VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017 – 2018

JIZERSKÁ, o.p.s.
JIZERSKÁ, o.p.s. je neziskovou organizací, která byla
založena obcí Bedřichov v roce 1999 za účelem úpravy
a údržby lyžařských tratí v Jizerských horách.
Tzv. Jizerská lyžařská magistrála je nejstarším
a nejvyhledávanějším českým areálem pro běžecké
lyžování. Dnes představuje téměř 200 km lyžařských
tratí, které jsou při příznivých podmínkách pravidelně
strojově upravovány.
Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a finanční
prostředky na úpravu zimní Jizerské magistrály
a související činnosti.
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Aktivity společnosti v účetním období
1. 6. 2017 – 31. 5. 2018
V rámci hlavní činnosti provozuje společnost tyto obecně prospěšné služby:
— úprava, údržba a provoz Jizerské lyžařské magistrály
— organizace vlastních sportovních akcí, závodů na objednávku
Do hospodářské činnosti společnosti pak náleží:
— reklamní činnost
V uplynulém období se společnost JIZERSKÁ, o.p.s. nadále soustředila na svou hlavní činnost, jíž je úprava běžeckých tratí.
Na začátku sledovaného období došlo ve spolupráci s obcí Bedřichov k dodatečným terénním úpravám na lyžařském stadionu v Bedřichově. Dále byl vybudován dřevěný mostek pro přejezd rolby na Maliníku, nezbytný pro
úpravu nově otevřených tras na Vysokém hřebeni (jejich úprava v uplynulé sezóně byla bohužel kvůli nedostatku sněhu minimální). V rámci projektu Jizerky – ráj pro aktivní turisty byla v prosinci 2017 pořízena nová rolba,
která se následně zapojila do běžného zimního provozu. Technické prostředky společnosti se dále rozrostly
o sněžné dělo, využívané pro udržení dostatečné vrstvy sněhu na stadionu, a rozšířili jsme také čerpací zařízení
na naftu pro rolby.
Uplynulá zimní sezóna 2017/2018 začala oficiálně 4. 12. 2017, kdy sněhové podmínky dovolily vyjet na Jizerskou
magistrálu rolbám. Zimní sezóna trvala 121 dní, během kterých rolby vyjely celkem 66krát. V rámci úprav rolbaři najezdili 7 208 kilometrů a strávili ve strojích 1 109 motohodin. Nedostatek srážek v průběhu ledna a února spolu se silnými mrazy neumožnily častější úpravy a brzy znepřístupnily některé okrajové partie magistrály,
přesto se podařilo zachovat úpravu většiny páteřních tras až do začátku dubna. Sezónu proto považujeme za
vydařenou. Pro srovnání s předchozími sezónami jsou základní údaje z minulých období shrnuty do tabulky
Srovnání uplynulých sezón.

Srovnání uplynulých sezón
Sezóna
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Začátek sezóny

Konec sezóny

Počet dní

Mth

Km

2017/2018

4.12.2017

4.4.2018

121

1 109

7 208

2016/2017

2.12.2016

1.4.2017

122

1 067

7 777

2015/2016

14.1.2016

1.4.2016

80

708

4 884

Sportovní akce
V průběhu zimní sezóny proběhly již tradiční závody, které JIZERSKÁ, o.p.s. přímo pořádala, nebo se na
jejich organizaci podílela.

Bedřichovský Night Light Marathon
Jubilejní 10. ročník nočního závodu v běhu na lyžích, který pořádá JIZERSKÁ, o.p.s. (od roku 2014 je součástí
seriálu závodů SkiTour), byl představen v novém kabátě. Došlo k rozšíření o závody klasickou technikou, čímž se
akce prodloužila na dva dny, a zároveň ke změně termínu z tradičního 30. prosince na první lednový víkend, který letos vyšel na 5. – 6. 1. 2018. Závodu se účastnilo bezmála 1 000 závodníků v dospělých i dětských kategoriích,
největší zájem projevili závodníci o distanci na 17,5 km volně.

Jizerská 50
JIZERSKÁ, o.p.s. se na základě smlouvy o spolupráci podílí také na pořádání závodu Jizerská 50. Před jubilejním
50. ročníkem došlo ke změně tradičního lednového termínu závodu, který se tak z důvodu nepřízně počasí
v několika uplynulých ročnících přesunul na třetí únorový víkend, tj. 16. – 18. 2. 2018. Celkem se všech závodů
zařazených do programu akce zúčastnilo přes 7 tisíc lyžařů.

