STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s.
Hlavní 200
253 01 CHÝNĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) byla založena dne 29.8.2000 zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Praze čj.
F33695/2000/O182/01.
Společnost byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb. Společnost založilo sedm
zakladatelů, fyzických osob.
Společnost byla založena pro plnění svojí hlavní činnosti a tou je poskytování služeb
rekreačního a sportovního charakteru občanům obce Chýně a Hostivice a ostatním občanům
ve vymezené lokalitě přírodního areálu s vodními plochami. S poskytováním služeb je
spojena výrazně ekologická aktivita společnosti v pronajaté lokalitě Strahovský rybník a
přilehlých pozemcích. Jedná se o dobudování hrází a okolních ploch rybníka, výsadbu keřů a
stromů, sekání trávy, úklid a čištění areálu, zajištění rybí obsádky a vytváření dobrých
podmínek pro život ohrožených živočišných druhů. Touto činností chce společnost obnovit a
dotvořit přírodní areál a poskytnout zájemcům o sportovní rybolov za stanovených podmínek
možnost vyžití při regulačním odlovu a zároveň nejen jim, ale i ostatním občanům zajistit
možnost pobytu v příjemném prostředí zeleně a vodních ploch. V roce 2017 se nezměnilo nic
v poslání společnosti a lze konstatovat, že hlavní činnost byla úspěšně naplňována. Po
sedmnácti letech fungování společnosti se vytvořil již stálý okruh příznivců této činnosti, kteří
spolu s ostatními občany regionu aktivně využívají tento prostor a zároveň se podílejí na jeho
dotváření a udržování.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Strahovský rybník o.p.s. jako účetní jednotka účtovala v průběhu roku 2017 ve smyslu
vyhlášky 504/2002 Sb., používala směrnou účtovou osnovu dle přílohy č.3 platnou pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtovala v soustavě
podvojného účetnictví. Účetnictví je zajištěno firmou Ing. Josef Horák IČO 49852922.
V roce 2017 hospodařila společnost s celkovým výsledkem + 40.120,15 Kč. Toto je účetní
výsledek hospodaření, suma ke zdanění, ale jako obecně prospěšná společnost daň neplatíme.
Příjmy tvořily peněžní dary fyzických osob – účastníků regulačního odlovu v celkové výši
152.300,-Kč. Tato částka zahrnuje povolenky, zápisné i zaplacení neodpracovaných brigád od
účastníků regulačního odlovu. Jako další příjem jsme obdrželi sponzorské dary od firem ve
výši 23.200,-Kč a to od firmy Satrapa – 10.000,-Kč a od firmy Vápenka Čertovy schody
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celkem 13.200,-Kč. Od obce Chýně jsme obdrželi účelovou dotaci na rybářské akce pro děti a
dospělé ve výši 16.760,-Kč, která byla plně využita a vyúčtována obci. Ostatní příjmy jsou
úroky z účtu, celkem:1,23Kč.
Celkem příjmy v roce 2017: 175.501,23 Kč.
Výdaje společnosti v roce 2017 tvořily především výdaje na nákup nové techniky na
údržbu zeleně: nákup žacího traktoru: 24.200,-Kč, nákup křovinořezu: 11.460,-Kč. Dále
materiál na údržbu klubovny, náhradní díly do sekaček, údržba techniky a nákup nářadí:
15.349,-Kč. Nákup krmení pro ryby celkem:8.000,-Kč. Dále jsme vydali za PHM do sekaček
8.062,-Kč. Za elektřinu 12.600,-Kč. Větší položkou jsou pak výdaje za nájmy 11.000,-Kč,
účetnictví 3.000,-Kč, pojištění klubovny 2.964,-Kč, administrativa, poplatky apod.
Celkové výdaje za rok 2017: 135.381,08Kč.
Příjmy – Výdaje: 40.120,15Kč
K 31.12.2017 bylo na účtu společnosti: 14.405,11 Kč a v pokladně: 75.041,80Kč.
Strahovský rybník o.p.s. vlastní hmotný investiční majetek dle přehledu v účetnictví,
nevlastní žádný nehmotný investiční majetek. Má uzavřeny dvě nájemní smlouvy na
Strahovský rybník, Návesní rybník v Chýni a pozemky pod plůdkovými rybníčky. Dále
společnost uzavřela s obcí Chýně Smlouvu o právu stavby na pozemku pod klubovnou.
Společnost má v majetku drobný dlouhodobý majetek dle seznamu v účetnictví. Společnost
neměla v roce 2017 žádného zaměstnance a tudíž nevyplácela žádné mzdové prostředky ani
neprováděla odvody do fondů. Společnost neeviduje k 31.12.2017 žádné závazky ani
pohledávky. Žádný majetek společnosti není zastaven zástavním právem. Podklady pro
účetnictví- účtová osnova, účetní deník, hlavní účetní kniha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha,
soupis investičního a drobného hmotného majetku jsou k nahlédnutí u předsedy správní rady.
Daňové přiznání za rok 2017 nebylo zhotoveno ani odevzdáno, vzhledem k tomu, že
společnost neprováděla žádnou komerční činnost vytvářející zisk ke zdanění.

SPOLUPRÁCE, PODĚKOVÁNÍ
Společnost spolupracovala v roce 2017 s celou řadou organizací a jednotlivců.
Společnost děkuje všem účastníkům regulačního odlovu za finanční, ale i pracovní podporu.
Dále společnost děkuje obci Chýně za finanční příspěvek a podporu. Děkujeme všem
zastupitelům obce Chýně a příznivcům, také všem občanům a organizacím za pomoc při
plnění hlavní činnosti společnosti. Členové správní a dozorčí rady jsou přesvědčeni, že
společnost plní své poslání a že činnost, kterou vyvíjí je přínosem pro občany regionu
Hostivice-Chýně.
Společnost uvítá finanční dary k podpoře svojí činnosti. Tyto dary lze odečíst od
základu daně dle stanovených pravidel. K tomu Strahovský rybník o.p.s. uzavře s dárcem
darovací smlouvu a vydá potvrzení o přijetí daru.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Platné ke dni 31.12.2017
Název: STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s
Sídlo: 253 01 CHÝNĚ, Hlavní 200
IČO: 26197090
DIČ: CZ26197090
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna ČSOB a.s., číslo účtu: 232692464/0300
Ředitel společnosti-statutární zástupce: Josef Chyba
Správní rada: Oldřich Souček, Jiří Slanina, Richard Czerwinski
Dozorčí rada: Tomáš Adámek, Martin Ptáčník, Martin Kalkuš
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