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PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří podporují JIZERSKOU, o.p.s. v její činnosti.
Dík patří individuálním i firemním dárcům, sponzorům, Libereckému kraji, městům a obcím i všem
dalším partnerům.
Děkujeme, že jste věnovali část svého času a svých finančních prostředků na úpravu stop Jizerské
magistrály a výdajů s tím spojených.
Za společnost děkuje Mgr. Jana Lhotová - ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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SHRNUTÍ
JIZERSKÁ, o.p.s. je nezisková společnost, kterou v roce 1999 založila obec Bedřichov za účelem
profesionální úpravy a údržby běžeckých tratí v Jizerských horách.
V rámci hlavní činnosti provozuje společnost tyto obecně prospěšné služby:






úprava, údržba a provoz Jizerské magistrály
provoz tenisových kurtů v Bedřichově
organizace závodů na objednávku
pořádání vlastních akcí – lyžařské závody, Den magistrály
úklid a údržba obecního majetku a pozemků v Bedřichově.

Mezi hospodářské činnosti společnosti pak náleží tyto aktivity:





správa obecních parkovišť
reklamní činnost
ubytovací služby
provoz informačního centra Bedřichov.

V období od 1.6.2013 do 31.5.2014 hospodařila společnost s kladným výsledkem ve výši 811 tis. Kč.

Náklady a výnosy společnosti dle jednotlivých činností za období od 1.6.2013 do 31.5.2014

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Veškeré činnosti celkem

Náklady
6.203 tis. Kč
1.228 tis. Kč

Výnosy
6.716 tis. Kč
1.526 tis. Kč

7.431 tis. Kč

8.242 tis. Kč

Činnosti JIZERSKÉ, o.p.s. jsou podrobněji popsány na následujících stranách této výroční zprávy.
Informace týkající se hospodaření společnosti jsou pak uvedeny v příloze této zprávy, její součástí je i
účetní závěrce a zpráva auditora.
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI
V OBDOBÍ ČERVEN 2013 AŽ KVĚTEN 2014
HLAVNÍ ČINNOST
Jizerská magistrála
Jizerská magistrála je nejstarším a nejvyhledávanějším českým areálem pro běžecké lyžování,
dějištěm slavného závodu Jizerská Padesátka. Dnes představuje 180 km strojově upravovaných tras.
Během jediné sezóny zavítá do lyžařských stop magistrály více jak 600 tisíc lyžařů.
Uplynulá zimní sezóna však byla velmi skoupá na sníh a podmínky pro lyžování byly oproti
předchozím letům o mnoho horší. Nicméně i přes nepřízeň počasí se dalo lyžovat, i když po celou
zimu to bylo spíše na starší lyže, tzv. šutračky.
Lyžaři mohli do upravených stop prvně vyjet 7.12.2013, naposledy pak technika vyjela na konci ledna.
Alespoň částečně byla magistrála sjízdná do začátku března, avšak již bez strojově upravených stop.
Koncem března se pak zima ještě jednou připomněla. Napadlo cca 30 cm čerstvého sněhu, který ale
vinou teplého podkladu a vysokých teplot vzduchu mizel doslova před očima.
Nejdéle vydržel sníh na stadionu v Bedřichově, a to díky umělému sněhu, vytvořeného pro potřeby
Jizerské 50. Ta se však nakonec pro nepřízeň počasí nekonala, technického sněhu si tak alespoň užili
běžní návštěvníci magistrály. Díky tomuto technickému sněhu se na stadionu mohly také konat kurzy
běžeckého lyžování pro veřejnost.
Co se týká novinek na magistrále, tak na sezónu bylo připraveno nové zimní značení pro lyžaře.
Vzhledem k velkému množství tras a ke složitosti značení jsme v této věci spolupracovali s Klubem
českých turistů (KČT). Tento rok jsme začali se značením v oblasti mezi Bedřichovem, Novou Loukou,
Kristiánovem a Josefodolskou přehradou. Jedná se o lyžaři velmi hojně navštěvovanou oblast
a orientace je zde ztížená i díky závodnímu okruhu zvaném Pětka. Na toto značení bychom rádi
navázali i v dalších letech.
Nejvýznamnější novinkou v průběhu zimy bylo ale pořízení nového stroje na úpravu stop. JIZERSKÁ,
o.p.s. tuto rolbu získala v dražbě techniky Horské služby ČR. Jedná se o rolbu, která bude nasazena
především na úpravu v oblasti Smědava – přehrada Souš – Jizerka. Nákup nového stroje byl již
nutností, neboť dožívající stroj z Jizerky již dosluhoval. Nákupem rolby se tak předešlo možným
problémům s úpravou stop v dané oblasti.
Na financování nákupu tohoto stroje se nemalou měrou podílela i veřejnost, neboť rolba byla z větší
části uhrazena z prostředků veřejné sbírky, kam své příspěvky na Jizerskou magistrálu zasílají již
několik let lyžaři. Na nákup stroje také přispěl Liberecký kraj a společnost Panský dům a Pyramida
s.r.o.
V průběhu zimy se také nadále zvyšoval počet našich fanoušků na Facebooku, počet fanoušků vzrostl
na 5 450, přičemž ještě před rokem jsme měli fanoušků 4 600.
Stejně jako v předchozích letech jsme na začátku zimní sezóny uspořádali setkání sponzorů a přátel
magistrály. Tentokrát se konalo 3. prosince 2013 na Prezidentské chatě. Mezi pozvanými byli
významní sponzoři a dárci magistrály, dále starostové obcí, které na provoz magistrály přispívají,
a samozřejmě i představitelé Libereckého kraje.
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Veřejná sbírka
První veřejná sbírka za účelem získávání dobrovolných příspěvků od návštěvníků magistrály trvala
od června 2009 do června 2012. Od prosince 2012 má JIZERSKÁ, o.p.s. otevřenou již druhou
veřejnou sbírku s tímto účelem. Tato sbírka je povolena na dobu neurčitou.
Veřejná sbírka je povolena a také kontrolována Krajským úřadem Libereckého kraje, její použití
musíme vždy řádně doložit. V rámci sbírky mohou zájemci přispívat hned několika způsoby:
•
•
•
•
•