Den Jizerské magistrály
V neděli 11. března se konala další tradiční akce – Den Jizerské magistrály, během které se tým JIZERSKÉ, o.p.s.
představuje veřejnosti. Hlavním bodem programu byla přehlídka strojů na úpravu lyžařských tratí, doplněných
pro tento ročník také o zapůjčené starší modely. V rámci akce se uskutečnil závod v běhu na lyžích pro děti.
Dospělí měli možnost vyplnit na místě krátký dotazník a zúčastnit se tak slosování o celoroční parkovací kartu
na parkoviště v Bedřichově věnovanou obcí Bedřichov.

Dalšími závody byly např. Zlatý Cepín 2018, závody Krajské nemocnice Liberec, Skicross oddílu TJ Dukla Liberec
a v neposlední řadě závody Školního sportovního klubu při ZŠ Janov nad Nisou.
JIZERSKÁ, o.p.s. spolupracuje s portály SKIMAPA a Bílé stopy. GPS zařízení v rolbách promítají úpravy tratí
na webové stránky. Lyžaři v mapě přesně vidí, které trasy a kdy byly upraveny. Aktuální informace o plánu
úprav běžeckých tratí, o sněhové pokrývce i upozornění na případná omezení zveřejňuje společnost také na
svých webových stránkách www.jizerskaops.cz a na profilu na Facebooku, kde lze najít mnoho informací od
samotných lyžařů.
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Veřejná sbírka
Práci JIZERSKÉ, o.p.s. lze podpořit prostřednictvím veřejné sbírky, která je povolena i kontrolována Krajským úřadem Libereckého kraje. Využití těchto prostředků musí být vždy řádně doloženo, lidé tak mají jistotu, že všechny peníze budou použity na úpravu běžeckých tratí a činností s tím spojených. Možností, jak
přispět, je hned několik.
Přispět do veřejné sbírky na Jizerskou magistrálu lze takto:
— přímo na účet veřejné sbírky č. ú. 255 899 476 / 0300,
— dárcovskou SMS ve tvaru DMS MAGISTRALA 30, 60 nebo 90 na tel. číslo 87 777, cena DMS je 30, 60 nebo
90 Kč, z nichž JIZERSKÁ, o.p.s. obdrží 29, 59 nebo 89 Kč; nově je prostřednictvím DMS možné aktivovat i trvalou podporu,
— vhozením peněz do zapečetěné kasičky v informačním centru v Bedřichově,
— v průběhu zimní sezóny zakoupením samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály od terénních prodejců nebo na označených místech.

Srovnání příjmů veřejné sbírky za poslední tři období
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Graf porovnává celkový výtěžek včetně znázornění dle jednotlivých způsobů sbírky za poslední tři účetní období. Nejoblíbenějším nástrojem i nadále zůstávají samolepky a odznaky s logem Jizerské magistrály v různých
hodnotách. Čistý výtěžek veřejné sbírky v období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018 činil 768 428,32 Kč.
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Poděkování za období 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří podporují JIZERSKOU, o.p.s. v její činnosti. Velké díky patří:

Klíčovým partnerům
Lesy ČR, s.p.			

AOPK, Správa CHKO Jizerské hory

Povodí Labe, s.p.

Poskytovatelům dotací
Liberecký kraj			

Statutární město Liberec

Obec Bedřichov			

Statutární město Jablonec nad Nisou

Obec Janov nad Nisou			

Obec Albrechtice v Jizerských horách

Obec Kořenov			

Město Desná

Obec Oldřichov v Hájích			

Město Hejnice

Město Nové Město pod Smrkem		

Obec Bílý Potok

Obec Josefův Důl

Organizacím
ATREA s.r.o.			

Brabec Josef (Bílé stopy)

ČEPS, a.s.			

ČEZ, a.s.

Capsa.cz, s.r.o. (SKIMAPA)		

DECASPORT s.r.o.

Dřevoplast Ludvík s.r.o.			

ESPACE Retail s.r.o. (NorthFace Liberec)

EUROVIA CS, a.s.			

FUCHS OIL CORPORATION /CZ/, spol. s r.o.

Holý Michal – Norge.cz			

Hotel Královka s.r.o.

INTERIER WINDOWS s.r.o.		

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

JEŠTĚD spol. s r.o.			

KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

KALIŠ & KRÁTKORUKÝ spol. s r.o.		

Müller Zdeněk (Občerstvení Hřebínek)

Nadace JABLOTRON			

Nyč Radim – NYČ SPORT

Panský dům a Pyramida s.r.o.		

