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1) Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky 

 
Základní údaje o společnosti 
 
Kabelová televize Kadaň, a.s. vznikla dne 16.7.1992 - zápisem do Obchodního rejstříku 
oddíl B vložka 298. Jediným zakladatelem a akcionářem akciové společnosti je obec 
Kadaň reprezentovaná Městským úřadem v Kadani, Mírové náměstí 1. Notářský zápis o 
jejím založením byl sepsán dne 30.4.1992 pod čj. N 231/92, NZ 227/92. Společnost je 
založena na dobu neurčitou. 
 
 
Základní kapitál společnosti tvoří peněžité a nepeněžité vklady zakladatele ve výši 
20.100.000,- Kč. 
Dne 25.10.2005 na základě rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady 
bylo učiněno navýšení základního kapitálu o částku 7.600.000,- Kč, toto navýšení bylo 
uskutečněno až dnem zápisu do Obchodního rejstříku tj. 9.2.2006. Základní kapitál byl 
zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, tj. bylo upsáno 76 kmenových akcií 
na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Dne 15.5.2014 došlo ke změně stanov 
společnosti, kde se společnost podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 
zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech. 
  
 

Základní jmění je rozděleno na akcie majitele následovně: 
a/ 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 

b/ 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 

c) 76 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 

 
 
Orgány společnosti v době předložení výroční zprávy: 
 
a/ představenstvo  - Mgr. Michal Voltr, předseda představenstva 

   - Mgr. Zdeněk Hosman, místopředseda představenstva 

   - Ing. Jan Vaic, člen představenstva 

   - Ing. Martin Lendvorský, člen představenstva 

   - PaedDr. Jiří Kulhánek, člen představenstva 

 
b/ dozorčí rada - Ing. Ladislav Kohout, předseda dozorčí rady 

- Mgr. Lenka Raadová, MBA, člen dozorčí rady 

- Josef Nový, člen dozorčí rady 

 
 
Zpráva o podnikatelské činnosti 
 
Kabelová televize Kadaň, a.s. je provozovatelem několika činností. Nejvýznamnější 
činností jsou služby v oblasti elektronických telekomunikací – poskytování signálu 
kabelové televize a internetu pro občany města Kadaně. Další služby poskytuje Kabelová 
televize Kadaň, a.s. prostřednictvím střediska Kina Hvězda - promítání filmových kopií, 
plakátovací služby na 19 plakátovacích plochách, pronájem nebytových prostor 
krátkodobě i dlouhodobě a hostinskou činnost v kinokavárně.  
 



 
Hlavní činností naší společnosti v roce 2020 bylo pokračování výstavby optické sítě FTTH 
(optika až do bytu) na území města Kadaně. Od roku 2010 byla zahájena výstavba páteřní 
a následně terciální optické telekomunikační sítě FTTH po etapách, které zahrnovaly 
především panelovou výstavbu. Máme ukončenu výstavbu na všech sídlištích v Kadani 
včetně lokality Strážiště I, II a III, kadaňské námětí včetně přilehlých ulic a máme 
předpoloženou obec Úhošťany  mikrotrubičkami, kterou jsme budovali ve spolupráci 
s Technickými službami a ČEZ Distribucí. Během roku jsme napojovali obytné domy na 
náměstí a dokončili jsme napojení ulice ČSLA, kpt. Jaroše a Boženy Němcové na optickou 
síť. Připojování objektů provádíme podle požadavků klientů dodavatelskou firmou. 
Snažíme se napojit nově vybudované nebo zrekonstruované objekty jak na metalickou tak 
i na optickou síť jako tomu bylo u domu Na Příkopech tak i u zrekonstruovaného dumu 
bývalé školky na 1. Máje. V říjnu 2020 jsme po veřejném výběrovém řízení započali 
s výstavbou optické sítě FTTH v lokalitě Kaolinka sever - ul. Polní, Obránců míru, Ovesná. 
Tato etapa by měla být ukončena do srpna 2021. Další etapy, Kasárna střed a oblast 
Vinohrad, jsou připraveny k realizaci v dalších letech. V roce 2020 jsme připojili na 
optickou síť domov pro seniory v ul. Věžní a Alžbětinský klášter. Tato investice byla 
vyvolána z důvodu připojení výměníkové stanice Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.. 
Celkem máme převedeno a připojeno 4.096 klientů na optickou síť. Celkové vynaložené 
investice na optickou síť k 31.12.2020 jsou ve výši  44.814.169,- Kč.  
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Společnost dnes poskytuje služby ve dvou zcela odlišných oblastech a to v oblasti 
elektronických komunikací a v kulturní oblasti: 