Zasláním libovolné finanční částky na účet veřejné sbírky č. ú. 255 899 476 / 0300
Platební kartou nebo systémem PaySec přes internet.
Zasláním dárcovských SMS ve tvaru DMS MAGISTRALA na tel. číslo 87 777
Vhozením peněz do zapečetěné kasičky v Informačním centru v Bedřichově
Zakoupením samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály, z jejichž prodeje jde na účet
veřejné sbírky celých 100 %.

Předměty prodávané v rámci veřejné sbírky jsou v prodeji na označených prodejních místech, jejichž
seznam je na našem webu. V zimní sezóně je těchto prodejních míst okolo 25, v létě pak počet
prodejců výrazně klesá, což je vzhledem k minimálnímu zájmu o samolepky zcela pochopitelné.
Graf níže porovnává jednotlivé způsoby sbírky za dobu konání sbírky. V prvních třech letech nebyla
sbírka prováděna pomocí pokladničky a prodeje předmětů, s tím se začalo až v roce 2012. Z grafu je
patrné, že dominuje prodej samolepek a odznaků, na druhém místě jsou příspěvky na sbírkový účet,
až po té zasílání dárcovských SMS zpráv a jako poslední příjmy z pokladničky. V průběhu roku se
nejvíc prodá samolepek za 50 Kč a s rostoucí hodnotou samolepky klesá i množství prodaných kusů.
Vývoj výše příspěvků získaných v rámci veřejné sbírky za celou dobu jejího konání