PPF, a.s.

Protektory Praha spol. s r.o.		

SILVINI MADSHUS Team

SPRINT spol. s r.o.			

Šámalova chata

VAVRYS CZ, s.r.o.			

Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o.

Jednotlivcům
Jmenovitě děkujeme Františku Jelínkovi a Tomáši Matějčkovi za krátkodobou finanční výpomoc při pořízení nové rolby. Dále děkujeme společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za umožnění bezpečného
uskladnění roleb na letní období v uplynulých dvou letech.

Děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří v uplynulém období podpořili úpravu a údržbu Jizerské magistrály
jakoukoliv formou. Rovněž na tomto místě děkujeme majitelům pozemků, po kterých vedou trasy Jizerské lyžařské
magistrály, za umožnění průjezdu naší techniky, díky čemuž mohou být lyžařské stopy upravovány jako souvislá síť.
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Zpráva o hospodaření v účetním období
1. 6. 2017 – 31. 5. 2018
Účetním obdobím je od roku 2012 hospodářský rok v rozsahu od 1. 6. stávajícího kalendářního roku do 31. 5.
následujícího roku. Ve sledovaném období byly používány účetní metody v souladu se zákonem 563/1991 Sb.,
vyhláškou 504/2002 Sb. a ČÚS 401 – 414 v platném znění.

Rozvaha k 31.5.2018
Aktiva

Dlouhodobý majetek:

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku

37 228 tis. Kč

- 23 661 tis. Kč

Krátkodobý majetek:

Pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Jiná aktiva

Aktiva celkem

661 tis. Kč

2 724 tis. Kč

47 tis. Kč

16 999 tis. Kč

Pasiva

Vlastní zdroje:

Vlastní jmění

Fondy

Výsledek hospodaření

13 601 tis. Kč

847 tis. Kč

-1 tis. Kč

Cizí zdroje:

Dlouhodobé závazky

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky

2 269 tis. Kč

Jiná pasiva

Pasiva celkem
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283 tis. Kč

16 999 tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31. 5. 2018
Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Osobní náklady

3 254 tis. Kč

822 tis. Kč

Daně a poplatky

0 tis. Kč

Ostatní náklady

541 tis. Kč

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Daň z příjmů

Náklady celkem

1 380 tis. Kč

7 tis. Kč

6 004 tis. Kč

Výnosy

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

1 731 tis. Kč

0 tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží

2 379 tis. Kč

Ostatní výnosy

1 893 tis. Kč

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

8 tis. Kč

6 003 tis. Kč

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 hospodařila společnost se záporným výsledkem ve výši 1 tis. Kč po zdanění.
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Nejdůležitějším zdrojem příjmů byly v uplynulém období dotace. Tvořily plnou polovinu všech získaných zdrojů.
Nejvýznamnější přispěvatelé jsou shrnuti v následující tabulce:

Přehled nejvýznamnějších finančních příspěvků za uplynulé období
Subjekt

Částka

Typ úhrady

Evropská unie

3 619 041,58 Kč

Dotace na projekt Jizerky – ráj pro aktivní turisty

Liberecký kraj

1 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály
Dotace na Bedřichovský Night Light Marathon

Obec Bedřichov

868 461,67 Kč

Provozní příspěvek – z vybraného parkovného

Statutární město Liberec

300 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Statutární město Jablonec nad Nisou

200 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Ministerstvo pro místní rozvoj

196 380,65 Kč

Dotace na projekt Jizerky – ráj pro aktivní turisty

PPF a.s.

180 000,00 Kč

Finanční dar na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Nadace Jablotron

160 000,00 Kč
31 000,00 Kč

Provozní příspěvek
Provozní příspěvek na PHM

Panský dům a Pyramida s.r.o.

100 000,00 Kč

Příspěvek na úpravu tratí

Obec Janov nad Nisou

90 000,00 Kč

Kořenov

25 000,00 Kč

Albrechtice v Jizerských horách

30 000,00 Kč

Desná

20 000,00 Kč

Oldřichov v Hájích

15 000,00 Kč

Hejnice

20 000,00 Kč

Bílý Potok

20 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Finanční zdroje pro pokrytí nákladů společnosti jsou vícezdrojové. Přibližnou představu o podílech dotací z veřejných rozpočtů, soukromých darů a příjmech z vlastní činnosti JIZERSKÉ, o.p.s. podává následující graf.
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Struktura příjmů v období 2017/2018
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Dotace

Ostatní příjmy

Pořádání sportovních

Dary

Veřejná sbírka

Reklamní činnost

Tabulka níže porovnává celkové výnosy a náklady za uplynulá období. Celkové náklady jsou včetně odpisů. Nárůst nákladů oproti předchozímu účetnímu obdobím je odrazem realizace projektu Jizerky – ráj pro aktivní
turisty, v jehož rámci byla pořízena nová rolba, a také dalšími úpravami stadionu a zázemí.