 
1) Služby přenosu TV a R vysílání  
2) Služby přístupu k síti Internet  
3) Služby přenosu dat 
4) Služby zprostředkované střediskem KZ 

 

1) Služby přenosu TV a R vysílání 
 
V roce 2020 šířila Kabelová televize Kadaň, a.s. signál 121 televizních stanic digitálně v 
systému DVB–C a 26 rozhlasových stanic. V omezené nabídce šíříme celkem 53 
televizních stanic včetně 20 kanálů v HD rozlišení, v základní nabídce celkem 118 
programů z toho 39 v HD rozlišení a ve speciální nabídce 3 kanály HBO v HD rozlišení. V 
analogovém vysílání jsme poskytovali zákazníkům 30 stanic do 20.1.2020, kdy jsme tento 
způsob distribuce ukončili z důvodu přechodu pozemního vysílání z DVB-T na DVB-T2. 
Dne 23.3.2020 jsme přiřadili do omezené nabídky televizní stanici ČT3 tzv. dočasné 
vysílání pro seniory v době pandemie Covid -19.  Poplatky v roce 2020 za televizní služby 
zůstaly na stejné úrovni roku 2019. V tomto roce jsme přidali do základní nabídky novou 
televizní stanici. Arena Sport1 SD/HD, Arena Sport2 SD/HD, Film Europe+ HD, Discovery 
Travel Channel HD a France 24 SD. Na základě narůstajících poplatků za vysílací práva 
jednotlivých poskytovatelů jsme museli z nabídky vyřadit cizojazyčné televizní stanice 
RTL, ARD, PRO7, RTL2, AXN Black a AXN White. V kadaňském vysílání probíhá 
informačně-inzertní smyčka studia FOCUS.  
Postupným trendem je náhrada vysílání SD za HD rozlišení, popřípadě změnou video 
kodeku MPEG2 na MPEG4 z důvodu menšího datového toku. Na tuto změnu naše 
společnost zareagovala zakoupením 2 ks transcoderů, které přeměňují video kodek pro 
většinu TV zařízení našich zákazníků. Na základě tohoto předběžného opatření, 
zakoupení nových transconderů, jsme pro naše zákazníky byli schopni dodat stávající 
televizní stanice ve stejném rozlišení a kvalitě bez nutnosti nákupu nových televizorů či 
opětovného přeladění TV přijímačů a Set Top Boxů. Tímto rychlým zásahem naši 
zákazníci nezaznamenali žádné výpadky či nedostupnost televizního vysílání. 
 
Abychom předcházeli výpadkům vysílání je naše společnost vybavena technologií, která 
zajišťuje náhradní zdroje televizních stanic. Jedná se o zařízení pozemního vysílání, 
satelitního vysílání a prioritou je zajišťování zdrojů po optickém vlákně. Kabelová televize 
Kadaň, a.s. monitoruje veškeré zesilovače na distribuci televizního a internetové vysílání 
po koaxiálním kabelu. Díky tomuto zařízení dokážeme lokalizovat a vyřešit poruchu v co 
nejkratším možném termínu.  
 
Od konce roku 2016 naše společnost rozšířila televizní vysílání o novou službu 
pojmenovanou „KTK Plus“. Tato služba je doplňkovou službou ke klasickému šíření TV 
signálu. Jedná se o sledování TV na dalších zařízeních (mobilní telefony, tablety, počítače, 
notebooky, SMART TV). Důvodem nasazení je nabídnout zákazníkům další možnosti 
sledování televizních pořadů na jiných zařízeních a možností si přehrát pořady z dřívějšího 
data (TV archiv).  
 
