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AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ÚČETNÍM OBDOBÍ 1. 1. – 31. 12. 2019
V rámci hlavní činnosti provozuje společnost tyto obecně prospěšné služby:
 úprava, údržba a provoz Jizerské lyžařské magistrály
 organizace vlastních sportovních akcí, závodů na objednávku

JIZERSKÁ, o.p.s. je neziskovou organizací,
která byla založena obcí Bedřichov v roce 1999 za účelem

Do hospodářské činnosti společnosti pak náleží:
 reklamní činnost

úpravy a údržby lyžařských tratí v Jizerských horách.
Tzv. Jizerská lyžařská magistrála je nejstarším
a nejvyhledávanějším českým areálem pro běžecké lyžování.
Dnes představuje řádově 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.

V uplynulém období se společnost JIZERSKÁ, o.p.s. nadále soustředila na svou hlavní činnost, jíž je úprava běžeckých
tratí. I nadále přetrvává spolupráce s portály SKIMAPA a Bílé stopy. GPS zařízení v rolbách promítají úpravy tratí
na webové stránky. Při správné funkčnosti systému tak 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.
Počáteční měsíce období patřily především zimním úpravám sezóny 2018/2019. Tato sezóna byla v kontextu minulých
let neobvykle náročná. Přinesla s sebou vydatné a časté sněžení, kvůli kterému bylo do terénu třeba vyjíždět mnohem
častěji než obvykle. V polovině ledna došlo vlivem mrazů a silného nárazového větru k rozsáhlým polomům v celých
Jizerských horách, obnovování průjezdnosti všech cest si vyžádalo týdny práce. Od 1. 1. do 12. 4. 2019 tak rolby vyjely
celkem 82krát, rolbaři najezdili téměř 9 400 kilometrů a strávili ve strojích více než 1 200 motohodin.
V průběhu zimní sezóny proběhly již tradiční závody, které JIZERSKÁ, o.p.s. přímo pořádala, nebo se na jejich organizaci
podílela. Již 11. ročník nočního závodu v běhu na lyžích Bedřichovský Night Light Marathon, který jsme uspořádali
ve dnech 4.–5. 1. 2019, zaznamenal rekordní účast bezmála 1 000 závodníků v dospělých i dětských kategoriích.
Velký úspěch měl i tradiční Den Jizerské magistrály. Svezení na strojích používaných pro úpravu lyžařských stop
a další doprovodné aktivity přilákaly v neděli 10. 3. 2019 spoustu návštěvníků, včetně těch nejmenších, pro které bylo
připraveno i krátké závodní kolečko s drobnou odměnou.
Díky dostatku sněhu proběhly bez komplikací i všechny závody dalších pořadatelů – Jizerská 50, BoboLoppet, ČEZ Hady
Kvadriatlon, Zlatý Cepín, závody Krajské nemocnice Liberec, Skikross oddílu TJ Dukla Liberec a další.
V rámci přípravy na zimní sezónu 2019/2020 byl proveden kompletní servis vozidel a strojů. Protože pracují v chráněné
krajinné oblasti, musí stroje vykazovat naprostou spolehlivost, kterou u nejstaršího stroje nebylo již možné obnovit ani
přes pravidelný odborný servis. Proto byla rolba Pistenbully 100 (r. v. 2006) prodána a místo ní byla s využitím výtěžku
veřejné sbírky, dotace od Libereckého kraje a daru od společnosti ČEPS a.s. pořízena nová Prinoth Husky T5.
Před zimou jsme stihli ještě provést nejpotřebnější drobné práce – za zmínku stojí prořezávky přerostlých větví
na tratích, doplnění dřevěných mapových stojanů k tratím na Vysokém hřebeni, oprava spadlého zábradlí na stadionu
v Bedřichově a terénní úpravu cesty, po které vyjíždí rolba ze zázemí.
Zimní sezóna 2019/2020 bohužel kvůli špatným sněhovým podmínkám nebyla do konce roku zahájena standardním
způsobem – výjezdem rolby na tratě. Sněhová vrstva umožnila alespoň úpravu za použití skútru, a i to pouze
v posledních třech dnech roku.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 1. 1. – 31. 12. 2019
Účetním obdobím je od tohoto období běžný rok.
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.

Finanční zdroje pro pokrytí nákladů společnosti jsou vícezdrojové. Z dlouhodobého hlediska jsou nejvýznamnějším
zdrojem pro krytí nákladů dotace, následované dary a příjmy z vlastní činnosti. Nejvýznamnější přispěvatelé v uplynulém
období jsou shrnuti v následující tabulce:
Tabulka 1: Přehled nejvýznamnějších finančních příspěvků za uplynulé období
SUBJEKT

ČÁSTKA

TYP ÚHRADY

ROZVAHA K 31. 12. 2019

Liberecký kraj

1 000 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

AKTIVA

Obec Bedřichov

802 783,84 Kč

Provozní příspěvek – z vybraného parkovného

Evropská unie

652 129,21 Kč

Dotace na projekt Jizerky – ráj pro aktivní turisty

ČEPS a.s.

495 000,00 Kč

Finanční dar na pořízení rolby

Dlouhodobý majetek:
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

37 002 tis. Kč
- 20 263 tis. Kč

Krátkodobý majetek:
Pohledávky

1343 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

2 462 tis. Kč

Jiná aktiva
Aktiva celkem

28 tis. Kč
20 572 tis. Kč

PASIVA
Vlastní zdroje:

18 362 tis Kč

Vlastní jmění

14 426 tis. Kč

Fondy
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje:
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

3 734 tis. Kč
202 tis. Kč
2 210 tis. Kč
0 tis. Kč

Statutární město Liberec

300 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

PPF a.s.