Celkové výnosy a náklady v uplynulých sezónách
Ukazatel / období

1. 6. 2014 až
31. 5. 2015

1. 6. 2015 až
31. 5. 2016

1. 6. 2016 až
31. 5. 2017

1. 6. 2017 až
31. 5. 2018

Celkové výnosy

7 050 tis. Kč

4 269 tis. Kč

4 657 tis. Kč

6 003 tis. Kč

Celkové náklady

7 175 tis. Kč

4 148 tis. Kč

5 205 tis. Kč

6 004 tis. Kč

Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách www.jizerskaops.cz nebo je k nahlédnutí v kanceláři společnosti. Plné znění dokumentu je rovněž uloženo v Obchodním rejstříku ve Sbírce listin.
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Struktura společnosti
Správní rada JIZERSKÉ, o.p.s. po většinu účetního období pracovala ve svém původním složení (Ing. Petr Krátký
– předseda, Ing. Petr Beitl, Ing. Pavel Bažant, Mgr. Daniel David, Petr Holub, Martin Koucký, Mgr. Marek Pazderský, Michal Plíšek, Ing. Jaroslav Zámečník CSc.). V jarních měsících vypršelo tříleté funkční období všech členů
vyjma Mgr. D. Davida. Obec Bedřichov jakožto zakladatel společnosti v rámci jmenování nových členů schválila
změnu zakládací listiny, snižující počet členů správní rady z devíti na šest. Ke dni 31. 5. 2018 byli do správní rady
jmenováni Ing. Petr Beitl, Petr Holub, Martin Hrabaň, Ing. Petr Krátký a Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
Složení dozorčí rady se v uplynulém období nezměnilo.

K 31.5.2018 bylo tedy složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:

Správní rada
JIZERSKÉ, o.p.s

Mgr. Daniel
David
Obec Janov nad Nisou
člen správní rady

Ing. Petr Beitl
Statutární město
Jablonec nad Nisou
člen správní rady
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Ing. Petr Krátký
Vitrum, s.r.o.
předseda správní rady

Petr Holub
Obec Bedřichov
člen správní rady

Martin
Hrabaň
SKI KLUB JIZERSKÁ
PADESÁTKA z.s.
člen správní rady

Ing. Jaroslav
Zámečník CSc.
Euroregion Nisa
člen správní rady

Dozorčí rada
JIZERSKÉ, o.p.s.

Jaroslav
Kořínek

Ing.
František
Chlouba

Ondřej Duda
Panský dům
a Pyramida s.r.o.
předseda dozorčí rady

Město Desná
člen dozorčí rady

Kancelář

Odd. krizového řízení
Jablonec nad Nisou
člen dozorčí rady

Mgr. Radka
Davidová
Ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.

V Bedřichově dne 5. 10. 2018

Mgr. Radka Davidová
ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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Zpráva nezávislého auditora
pro vedení společnosti JIZERSKÁ, o.p.s.
Název společnosti:

JIZERSKÁ, o.p.s.

Sídlo společnosti :

468 12 Bedřichov 218

Identifikační číslo:

254 12 949

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání:

viz příloha k účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti JIZERSKÁ, o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31. květnu
2018, výkazu zisku a ztráty za období od 1. června 2017 do 31. května 2018 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti JIZERSKÁ, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti JIZERSKÁ, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování
těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti JIZERSKÁ, o.p.s.
k 31. květnu 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. června 2017 do 31. května
2018 v souladu s českými účetními předpisy.
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Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok.
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou čí našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky,
zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni
zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.
V Liberci, dne 5. října 2018
Auditorská společnost:

Auditor, který jménem společnosti vypracoval zprávu:

VGD -AUDIT, s.r.o.
evidenční č. 271

Ing. Monika Handelová
evidenční č. 1565

Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

Příloha Výroční zprávy – Účetní závěrka za účetní období 1.6.2017–31.5.2018
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Kontakt
JIZERSKÁ, o.p.s
Bedřichov 218
468 12 Bedřichov
IČ: 25412949
T +420 483 380 034
E informace@jizerskaops.cz
www.jizerskaops.cz