Další dva grafy pak ukazují podíl jednotlivých způsobů sbírky na celkových takto získaných financích
za poslední dvě období. Za poslední rok mírně poklesl podíl prodeje předmětů a naopak se zvýšil
podíl příspěvků zaslaných přímo na sbírkový účet.
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Bedřichovský Night Light Marathon
Den před Silvestrem se v Bedřichově již tradičně koná noční závod v běhu na lyžích. Po pěti
úspěšných ročnících jsme se rozhodli pro změnu názvu, a to na BEDŘICHOVSKÝ NIGHT LIGHT
MARATON. Díky spolupráci s pořadateli série lyžařských závodů SKiTour měl noční závod nově
i generálního sponzora, takže oficiální název 6. ročníku závodu byl ČEZ BEDŘICHOVSKÝ NIGHT
LIGHT MARATON. Tento ročník přišel ještě s jednou novinkou, když se stal součástí série závodů
Enervit Motion Tour.
Letošní ročník závodu se kvůli špatným sněhovým podmínkám nemohl konat v řádném termínu.
Podařilo se ale uspořádat ho v termínu náhradním, konkrétně v pátek 7.2.2014. Vzhledem
k nedostatku sněhu na některých částech tradiční trasy vedl závod jinudy. Celková délka závodu byla
oproti klasické variantě zkrácena, počet kol pro jednotlivé kategorie však zůstal zachován.
Řada závodníků však využila nabídku JIZERSKÉ, o.p.s. závod za zhoršených podmínek neabsolvovat
a nechali si již zaplacené startovné převést na ročník příští. Ti, kteří se na trasu i přes to vydali,
zaplatili i při registraci na místě pouze 350 Kč nikoli původních 550 Kč.
Závodu se nakonec zúčastnilo 105 dospělých a 20 dětských závodníků. Nejpočetnější kategorií byly
stejně jako v předchozím ročníku Hobíci, kterých přišlo na start 42. Vítězem této kategorie byl
liberecký závodník Jan Macaj. V ženách pak s přehledem zvítězila Zuzana Kocumová. Dalšími vítězi
ve svých kategoriích byli Martin Mikuš (Muži), Petr Vanc (Veteráni I) a Josef Vejnar (Veteráni II).
Opravdovými hvězdami závodu však byli paraplegici Kateřina Antošová a Jan Tománek, kteří se
horších sněhových podmínek nezalekli a závodní okruh absolvovali i vzhledem ke svému handicapu.
Již třetím rokem byly pro závodníky připraveny elektronické čipy. Nově si ale účastníci mohli ponechat
své startovní číslo. Pro závodníky byl opět připraven stan na převlékání přímo na stadionu. Tuto
službu zajišťujeme ve spolupráci s organizátory Jizerské Padesátky.
Více informací a fotogalerie z jednotlivých ročníků je k vidění na webu závodu www.jnlm.cz.
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Den Jizerské magistrály
Tato akce pro veřejnost byla plánovaná na sobotu 8. března 2014. Vzhledem k průběhu zimní sezóny
a stálého nedostatku sněhu se ale Den Jizerské magistrály nakonec nekonal. Snad nám počasí dovolí
uspořádat ho v roce příštím.

Ski servis Mára
Skiservis Mára se nachází přímo na stadionu v Bedřichově a již od roku 2009 ho provozuje pan Marek
Pazderský. Postupně se z rozpadlé boudy podařilo vybudovat objekt, který na stadionu po celou zimní
sezonu zajišťuje řadu služeb pro návštěvníky magistrály. Mimo mazání lyží, zde funguje i úschovna
batohů. V letošním roce se do zkušebního provozu uvedlo i mobilní zázemí pro školu lyžování
a dětskou školku lyžování, ovšem tento projekt byl díky špatné zimě prodělečný. Zachování tohoto
objektu v provozu by navíc vyžadovalo i povolení od Správy CHKO JH a povolení Stavebního úřadu.
Letošní tragická zima se promítla i do ekonomiky celého servisu a udržet ho v plném provozu se
podařilo jen s vypětím všech sil a s nemalým prodělkem.

Tenisové kurty
Tenisové kurty převzal do podnájmu pan Marek Pazderský již v roce 2011. Tenisové kurty tak
provozuje již třetím rokem po té. Každým rokem se daří jejich kvalitu navýšit a letos už jsou kurty
v takovém stavu, že odpovídají potřebám i náročnějších hráčů. Letos se navíc podařilo vybudovat
nový vchod do areálu a posezení pro návštěvníky, sehnat empiry pro rozhodčí a zakoupit část nových
laviček. Stále však chybí toalety a sprchy, potřeba je i nové čerpadlo, neboť to stávající nemá patřičný
výkon. Z dlouhodobého hlediska bude také nutné zainvestovat větší obnos do opravy oplotů.

Práce pro obec
Společnost v rámci svých aktivit vykonává i řadu prací pro obec Bedřichov. V zimním období se jedná
především o úklid sněhu v obci, především odhrnování sněhu z autobusových zastávek a obecních
chodníků. V letním období pak přichází na řadu různé opravy a údržba obecního majetku, sekání
a údržba parků a dalších zelených ploch v obci. Celoročně pak dbáme na dodržování pořádku
pravidelným sběrem odhozených odpadků. S dokončením projektu Bedřichovské výhledy nám přibyly
i práce spojené s údržbou a opravou těchto okruhů. Za uplynulé dvanácti měsíční období jsme úklidu
a údržbě obce věnovali 1.340 hodin práce.
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Srovnání uplynulých zimních sezón

Sezóna

Zahájení
sezóny

Ukončení sezóny

Celkem
dní

Celkem
Mth

Celkem
najeto Km

Prům. cena/l

2013/2014

7.12.2013

28.1.2014
(25 - 26.3.)

