a podnikateli. Propagační materiál je určen pro veletrhy a 
výstavy cestovního ruchu, pro turistická informační centra a další zájemce o možnosti 
turistiky na Baťově kanále. 
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12) Příprava na výročí 80 let Baťova kanálu 
Rok 2018 bude významným výročním rokem, kdy bude Baťův kanál slavit 80 let od 
svého vybudování. Celý rok chceme věnovat tomuto výročí a přípravné kroky se již 
realizovali v roce 2017: 

- specializovaný web www.80.batacanal.cz 
- PF v duchu výročí  
- úprava hlavičkového papíru a patičky e-mailu 
- vydání propagačních kalendáříků k výročí 1 tis. ks BK a 1 tis. ks Povodí 

Další aktivity budou následovat v roce 2018. 
 
13) Destinační management 
Baťův kanál, o. p. s. se aktivně zapojuje do vytváření destinačního managementu 
v regionu, kde působí. Velmi živě spolupracuje s Regionem Slovácko, společností 
působící zejména v oblasti Slovácka na území Zlínského kraje. Spolupracovali jsme 
zejména na vytváření propagačních materiálů a společné propagaci. 
Velmi aktivně jsme také vystupovali při zakládání nové destinační společnosti pro 
oblast Slovácko na území Jihomoravského kraje Turistická asociace Slovácko, z. s. 
Ve spolupráci se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu při OHK Hodonín, 
místními MAS a dalšími subjekty dlouhodobě aktivně působícími v cestovním ruchu 
v regionu jsme připravovali nezbytné kroky k zapojení do systému destinačního 
managementu v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. 
 
 

Činnost Baťův kanál, o. p. s. v roce 2017 
byla podpořena dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 600 tis. Kč. 
Činnost Baťův kanál, o. p. s. byla také 

podpořena dotací z DSO Obce pro Baťův kanál ve výši 200 tis. Kč. Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě si objednalo činnosti za cca 184 
tis. Kč, z grantů a dotace Města Veselí nad Moravou byly podpořeny aktivity za 105 
tis. Kč. Město Uherské Hradiště udělilo dotaci ve výši 10 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 standardy. 
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 2017 je zisk 112.927,18 Kč.  
Obrat o.p.s. (tržby celkem) je ve výši 1,701.478,52 Kč, provozní dotace ve výši 
915.000 Kč. 
 
náklady                      1 588 551,34 Kč 
výnosy:                        1 701 478,52 Kč 
Hospodářský výsledek:    112 927,18 Kč 
 
Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 112 927,18 Kč bude proúčtován fondy 
Baťův kanál, o. p. s. /účetní operace roku 2018/.  
 
Výrok auditora k roční účetní závěrce vydán zprávou auditora ze dne 5. 3. 2018 
 

      Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

společnosti Baťův kanál, o.p.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. 
 

 

Lidské zdroje 
Výkon činnosti Baťův kanál, o. p. s. v roce 2017 personálně zajišťovali ředitel a 
projektový manažer Vojtěch Bártek, referentka administrativy a cestovního ruchu 
Dagmar Žádníková. Externě vykonávali činnosti pro společnost Ing. Vojtěška 
Řičicová ekonomka, Lenka Sedlářová mzdová účetní, Mgr. Václav Trčka právní 
služby. 
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Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 
Rozvoj turistiky tur. známky,pr.mat.,pub.                345 808,-       Kč 
Úroky                                                                             180,16,-  Kč 
Zúčtování fondů                                                      200 490,36,-  Kč 
Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku          240 000,-      Kč 
Provozní dotace ÚSC        315 000,-      Kč 
Provozní dotace JMK                                              600 000,-       Kč 
    
Výnosy celkem                                                    1 701 478,52,- Kč 
 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
901 Vlastní jmění: 
zúčtování ztráty 2016 ve výši 152 919,48 Kč 
91101 Fondy ostatní  
použití na krytí odpisu majetku a přeúčtování mezi fondy 
konečný zůstatek – 1 008 729,51 Kč  
 
 

Stav a pohyby majetku a závazků 
Baťův kanál, o. p. s. nemá k 31. 12. 2017 žádné závazky po splatnosti. Dle 
inventarizace má Baťův kanál, o. p. s. k  31. 12. 2017 v evidenci majetek v této 
struktuře: 
HIM 022          2 225 402,-  Kč 
Materiál na skladě    19 391,50,-  Kč 
Celkem          2 244 793,50,-  Kč 
 

 
Náklady a jejich členění 
ostatní materiál                                     127 280,61,-  Kč 
nákup turistických známek                         23 900,00,- Kč 
stroje                   57 506,00,- Kč 
Cestovné                            7 725,04,-  Kč 
Náklady na reprezentaci                            1 163,30,- Kč 
Ostatní služby                       319 413,55,- Kč 
Telefon                  11 475,48,-  Kč 
Poštovné                                  14 191,00,- Kč 
Mzdové náklady             580 195,00,- Kč 
Sociální pojištění             141 599,50,- Kč 
Zdravotní pojištění                 50 976,00,- Kč 
ostatní sociální náklady                  24 055,00,- Kč 
daň silniční                                                            6 000,00,- Kč 
bankovní poplatky                 777,00,- Kč 
pojištění               9 315,00,- Kč  
pojištění 4,2 promile z HM                              2 485,00,- Kč 
ostatní                                                         10 000,00,- Kč 
haléřové vyrovnání                                                       3,50,- Kč 
odpisy dlouhodobého NM a HM IM         200 490,36,- Kč 
Náklady celkem                            1 588 551,34,- Kč 
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Změny zakládací listiny a složení správní a dozorčí rady 
 
Zakládací listina nedoznala v roce 2017 žádných změn. 
 
Ve složení správní rady došlo k několika změnám. Bc. Zdeňka Pavlíka a Mgr. Petra 
Šelepu nahradil ve správní radě Bc. Roman Hanák a Ing, Jan Nečas k 9. 3. 2017. 
Ing. Ireně Brabcové a Ing. Stanislavu Blahovi byl prodloužen mandát ve správní radě 
k 4. 5. 2017. Předsedou správní rady byl zvolen 4. 10. 2017 Bc. Roman Hanák. 
 
K několika změnám došlo i ve složení dozorčí rady. Ing, Martina Bedravu a Ing. arch. 
Zdeňka Koudelku nahradili Mgr. Vlastimil Jansa a Bc. Michal Doležel k 9. 3. 2017. 
Radoslava Malinu nahradila Ing. Hana Příleská k 4. 5. 2017. Mgr. Vítovi Tomaštíkovi 
byl prodloužen mandát v dozorčí radě k 4. 5. 2017. 
 
Ve Veselí nad Moravou 23. 3. 2018 
 
 
 
 
Vojtěch Bártek 
Ředitel 
 
 
 
 
Přílohy: 
Rozvaha pro nevýdělečné organizace k 31. 12. 2017 
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace k 31. 12. 2017 
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017 
 


