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Popis 

Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
schvalování účetní závěrky vybraných účetních jednotek a Směrnicí rady města č. 
3/2014 – zásady schvalování účetních závěrek PO zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou hospodaření a účetní závěrku za rok 2020. 

 

Dopad do rozpočtu města 

Materiál nemá finanční dopad do rozpočtu města. 

 

Geneze případu 

 není 

 

Návrh řešení 

 Schválení závěrky za rok 2020  

 

Varianty návrhu usnesení 

RM po projednání 

 schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2020 

 neschvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2020 

 bere na vědomí výsledek hospodaření PO Kultura za rok 2020 

 

Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení 

 

Stanoviska  

Materiál doporučují ke schválení:  

 Mgr. Ludmila Řezníčková – garant organizace 

 Bc. Jitka Vácová – vedoucí finančního odboru 

 Mgr. Petr Sedlák – vedoucí odboru ŠKSM 









































































Kultura Žďár, příspěvková organizace 

 

Hospodaření 2020 - komentář 
 

Hospodaření roku 2020 bylo významně ovlivněno vládními protiepidemickými opatřeními. Kultura 

Žďár dosáhla hrubého obratu 13.235 tis. Kč. Je to v průměru o 8 až 9 mil Kč méně oproti běžnému 
obratu minulých let. Hospodářský výsledek je vyrovnaný. Z pohledu rozdělení hospodaření na 3 
hlavní provozy je výsledek následující: 

 Dům kultury  + 419 tis. Kč, nájem pro rok 2020 prominut, provozní příspěvek, ÚP + 

464 tis. Kč, opravy a investice 260 tis. Kč 

 Městské divadlo + 117 tis. Kč, nájem pro rok 2020 prominut, provozní příspěvek + 
3.367 tis. Kč, opravy a investice 20 tis. Kč 

 Kino Vysočina - 536 tis. Kč, nájem pro rok 2020 prominut, provozní příspěvek, grant 

FK + 1.150 tis. Kč, opravy a investice 30 tis. Kč 
 

1) Dům kultury 

 

Hospodářský výsledek 2020 je + 419 tis. Kč, hospodářský výsledek 2019 - 257 tis. Kč. Hrubý obrat 
střediska je přes 4.100 tis. Kč.  
Hlavní výnosové účty jsou úč. 602 (energie, reklama..) jsou ve výši 937 tis. Kč (rok 2019 1.043 tis. 

Kč), výnosy z podnájmů úč. 603 ve výši 2.644 tis. Kč (rok 2019 3.909 tis. Kč), čerpání fondů úč. 
648 ve výši 265 tis. Kč, příspěvek zřizovatel, ÚP úč. 672 ve výši 464 tis. Kč. 
Hlavní nákladové účty jsou úč. 501 materiál 211 tis. Kč (provozní materiál 175 tis. Kč, čisticí 
prostředky 25 tis. Kč, ostatní 11tis. Kč). Úč. 502 energie 1.123 tis. Kč, úč. 511 opravy 256 tis. Kč 

(Retro tančírna, Jazzmine), úč. 518 služby 218 tis. Kč (67 tis. Kč odpady, revize 40 tis. Kč, údržba 
www 35 tis. Kč…), úč. 521-527 mzdy 1.999 tis. Kč. 

Příjmy z hospodářské činnosti byly výrazně ovlivněny jejím omezením, a to především omezením 
krátkodobých podnájmů – výnosy jsou řádově o 1 mil Kč nižší v porovnání s rokem 2019. 

Obsazenost Domu kultury dlouhodobými podnájmy se drží i v současnosti na 100 %. Jejich příjmy 
byly nižší cca o 200 tis. Kč – prominutí v souvislosti s protiepidemickými opatřeními (rozhodnutí 
RM). 

Rezervy spojené s málo využitým prostorem zkušebny hudeb se povedlo naplnit koncem roku. 

V souvislosti s tím byla na začátek roku 2020 naplánovaná oprava sociálního zázemí v suterénu 
budovy, které bylo zásadně morálně opotřebované (realizace leden 2020). 

 

Obsazenost hlavního sálu krátkodobými podnájmy byla na úrovni roku 2019. S uzavřením provozu 

byla velká část akcí přesunuta na jaro 2021, část termínů pak zrušena bez náhrady.  