55

110

596

35,15 Kč

2012/2013
2011/2012
2010/2011

30.11.2012
9.12.2011
24.11.2010

14.4.2013
8.4.2012
28.3.2011

136
122
124

1122
1 041
994

8 263
7 448
6 159

36,34 Kč
36,34 Kč
32,23 Kč

Co se týká finanční náročnosti úpravy Jizerské magistrály, byla na základě výdajů spojených
s magistrálou v předchozích letech stanovena cena jedné motohodiny. Její výše je 3.000 Kč
a zahrnuje veškeré náklady včetně odpisů na potřebný majetek.
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DOPLŃKOVÁ ČINNOST

Informační centrum
V říjnu roku 2013 byla v informačním centru provedena nezbytná rekonstrukce vzhledem k vysoké
vlhkosti objektu. Bylo nutné opravit tři stěny uvnitř infocentra za pomocí sanační omítky, následně
došlo i k výmalbě interiéru. Rekonstrukce trvala cca 14 dní a náklady činily 41 847 Kč. Měsíc říjen byl
k rekonstrukci vhodným termínem vzhledem ke zkušenostem s nízkou návštěvností z minulých let,
což se následně také potvrdilo. Informační centrum bylo první týden rekonstrukce zcela zavřeno,
v druhém týdnu fungovalo operativně v prostorách obecního úřadu.
Stejně tak jako v předchozím roce, se i tentokrát v Bedřichově konalo Bedřichovské hudební léto.
Informační centrum se zapojilo především formou propagace. Byly tvořeny propagační materiály
v podobě letáků pro jednotlivé koncerty, které byly dále šířeny na návštěvníky obce, na okolní
informační centra a v neposlední řadě na místní ubytovatele. Druhý ročník Bedřichovského hudebního
léta byl zakončen Letním kinematografem ne Centrálním parkovišti.
I nadále pokračovala spolupráce na administraci datového skladu Libereckého kraje. Infocentrum zde
propaguje kulturní a společenské akce konané v Bedřichově, zajímavá místa v okolí a také místní
ubytovatele, čímž značně napomáhá návštěvníkům při plánování jejich dovolené.
V lednu 2014 zavítala do informačního centra v Bedřichově kontrola České obchodní inspekce (ČOI).
Vedle kontroly oprávnění k podnikatelské činnosti byl pod záminkou nákupu suvenýrů přezkoušen
personál infocentra, který obstál na výbornou.
Návštěvnost ve sledovaném období 6/13 – 5/14 v porovnání s předchozím obdobím značně klesla,
a to o něco málo přes 600 návštěvníků. Ve srovnání s obdobím 6/11 – 5/12 návštěvnost naopak
nepatrně stoupla (o necelých 150 návštěvníků).
Nejslabším měsícem období i v porovnání s předešlými sledovanými lety byl listopad 2013,
kdy infocentrum navštívilo pouhých 93 návštěvníků. Nejsilnějším měsícem byl s 1 610 návštěvníky
červenec 2013, což je až o 12,5% více než v předchozím období a dokonce o 16,5% než v období
předloňském.
Dle národnosti jsou nejpočetnější skupinou návštěvníků stejně jako v předešlých letech Češi. Další
výraznou skupinou jsou Němci. Následují Holanďané, Angličané, Rusové, Slováci či Poláci.
Hlavními důvody návštěvy informačního centra byly i v tomto účetním období nákup turistických
suvenýrů a to především map, turistických vizitek a turistických známek. Velký zájem byl také
o regionální produkty Kitl. V zimě byl jako každý rok zvýšený zájem o informace ohledně úprav
a sjízdnosti lyžařských tratí. V létě hosty zajímají možnosti cykloturistiky a pěší turistiky. V neposlední
řadě pak návštěvníci vyhledávají informace o předpovědi počasí, tipy na výlety a zajímavosti tohoto
turistického regionu. Byl také zaznamenán větší odběr pytlů na tříděný odpad, které jsou ve zdejším
infocentru zdarma k dostání.
Letošní zima byla velmi ovlivněna nepřízní počasí. Nedostatek sněhu nezpůsobil nepříjemnosti pouze
samotným milovníkům bílé stopy, ale i dalším subjektům, jako např. ubytovatelům, provozovatelům
restaurací i pořadatelům sportovních akcí, např. pořadatelům mezinárodního závodu Jizerská 50,
který musel být zrušen. Dokládá to i velký pokles návštěvnosti informačního centra v měsíci lednu
2014 v průměru o 250 návštěvníků, který byl s největší pravděpodobností zapříčiněn právě zrušením
této významné akce.
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6/11 - 5/12

Porovnání návštěvnosti Informačního centra
(účetní období 6/11 - 5/12; 6/12 - 5/13; 6/13 - 5/14)
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6/13 - 5/14

392
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310

93

445

534

940

418

204

494

Chata Jabkenice
Chata Jabkenice, známá též pod názvem Chata Stadion, je od roku 2011 ve správě pana Marka
Pazderského. Její výhodná poloha na stadionu v Bedřichově, východisku všech hlavních běžeckých
tratí, přímo u tenisových kurtů, láká především větší skupiny sportovněji zaměřených návštěvníků
Jizerských hor. V posledním roce byly provedeny drobné opravy, výmalba pokojů a dokončena
rekonstrukce sociálního zařízení. Problémem objektu je vysoká vlhkost, proto se pravidelně provádí
vysoušení vlhkých zdí. Větší investice zatím nelze očekávat vzhledem k dlouhodobému plánu celý
objekt strhnout a postavit místo něj nový. Letošní špatná zima se navíc silně promítla i do obsazenosti
chaty.