250 000,00 Kč

Finanční dar na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Statutární město Jablonec nad Nisou

200 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Ondřej Fryc

200 000,00 Kč

Finanční dar

Obec Janov nad Nisou

90 000,00 Kč

Dotace na úpravu a údržbu Jizerské magistrály

Účetní závěrka se zprávou auditora 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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Práci JIZERSKÉ, o.p.s. lze dlouhodobě podpořit prostřednictvím veřejné sbírky, která je povolena a průběžně
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.

2 210 tis. Kč
0 tis. Kč
20 572 tis. Kč

PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA JIZERSKOU MAGISTRÁLU LZE TAKTO:
 přímo nebo prostřednictvím platební brány na účet veřejné sbírky č. ú. 255 899 476 / 0300,

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019

 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,

NÁKLADY

 vhozením peněz do zapečetěné kasičky v informačním centru v Bedřichově,

Spotřebované nákupy a nakupované služby

4 439 tis. Kč

Osobní náklady

1 094 tis. Kč

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Daň z příjmů
Náklady celkem

1 tis. Kč
225 tis. Kč
1 792 tis. Kč
0 tis. Kč
7 551 tis. Kč

VÝNOSY
Provozní dotace

2 379 tis. Kč

Přijaté příspěvky

0 tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží

2 809 tis. Kč

Ostatní výnosy

1 769 tis. Kč

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

 v průběhu zimní sezóny zakoupením samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály od terénních prodejců nebo
na označených místech.

796 tis. Kč
7 753 tis. Kč

Hrubý výtěžek sbírky za sledované období činil 1 030 251,18 Kč, ze zůstatku na účtu sbírky byla ve stejném období
uhrazena část kupní ceny nové rolby Prinoth Husky T5 ve výši 1 500 000,00 Kč. Do konce sledovaného období byla
z výtěžku sbírky část použita k úhradě nákladů na výrobu prodávaných předmětů – samolepek a odznaků na podporu
Jizerské magistrály pro nadcházející sezónu 2019/2020 – a k pořízení nového jednotného vybavení pro prodejce, aby
byli v terénu snáze identifikovatelní. Zůstatek na bankovním účtu sbírky k 31. 12. 2019 činil 620 673,88 Kč.

Složení správní rady prošlo před koncem období změnami. K 18. 10. 2019 stávající předseda Ing. Petr Krátký rezignoval
na svou funkci i členství ve správní radě (projednáno zastupitelstvem obce Bedřichov 29. 11. 2019). Na uvolněné
místo člena správní rady byl 29. 11. 2019 jmenován Martin Kunc a předsedou byl následně 11. 12. 2019 zvolen Martin
Hrabaň.
Složení dozorčí rady se v uplynulém období nezměnilo, došlo pouze k prodloužení mandátu všech tří členů na další
období.
K 31. 12. 2019 bylo tedy složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:

Správní rada JIZERSKÉ, o.p.s.
Martin Hrabaň
SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s.
Předseda správní rady
Ing. Petr Beitl
Poslanecká sněmovna PČR
Člen správní rady
Mgr. Daniel David
Obec Janov nad Nisou
Člen správní rady
Petr Holub
Obec Bedřichov
Člen správní rady
Martin Kunc
Obec Bedřichov
Člen správní rady
Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
Statutární město Liberec
Člen správní rady

Dozorčí rada JIZERSKÉ, o.p.s.
Ondřej Duda
Panský dům a Pyramida s.r.o.
Předseda dozorčí rady
Jaroslav Kořínek
Město Desná
Člen dozorčí rady
Ing. František Chlouba
Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
Člen dozorčí rady

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

PODĚKOVÁNÍ ZA OBDOBÍ 1. 1. – 31. 12. 2019
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
Obec Bedřichov
Obec Janov nad Nisou
Obec Kořenov
Obec Oldřichov v Hájích
Město Nové Město pod Smrkem
Obec Josefův Důl

Statutární město Liberec
Statutární město Jablonec nad Nisou
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Město Desná
Město Hejnice
Obec Bílý Potok

Organizacím / sponzorům:
Antonie Hotels s.r.o.
A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.
ČEPS, a.s.
Capsa.cz, s.r.o. (SKIMAPA)
DECASPORT s.r.o.
ELEVEN FS s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Fryc Ondřej
Hotel Královka s.r.o.
JEŠTĚD spol. s r.o.
KALIŠ & KRÁTKORUKÝ spol. s r.o.
Müller Zdeněk – Občerstvení Hřebínek
Nadace JABLOTRON
Panský dům a Pyramida s.r.o.
Progres Liberec s.r.o.
Šámalova chata
UBS Liberec s.r.o. – Uko jóga Bedřichov
Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o.

ATREA s.r.o.
Brabec Josef (Bílé stopy)
ČEZ, a.s.
CTT media s.r.o.
Dřevoplast Ludvík s.r.o.
ESPACE Retail s.r.o. (The North Face Liberec)
Fehrer Bohemia s.r.o.
Holý Michal – Norge.cz
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
LUFTIGA s.r.o.
Nadace ČEZ
Nyč Radim – NYČ SPORT
PPF, a.s.
SPRINT spol. s r.o.
TP Consulting s.r.o.
VAVRYS CZ, s.r.o.

Jednotlivcům:
Jmenovitě děkujeme společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za umožnění bezpečného uskladnění roleb
na letní období.
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.

V Bedřichově dne 5. 6. 2020
Mgr. Radka Davidová
ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.

Příloha Výroční zprávy - Účetní závěrka se zprávou auditora za účetní období 1. 1. – 31. 12. 2019