 

Klíčové investice nebo jejich příprava v roce 2020 i přes nepřízeň vládních opatření byly z velké 
části uskutečněny. Patří k nim projekt sociálního zázemí Kavárny Krystal a jeho částečná 
realizace – dokončeno sociální zařízení pro tělesně postižené (realizace z rozpočtu města). Dále pak 
příprava projektové dokumentace a realizace žádosti o státní podporu na opravu 

vzduchotechniky sálu DK. Organizace realizovala koncem roku nad rámec plánovaných oprav 

revitalizaci Vinárny Krystal (270 tis. Kč), částečně ve spolupráci s OTSB a Kavárnou Krystal. 
Vznikl tak další funkční prostor, a tím rozšířená nabídka pro realizaci kulturních a společenských 
akcí (svatby, firemní akce, koncerty, párty, tanec….). 

 

Významným finančním zdrojem mimo rozpočet města a organizace roku 2020 byl příspěvek na 
zaměstnanost od ÚP ve výši 89 tis. Kč.  
 

 



2) Městské divadlo 

 

Hospodářský výsledek 2020 je + 117 tis. Kč, hospodářský výsledek 2019 – 47 tis. Kč. Hrubý obrat 
střediska je 5.500 tis. Kč.  
Hlavní výnosové účty jsou úč. 602 vstupné, energie 1.671 tis. Kč, úč. 603 podnájmy krátkodobé, 
dlouhodobé a reklama 244 tis. Kč, úč. 648 čerpání fondů 216 tis. Kč a úč. 672 provozní příspěvek, 

dary 3.367 tis. Kč.  
Hlavní nákladové účty jsou úč. 501 materiál 60 tis. Kč (provozní materiál 20 tis. Kč, kancelářské 
a úklidové prostředky 30 tis. Kč), úč. 502 energie 243 tis. Kč, úč. 518 služby 1.530 tis. Kč 
(honoráře 1.170 tis. Kč, reklama, www, prodejní systém 180 tis. Kč, autor odměny 80 tis. Kč, 

školení a revize 30 tis. Kč), úč. 521-527 mzdy 3.500 tis. Kč. 

 

Obsazenost hlavního sálu byla ovlivněna stejně jako u Domu kultury. Rámec kulturních akcí 
pořádaných naší organizací byl téměř v celém rozsahu posunut na rok 2021. Podnájmy byly 

částečně rovněž přesunuty do letošního roku, částečně zrušeny bez náhrady dle požadavku 

organizátora. 
 

Kulturní akce V roce 2020 byly dle plánu uskutečněny pouze akce v lednu a únoru, částečně 
v září. V ostatních měsících roku byl provoz divadla vládním nařízením uzavřen. 

 

Cenová politika vstupného zůstala na úrovni roku 2019. 

 

Výstavy viz kulturní akce 2020. 

 

Klíčové investice v MD v roce 2020 plánovány nebyly, z finančních důvodů nedošlo ani k rozšíření 
technického vybavení divadla. Do budoucna ale již hledáme cestu pro opravu hlediště – sezení a 

podlaha (zpracován projekt rok 2016) 

 

 

3) Kino Vysočina 
 

Hospodářský výsledek 2020 je - 536 tis. Kč, hospodářský výsledek 2019 +311 tis. Kč. Hrubý obrat 
střediska je přes 3.600 tis. Kč. Na záporném výsledku střediska se kromě uzavření provozu 
významně podílí nákladová položka odpisy – 330 tis. Kč.  
Hlavní výnosové účty jsou úč. 602 vstupné, energie 2.070 tis. Kč, úč. 603 podnájmy krátkodobé, 
dlouhodobé a reklama 70 tis. Kč, úč. 648 čerpání fondů 88 tis. Kč a úč. 672 provozní příspěvek, 

dotace FK 1.150 tis. Kč.  
Hlavní nákladové účty jsou úč. 501 materiál 48 tis. Kč (provozní materiál 20 tis. Kč, čisticí 
prostředky 20 tis. Kč), úč. 502 energie 209 tis. Kč, úč. 518 služby 1. 884 tis. Kč (půjčovné, autor. 

odměny 1.492 tis. Kč, reklama, www, prodejní a promítací systém 180 tis. Kč, revize a školení 60 
tis. Kč), úč. 521-527 mzdy 1. 416 tis. Kč, úč. 551 odpisy 330 tis. Kč. 