Parkoviště Bedřichov
Na základě mandátní smlouvy přešla v roce 2010 správa obecních parkovišť na JIZERSKOU, o.p.s.,
která tím na sebe převzala odpovědnost za zajištění plné obslužnosti parkovišť. Provozovatelem
zůstala i nadále obec Bedřichov.
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Tržby za jednotlivé měsíce v období od 1.6.2013 do 31.5.2014

Měsíc
Červen 2013

Z toho pro
JIZERSKOU,
o.p.s. (v Kč)*

Tržby (v Kč)
43 855

5 437

Červenec 2013

115 150

14 275

Srpen 2013

141 950

17 597

Září 2013

54 790

6 792

Říjen 2013

51 780

6 419

Listopad 2013

32 510

4 030

Prosinec 2013

357 140

44 274

Leden 2014

146 510

18 162

Únor 2014

216 850

26 882

Březen 2014

46 850

5 808

Duben 2014

37 240

4 617

Květen 2014

57 300

7 103

Celkem
1 301 925
* 15% z tržeb po odečtení DPH

161 396

Za období od 1.6.2013 do 31.5.2014 činily tržby z provozu parkovišť 1,3 mil. Kč, z toho získala
JIZERSKÁ, o.p.s. cca 161 tis. Kč jako příspěvek obce Bedřichov na Jizerskou magistrálu. Oproti
minulému období došlo k výraznému propadu tržeb na parkovištích, v období 6/2012 – 5/2013 celkové
tržby činily cca 4 mil. Kč. Propad lze vysvětlit velice nepříznivou zimní sezónou, kdy se nedostatek
sněhu projevil v počtu parkujících aut, což ukazuje i následující tabulka.
Porovnání návštěvnosti vozidel na parkovištích Centrál a Maliník v Bedřichově v zimních
sezónách 2012/13 a 2013/14
Měsíc

2012/13

2013/14

Prosinec

13 036

4 892

Leden

10 973

1 690

Únor

12 251

2 268

Březen

12 110

1 094

Duben

3 921

872

52 291

10 816

CELKEM

Výše parkovného byla odlišná pro letní a zimní období. Mimo zimní sezónu byly ceny nastaveny tak,
aby návštěvník za celodenní parkování nezaplatil více jak 60 Kč. V zimě pak byly ceny tradičně
o něco vyšší, například celodenní parkovné pro osobní automobil vyšlo na 150 Kč.

12

EKONOMICKÁ ČÁST
Účetní závěrka a Zpráva auditora, spolu s výrokem k účetní závěrce za období od 1.6.2013
do 31.5.2014, jsou součástí přílohy této výroční zprávy. Základní údaje obsažené v účetní závěrce
vykazují výsledek hospodaření ve výši 811 tis. Kč.
Přehled o celkových výnosech a nákladech v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti

8.242 tis. Kč
7.431 tis. Kč

Zde je vhodné dodat, že tato celková čísla zahrnují jak v nákladech, tak ve výnosech částku
odpovídající odpisům majetku pořízeného z dotací, tedy za majetek, který nebyl pořízen z vlastních
finančních zdrojů společnosti. Pro očištění celkových výnosů a nákladů od těchto odpisů je tedy nutné
odečíst 2 280 tis. Kč od obou hodnot.
Přehled rozsahu výnosů v členění podle činností v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti

6.716 tis. Kč
1.526 tis. Kč

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb
a náklady na doplňkovou činnost
Náklady na hlavní činnost včetně režie v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Náklady na doplňkovou činnost v období od 1.6.2013 do 31.5.2014

6.203 tis. Kč
1.228 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Výnosy z prodeje zboží a služeb v rámci hlavní činnosti
Výnosy z prodeje zboží a služeb v rámci doplňkové činnosti
Přijaté dary
Provozní dotace
Prodej majetku
Ostatní výnosy

