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STRAHOVSKÝ RYBNÍK o.p.s. 

Hlavní 200 

253 01 CHÝNĚ 

 

 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA   ROK  2019 

 

 

 

 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 2019 se nezměnilo nic v poslání 

společnosti a lze konstatovat, že hlavní činnost byla úspěšně naplňována. Po osmnácti 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 HOSPODAŘENÍ 

 

 

Strahovský rybník o.p.s. jako účetní jednotka účtovala v průběhu roku 2019 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 Iveta Rousová, IČO 68776250. 

V roce 2019 hospodařila společnost s celkovým výsledkem – 8.192,66 Kč. Toto je účetní 

výsledek hospodaření, rozdíl mezi příjmy a výdaji. Záporný výsledek je způsoben především 

vyššími výdaji na opravu a údržbu břehů SR a rybníčků, ale především nižšími příjmy za 

povolenky, menším počtem účastníků rybolovu.  Podrobně v části výdaje. 

 

Příjmy tvořily peněžní dary fyzických osob – účastníků regulačního odlovu v celkové výši          

8.050,-Kč. Tato částka zahrnuje povolenky, zápisné i zaplacení neodpracovaných brigád od 
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účastníků regulačního odlovu. Jako další příjem jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 7.200,-

Kč a to od firmy Vápenka Čertovy schody. Dalším příjmem byl prodej násadní ryby ČRS MO 

Hostivice ve výši – 6750,-Kč. Ostatními příjmy jsou úroky z účtu, celkem:0,84Kč. 

  Celkem příjmy v roce 2019: 101.000,84 Kč. 

 Výdaje společnosti v roce 2019 tvořily především výdaje na opravu břehů Strahovského 

rybníka, násadních rybníčků a klubovny celkem jsme vydali 21.303,-Kč a to hlavně za stavební 

materiál (písek, beton, kamenivo, obrubníky atd.). 

Další větší položkou jsou náklady na údržbu zeleně, zvláště náklady na PHM, které činily 

15.443,-Kč a výdaje za nářadí, náhradní díly ke strojům a nátěrové hmoty ve výši18.631,-Kč. 

Dále výdaje na provoz klubovny-skladu, což jsou náklady na elektřinu – 12.776,-Kč (obsahuje 

i placení záloh z elektroměru u Návesního rybníka), dále výdaje za pojištění klubovny– 2.934,-

Kč a nájemné –1.000,-Kč. Za nájem Strahovského rybníka a pozemků v jeho okolí jsme vydali 

10.000,-Kč. Další položkou výdajů jsou náklady na občerstvení na brigády a všechny pořádané 

akce –6.408,-Kč. Za nákup násady amura jsme vydali 6000,-Kč. Další položkou je účetnictví 

5.000,-Kč, dále administrativa, poštovní a bankovní poplatky apod.   

 

Celkové výdaje za rok 2019:  109.193,50 Kč.   

 

Příjmy – Výdaje: - 8.192,66 Kč  (záporný výsledek) 

  

 K 31.12.2019 bylo na účtu společnosti: 11.905,31 Kč a v pokladně: 41.497 Kč, celkem 

k dispozici k 31.12.2019 …........53.402,31 Kč. 

 

 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 2019 žádného zaměstnance, a tudíž nevyplácela žádné mzdové prostředky ani 

neprováděla odvody do fondů. Společnost neeviduje k 31.12.2019 žádné závazky ani 

pohledávky. Žádný majetek společnosti není zastaven zástavním právem. Podklady pro 

účetnictví - účtová osnova, účetní deník, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výsledovka, stav účtu a 

pokladny, zápis o inventarizaci majetku, soupis investičního a drobného hmotného majetku jsou 

k nahlédnutí u předsedy správní rady. Daňové přiznání za rok 2019 nebylo podáno, vzhledem 

k tomu, že společnost neprováděla žádnou komerční činnost vytvářející zisk ke zdanění. 

Podklady pro přiznání daně z příjmu jsou rovněž k nahlédnutí v účetnictví za rok 2019.  

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

Společnost v roce 2019 vyvíjela pouze činnosti spojené s poskytováním obecně 

prospěšných služeb. Nebyla vykonávána žádná doplňková ani jiná výdělečná činnost. V roce 

2019 byly prováděny všechny pravidelné práce na údržbě Strahovského rybníka a pozemků v 

jeho okolí. Byly provedeny nutné opravy laviček v okolí rybníka, tabulí i vývěsek. Byly 

udržovány dřeviny a křoviny v areálu. Odstranili jsme starou buřinu a provedli jarní údržbu 

techniky. 

Pravidelně bylo prováděno čištění koryta přítoku a ostatních vodních struh v 

lokalitě, provedli jsme rekonstrukci druhého násadového rybníčku, který byl v havarijním 

stavu. Oproti původnímu projektu, kdy břehy nebyly ničím zpevněny, jsme se rozhodli, pro 

sypanou hráz z kamene. Celoročně jsme sekali trávu a v době sucha jsme zalévali stromy v 
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areálu rybníka. V září společnost pořádala dětský den, „Chytání děti s rodiči”. Dále 

společnost spolupracovala s ČRS MO Hostivice na rybářských závodech jak pro děti, tak i 

pro dospělé. Podporovala i jiné spolky, a to bezplatným zapůjčením boudy jako zázemí pro 

jejich akce. 