 

Obsazenost sálu. Rok 2020 byl ovlivněn vznikem filmových klubů a kin nejrůznější podoby. 

Především pak kin letních a autokin, prostřednictvím kterých se řešilo uzavření kamenných kin a 
omezená návštěvnost. I přes toto lavinovité řešení si Kino Vysočina udrželo přední pozici průměrné 
návštěvnosti v ČR. V roce 2020 bylo odehráno 374 filmových představení s návštěvností přes 17 
tis. diváků. Průměrná návštěvnost kina Vysočina za rok 2020 67 osob/film, průměrná republiková 
návštěvnost je 22 osob/film. 

 

Klíčové investice v kině v roce 2020 – příprava projektové dokumentace Art sálu v kině Vysočina 
(realizace z rozpočtu města).  

 



Cenová politika vstupného nevybočuje z průměru cen kin v ČR. V porovnání s kiny odpovídající 
velikostí a kvalitou se držíme mírně nad průměrem. Průměrná cena vstupného v roce 2020 Kino 

Vysočina 126 Kč, Scala Brno 125 Kč, Mír Příbram 114 Kč. 
 

Významným finančním zdrojem mimo rozpočet města a organizace roku 2020 byl dar 500 tis. Kč 
od společnosti na vybudování Art sálu v kině Vysočina a finanční podpora FK 152 tis. Kč na 
znovuotevření provozu kina v roce 2020.   

 

 

4) Zaměstnanost a cenová politika organizace 

 

Organizace měla v roce 2020 celkem 14 kmenových zaměstnanců a 40 osob zaměstnaných na 

dohodu o provedení práce. Z kmenových zaměstnanců 6,5 přepočtených zaměstnanců pracuje jako 

THP a 7,5 zaměstnanců v provozu. Zaměstnanci na dohody pracují v provozu na pozicích – šatna, 
úklid, hasič, bilet, promítač, provoz, zvuk, pokladna.  

V průběhu roku se organizace snažila řešit problém zastupitelnosti (obtížné či zcela absence) na 
jednotlivých pracovních pozicích, což se částečně, především v provozu, podařilo. 

 

 

 

 



 

KULTURA ŽĎÁR

Výnosy 2017 2018 2019 2020 Náklady 2017 2018 2019 2020

tržby z činnosti 12 557 16 723 18 219 7 637 materiál,energie 2 496 2 338 2 656 1 894

provozní dotace 3 994 3 602 4 224 4 979 služby 8 515 10 897 12 321 3 908

použití fondu 248 20 122 570 osobní náklady 5 341 6 445 6 789 6 926

ostatní výnosy 83 0 61 49 ostatní náklady 147 432 630 98

daň 0 0 0 0

odpisy 86 177 223 409

Celkem 16 882 20 345 22 626 13 235 Celkem 16 585 20 289 22 619 13 235  
 

Dotace poskytnuté v roce 2020 tis. Kč
Zřizovatel - provoz Kultura 4 690

Úřad práce 89

Neinvestiční dotace - grant Fond kinematografie na 
zajištění provozu kina ve 2. pololetí 2020 153

Vstupné 23

Rozp. transferu - inv. dotace 24

Dotace poskytnuté celkem 4 979  
 

2017 2018 2019 2020

Výnosy 16 882 20 345 22 626 13 235

Náklady 16 585 20 289 22 619 13 235

Hospodářský 
výsledek 297 56 7 0

Hospodářský výsledek v letech

 
 

 

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2020 ( v tis. Kč) 0

v tom zisk z hlavní činnosti 0

 

 

0,00 Kč
Rezervní fond 0,00 0,00%

Fond odměn 0,00 0,00%

 HV usn. RM čj.  66/2021/Kultura ze dne 12. 4. 2021

 

 

Fond odměn 235 235

FKSP 18 29

Rezervní fond HV 417 161

Rezervní fond z ost. titulů 0 0

Fond reprodukce majetku 198 1 063

 
  

  

 

 
