641 tis. Kč
1.526 tis. Kč
817 tis. Kč
2.050 tis. Kč
235 tis. Kč
2.973 tis. Kč

Nejvýznamnější finanční dary pro Jizerskou magistrálu od 1.6.2013 do 31.5.2014
Dárce
Částka
Dárce
PPF a.s.
200 tis. Kč
Nadace Preciosa
Jablotron Alarms a.s.
35 tis. Kč
J. Soukal
KNORR – BREMSE Systémy
25 tis. Kč
Obec Josefův Důl
pro užitková vozidla, s.r.o.
JEŠTĚD s.r.o.
25 tis. Kč
INZET, s.r.o.
ROSTRA s.r.o.
25 tis. Kč
Dřevoplast Ludvík s.r.o.
A. RAYMOND JABLONEC
25 tis. Kč
INTERIER WINDOWS s.r.o.
s.r.o.
SILVINI SKI TRAB TEAM
20 tis. Kč
Nadace OLYMPIA
Obec Kořenov
20 tis. Kč
IG Sport s.r.o.
J. Žitný
15 tis. Kč
VAPP s.r.o.
SVOBODA s.r.o.
12,5 tis. Kč J. Strejček
Pozn.: Uvedeny jsou přijaté dary nad 5.000 Kč.

Částka
10 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
7 tis. Kč
6 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
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Nejvýznamnější přijaté dotace z veřejných rozpočtů obcí v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Poskytovatel dotace
Bedřichov
Liberecký kraj
Liberec
Jablonec n. N.
Janov nad Nisou
Albrechtice v Jizerských horách
Město Desná

Částka
(v tis. Kč)
1 258
605*
57**
200
90
20
20

Oldřichov v Hájích
31
* z toho 306tis. Kč jako investiční nikoli provozní dotace
** z celkových 300 tis. Kč na rok 2014

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v daném období k žádnému přírůstku fondů.
Konečný stav fondů je tedy 29 tis. Kč.
Výsledek hospodaření z předchozího období 1.6.2012 až 31.5.2013 ve výši 605 tis. Kč byl na základě
rozhodnutí správní rady přeúčtován na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.
Vlastní jmění společnosti zaznamenalo k 31.5.2014 úbytek 1.974 tis Kč. Jedná se o částku
odpovídající odpisům na investice, na něž byly prostředky získány z veřejných zdrojů. Prodaná rolba
PB160 byla v plné výši pořizovací ceny odepsána (2 720 tis. Kč) a následně prodána za 235 tis. Kč.
Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.6.2013
449 tis. Kč
32.753 tis. Kč

změna stavu
k 31.5.2014
0 tis. Kč
449 tis. Kč
1.350 tis. Kč 31.403 tis. Kč

Ke změně stavu došlo v daném období u dlouhodobého hmotného majetku, který byl navýšen
o následující položky: 1 370 tis. Kč – nákup sněžné rolby Prinoth Husky a zároveň ponížen o 2 720 tis.
Kč, což byla pořizovací ceny prodané rolby PB160.
Společnost má dlouhodobý závazek v podobě úvěru na 274 tis. Kč u společnosti UniCredit Leasing
CZ, a. s.. Tento úvěr slouží k dofinancování nákupu rolby Prinoth Husky, je na dobu 36 měsíců, tedy
do ledna 2017. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami, kdy výše jedné splátky činí 8.876,8
Kč.
U krátkodobých závazků se pak jedná především o přijaté faktury se splatností v následujícím období
a před koncem účetního období neuhrazené. Další krátkodobé závazky jsou spojeny s výplatou mezd
za měsíc květen. Všechny tyto krátkodobé závazky byly vyrovnány v červnu 2014.

Rekapitulace hospodaření společnosti dle aktivit v období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Pokud se podíváme na náklady a výnosy v rámci hlavních aktivit společnosti, zjistíme, že v uplynulém
období všechny tyto aktivity skončily, samozřejmě vyjma režie, s kladným výsledkem. Z toho tedy
vyplývá, že prostředky, které společnost získá od sponzorů a dárců na Jizerskou magistrálu, neskončí
nikde jinde než právě na Jizerské magistrále. S největším ziskem skončily aktivity spojené s úpravou
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tratí, což je zapříčiněné velmi teplou zimou a minimem úprav magistrály. Finance, které byly
na magistrálu získány a nevyužity, budou použity na úpravu magistrály v následujících sezónách.
Je také vhodné dodat, že přímé náklady na úpravu magistrály byly cca na 10% běžného roku,
v případě příznivějších podmínek pro úpravu stop by náklady na Magistrálu byly za rok zhruba o 2 mil.
Kč vyšší. V tom případě by výnosy a náklady na magistrálu byly téměř ve stejné výši.
Náklady