V Chýňském zpravodaji byla krátká zpráva, že obec Chýně zadala projekt na 

odbahnění rybníka a opravu břehu, který je v havarijním stavu. Správní rada proto pozvala na 

jednání o této situaci zástupce obecního úřadu. Společné jednání proběhlo 10.7.2019 v 

rybářské boudě. Na jednání se dostavila místostarostka pí. Czerwinski, která správní radu 

informovala o rozhodnutí paní starostky obce o revitalizaci rybníka, vypuštění, po vyschnutí 

vybagrovat sediment a opravit hráze. Harmonogram prací je: do listopadu 2019 projektová 

dokumentace, do února 2020 povolení od stavebního úřadu, dotace 2021, realizace 2021. 

Pan Kalkuš upozornil paní místostarostku na problém vypuštění rybníka. Společnost 

Strahovský rybník nemá kapacity na výlov rybníka a uchování ryb do doby, než se rybník 

napustí. Jedná se zhruba 0 60 metráků. V obsádce jsou trofejní ryby, které se chovají od roku 

2012. Na to paní místostarostka odpověděla, že o.p.s. je v nájmu a není proto povinností obce 

se zabývat problémem, co s rybami. Dále pan Kalkuš upozornil, na problém uschnutí okolní 

vegetace z důvodu absence vody, stromy kolem rybníka čerpají podzemní vodu, po vyschnutí 

rybníka tato voda zmizí. Z důvodu dlouhodobého srážkového deficitu a dalším dlouhodobým 

prognózám, je zcela možné, že se rybník nenaplní. Vodu je potřeba neustále odpouštět, jinak 

by vyschla celá Strahovská kaskáda. Paní 

místostarostka byla také upozorněna na likvidaci spolku, který tu funguje od roku 2000, má 

80-90 členů, bez vody se spolek rozpadne, jelikož členové spolku nebudou poskytovat 

sponzorské dary, které jsou nutné na údržbu rybníka a celého areálu. Každoročně se na 

údržbu vydává nemalá částka a odpracuje se přes tisíc brigádnických hodin. 

Pan Kalkuš paní místostarostce představil pana Tomáška, zástupce firmy 

Baktoma, která se zabývá likvidaci bahna a sedimentu pomocí bakterií, nemusí se vypouštět 

rybník, snížení vrstvy bahna za rok je průměrně 20 cm. Cena na Strahovský rybník by byla 

zhruba 180 000 Kč. 

Pan Slanina a pan Kalkuš zmapovali kolik se nachází sedimentu v rybníce. Také obecní 

úřad nechal změřit sediment. Zjistilo se, že v rybníce je malé množství sedimentu, proto obec 

upustila od záměru rybník vypustit. 

Ze zdravotních důvodů ukončil pan Martin Ptáčník členství v dozorčí radě a také pan 

Czerwinski podal žádost o odstoupení ze správní rady. Pan Josef Chyba zakladatel a statutární 

ředitel svolal na 15.11.2019 schůzi zakladatelů společnosti Strahovský rybník o.p.s 

Přítomní zakladatelé: PharmDr. Vítězslav Fanta, Josef Chyba, Miroslav Rajtora, Jiří 

Slanina, ak- sochař Jan Turský, projednali a přijali odstoupení Richarda Czerwinského ze 

správní rady a Martina Ptáčníka z dozorčí rady. 

Schůze zakladatelů hlasovala a schválila jednohlasně novou správní a dozorčí radu. 

Současná podoba správní rady je: 

Marti Kalkuš, Oldřich Souček, Jiří Slanina. 

Správní rada si za svého předsedu zvolila Martina Kalkušě 

Současné podoba dozorčí rady ie: 

Tomáš Adámek, Jaroslav Boťha, Ing. Tomáš Černohorský 

Dozorčí rada si za svého předsedu zvolila Tomáše Adámka 
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V rámci splnění pracovní povinnosti bylo odpracováno celkem 1584 brigádnických 

hodin, a to zejména účastníky regulačního odlovu, ale i dalšími příznivci. Všem účastníkům 

brigád tímto děkujeme za aktivní účast. Velký dík patří panu Jiřímu Slaninovi, Martinovi 

Kalkušovi a Josefu Chybovi jak za organizaci brigád, tak za počet odpracovaných hodin. 

V průběhu roku zasedala pětkrát jak správní, tak i dozorčí rada společnosti. Na svých 

zasedáních přijala správní rada rozhodnutí o podmínkách regulačního odlovu pro rok 2020, k 

tomu vydala upravená pravidla a schválila hlavní body plánu práce na rok '2020. 

 

Od roku 2009 provozuje společnost webové stránky, které poskytují všem příznivcům a 

zájemcům o naši činnost přehledné informace o proběhlých akcích, o chystaných aktivitách, 

brigádách a dalších akcích. Stránky naleznete po zadání adresy: www.strahovnik.cz a zároveň 

můžete komunikovat s představiteli společnosti pomocí e-mailové adresy: 

strahovnikops@seznam.cz. Žádáme členy, aby využívali informace zveřejněné na těchto 

stránkách a doporučovali je dalším zájemcům. 

 

 

 
SPOLUPRÁCE, PODĚKOVÁNÍ 

 

 

 Společnost spolupracovala v roce 2019 s celou řadou organizací a jednotlivců. 

Společnost děkuje všem účastníkům regulačního odlovu za finanční, ale i pracovní podporu. 

Dále společnost děkuje obci Chýně za všestrannou 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. 
 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Platné ke dni 31.12.2019 

 

 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: 

 Dozorčí rada:   
  