Výnosy

Zisk

Magistrála
Parkoviště (obec)
Práce pro obec

1 317 882 Kč*
3 312 514 Kč
1 994 632 Kč
346 603 Kč
458 326 Kč
111 723 Kč
128 988 Kč
266 458 Kč
137 470 Kč
Infocentrum
316 343 Kč
323 966 Kč
7 623 Kč
Jabkenice + kurty
160 475 Kč
245 000 Kč
84 525 Kč
Bufet na parkoviště
63 177 Kč
75 177 Kč
12 000 Kč
Režie
4 621 911 Kč
3 085 034 Kč
-1 536 877 Kč
Celkem
6 955 378 Kč
7 766 475 Kč
811 096 Kč
* Výdaje na pořízení nové rolby nejsou zahrnuty zde, ale v odpisech (součástí režie) a pouze ve výši
odpisů za jeden rok nikoli v celé částce.
Pro lepší představu o hospodaření společnosti v posledním sledovaném období vypracovala ještě
další dokumenty, tzv. Cash-flow a Vývoj dlouhodobého majetku (Anlagespiegel), které jsou součástí
přílohy této zprávy.
Cash-flow ukazuje, že stav peněžních prostředků byl na konci sledovaného období o cca 100 tis. Kč
nižší oproti začátku tohoto období. Investice ve výši cca 1 mil. Kč představuje nákup rolby pořízené
z prostředků získaných v rámci veřejné sbírky, dále od Libereckého kraje a od společnosti Panský
dům a Pyramida s.r.o.

Vývoj vybraných ukazatelů za období 1.1.2012 až 31.5.2014
Následující tabulka tvoří přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti JIZERSKÉ, o.p.s. v letech
2012 až do konce května 2014. Z údajů je zřejmé, že v posledním období poklesly jak celkové výnosy,
tak celkové náklady za všechny činnosti. Rovněž oproti předchozímu období poklesly výnosy z hlavní
činnosti i náklady na ni. Tyto poklesy lze opět vysvětlit velmi špatnou zimou, kdy se především
na Jizerskou magistrálu méně prostředků vynaložilo, ale také se na ni méně získalo. Naopak
u ukazatelů za doplňkovou činnost lze sledovat nepatrný nárůst.
Je nutné dodat, že uvedené údaje za přechodné období společnosti (1.1.2012 až 31.5.2012) nejsou
za 12 měsíců, ale pouze za 5 měsíců, proto nemají takovou vypovídací schopnost. Pro úplnost
přehledu je i přesto uvádíme.
Ukazatel
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti
Náklady na hlavní činnost
Náklady na doplňkovou činnost

1.1.2012
až 31.5.2012
3.760 tis. Kč
3.325 tis. Kč
3.214 tis. Kč
546 tis. Kč
3.018 tis. Kč
307 tis. Kč

1.6.2012
až 31.5.2013
9.089 tis. Kč
8.484 tis. Kč
7.659 tis. Kč
1.429 tis. Kč
7.038 tis. Kč
1.221 tis. Kč

1.6.2013
až 31.5.2014
8.242 tis. Kč
7.431 tis. Kč
6.716 tis. Kč
1.526 tis. Kč
6.203 tis. Kč
1.228 tis. Kč
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Lidské zdroje
Společnost zaměstnávala období od 1.6.2013 do 31.5.2014 na hlavní pracovní poměr 4 osoby –
ředitel, technický správce, pracovník informačního centra a správce parkovišť. Tento počet se
v posledních letech nemění. Dále společnost zaměstnávala osoby na úklid obce, jejichž mzdové
nálady jsou kryty dotací z Úřadu práce. Výška této dotace činila v daném období celkem 730.851 Kč.
Počet takto zaměstnaných osob se v průběhu roku měnil, od června do listopadu to bylo 5 osob,
na zimu byl počet navýšen na 8 lidí a pro měsíce duben a květen opět snížen na 3 osoby.
Na dohodu o pracovní činnosti pak ve sledovaném období pracovalo v JIZERSKÉ, o.p.s. celkem 18
osob. Jedná se o brigádníky do informačního centra či o výpomoc na parkoviště. Dále bylo
na dohodu o pracovní činnosti zaměstnáno 9 brigádníků, kteří v zimním období zajišťovali prodej
předmětů veřejné sbírky v terénu
Změny zakládací listiny a složení orgánů obecně prospěšné společnosti v období od 1.6.2013
do 31.5.2014
Usnesením správní rady společnosti ze dne 2.5.2013 bylo odsouhlaseno schválila rozšíření hlavních
činností JIZERSKÉ, o.p.s. o aktivitu „Péče o vzhled kulturní krajiny a obcí Jizerských hor“. Tato
činnost byla soudem uznána a v červenci 2013 zapsána do Rejstříku o.p.s. Na základě souhlasu
Zastupitelstva obce Bedřichov (Usnesení č.209/2013) byla nová činnost zapsána i do Zakládací listiny
společnosti.
V červnu 2013 uplynulo tříleté funkční období členů správní a dozorčí rady společnosti. Zakladatel
tedy jmenoval složení obou nových rad, které se oproti předchozímu nijak nezměnilo. Předsedou nové
správní rady byl zvolen Ing. Josef Ibehej. Předsedou nové dozorčí rady se pak stal pan Miroslav
Kolombo.
K 31.5.2014 bylo složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:
DOZORČÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

SPRÁVNÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.

Miroslav Kolombo - předseda
Mgr. Daniel David
Ondřej Duda

Ing. Josef Ibehej - předseda
René Mašín
Ivan Šmaus
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HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1.6.2013 DO 31.5.2014
Hodnocení uplynulých 12 měsíců je poněkud komplikovanější. Vždyť na jedné straně se povedlo
pro potřeby úpravy tratí koupit novou sněžnou rolbu, na straně druhé nebylo ale mnoho příležitostí ji
vyzkoušet. Zima běžeckému lyžování příliš nepřála.
Nedostatek sněhu ovlivnil i pořádání akcí, které se tradičně konají na bedřichovském stadionu. Byl
zrušen Den Jizerské magistrály, Jizerská 50 a také řada dalších závodů. Noční závod se alespoň
podařilo uskutečnit v náhradním termínu.
Mizerná zimní sezóna se pak odrazila v celé řadě dalších aktivit společnosti. Ve srovnání s lety
minulými se upravilo jen velmi málo kilometrů tratí. Příjmy z provozu parkovišť v důsledku špatných
podmínek pro lyžaře v zimních měsících meziročně výrazně poklesly. A poklesla i návštěvnost
v informačním centru. V neposlední řadě také poklesly dobrovolné příspěvky na Jizerskou magistrálu
v rámci veřejné sbírky.
Naplňování aktivit zmíněných v této zprávě samozřejmě patří mezi hlavní cíle společnosti
i pro následující období. Mezi dlouhodobé plány navíc patří:


Výměna mapových stojanů podél tratí Jizerské magistrály – ta byla v tomto období již započata
a její dokončení je plánováno na září 2014.



Realizace záměrů ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p; Správou CHKO Jizerské hory
a Povodím Labe, s. p.; např. zpřístupnění Vysokého hřebene pro běžkaře, propojení pro pěší
a lyžaře klasiky Maliník – Hřebínek, přičemž obojí by mělo být realizováno již v příštím období.



Další pokračování ve veřejné sbírce, tedy jít stále v duchu dobrovolných příspěvků na Jizerskou
magistrálu, nikoli jejím zpoplatnění.



Přesun zázemí společnosti na stadion v Bedřichově, výstavba garáží pro techniku a kanceláří
pro vedení společnosti.

V Bedřichově dne 3.11.2014

Mgr. Jana Lhotová
Ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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PŘÍLOHY
Cash-flow společnosti za období od 1.6.2013 do 31.5.2014
Cash-flow

Rok končící
31.5. 2014

Zisk z provozní činnosti po zdanění

576 085 Kč

Odpisy investičního majetku

470 692 Kč

Změna stavu zásob

-21 075 Kč

Změna stavu krátkodobých pohledávek

-507 230 Kč

Změna stavu krátkodobých závazků

-185 454 Kč

Ostatní (změna stavu jiných aktiva a pasiv)

154 763 Kč

Cash-flow z provozní činnosti

487 781 Kč

Investice do hmotného majetku

-1 064 000 Kč

Příjmy z prodeje hmotného majetku
Cash-flow z investiční činnosti

235 000 Kč
-829 000 Kč

Změny ve stavu úvěrů

238 493 Kč

Cash-flow z finančních činností

238 493 Kč

Stav peněžních prostředků
počátkem roku

2 420 882 Kč

koncem roku

2 318 156 Kč

Cash-flow

-102 726 Kč
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Vývoj dlouhodobého hmotného majetku společnosti za období od 1.6.2013 do 31.5.2014 (v Kč)

Příloha Výroční zprávy - Účetní závěrka se zprávou auditora - jsou zveřejněny na webových stránkách
www.jizerskaops.cz nebo je k nahlédnutí v sídle společnosti.
Originál dokumentu uložen v sídle společnosti a jeho plné znění je rovněž uloženo ve Sbírce listin
Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.
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