 
 
 



 
 
Celkový počet aktivních účastnických zásuvek připojených na kabelový rozvod 
k 31.12.2020 je 6.415 ks z toho:  

 
 

nabídka počet zákazníků počet programů cena na 1 měsíc včetně DPH 

Omezená nabídka 3128 53 120,- Kč 

Základní nabídka 3287 118 380,- Kč 

HBO 64 3 200,- Kč 

KTK plus 34 33 99,- Kč 
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2) Poskytování internetu a intranetu 

 
K poskytování internetu používá naše společnost dvě technologie. Starší koaxiální síť 
postupně nahrazujeme moderní optickou sítí, která umožňuje dosahovat větších rychlostí 
a vyznačuje se vyšší stabilitou.  
 
Koaxiální sít používá řídící jednotku CMTS Arris C4 ve standardu Docsis 3. Díky snížení 
počtu přípojek na této síti přechodem na optickou síť, jsme mohli odlehčené segmenty sítě 
spojit a přetížené zase rozdělit. Dosáhli jsme větší šířky přenosového pásma a mohli 
přistoupit k zavedení standardu Docsis 3, který umožňuje spojovat dopředné i zpětné 
kanály. Mohli jsme tak zákazníkům poskytnout větší dopředné i zpětné rychlosti. Tarif 
Premium pro modemy Docsis 3 s rychlostí 100/10 Mbps za 390,- Kč/měsíc již využívá 330 
zákazníků. 
 
 
Od roku 2010 postupně budujeme optickou síť FTTH (optické vlákno až do bytu) typu 
GPON (gigabitová pasivní optická síť). Centrum optické sítě, řídící jednotka GPON od 
firmy Huawei, je umístěno v servrovně v sídle Kabelové televize Kadaň, a.s., která je 
zálohovaná diesel agregátem s výkonem 64 kVA a UPS s výkonem 24 kVA. Poskytovatel 
konektivity k internetu je společnost ČD Telematika a.s. V roce 2020 jsme navýšili 



konektivitu až na 8 Gb/s. Ceny tarifů pro koaxiální i optickou síť zůstaly na stejné úrovni 
jako v roce 2013.  
 

Na základě požadavků klientů na integrovaný optický převodník s wifi, jsme zařadili do 
nabídky dvě tyto zařízení od firmy Huawei. Jedná se o EG8141A5, které má integrovanou 
wifi 2,4GHz a EG8145V5 s podporou nejen 2,4GHz, ale i 5GHz. Velkou výhodou těchto 
zařízení je také jejich možnost konfigurace a řešení problémů na dálku, tím by mělo dojít i 
ke snížení výjezdů techniků a zrychlení vyřešení samotných problémů. 
 
V následující tabulce jsou uvedené počty klientů k 31.12.2020 na jednotlivých sítích: 
 

Síť Počet 
klientů 
2012 

Počet 
klientů 
2013 

Počet 
klientů 
2014 

Počet 
klientů 

2015 

Počty 
klientů 

2016 

Počty 
klientů 
2017 

Počty 
klientů 
2018 

Počty 
klientů 
2019 

Počty 
klientů 
2020 

Docsis 3085 2650 2498 2099 1725 1436 1254 1144 1084 

Optika 722 1501 1707 2249 2794 3382 3727 3952 4096 

Celkem  3807 4151 4205 4348 4519 4818 4981 5096 5180 

 

 
Z následujícího grafu je patrný každoroční nárůst klientů, kteří využívají služby internetu 
po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. V roce 2020 máme připojeno 80,75 % z celkových 
aktivních zásuvek televizních zásuvek.  
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Na základě častých kybernetických hrozeb na internetu, jsme připravili pro školy centrální 
zabezpečení jejich sítí a to jak centrální konektivitu, tak i vnitřní síť. Jako první byla 
zabezpečena základní škola Na Podlesí. Do tohoto projektu chceme zapojit všechny 
ostatní základní školy, školky a ostatní městské organizace. Tuto službu chceme nadále 
nabídnout firmám, tak v neposlední řadě i koncovým uživatelům. 
 
Na základě zvětšování kapacity datového toku bylo nutné modernizovat monitorovací 
zařízení data retention (dále jen DR). Bylo vybráno řešení Flowmon s kapacitou 2x10G 
s možností ukládat data po dobu 6 měsíců (dle zákona). V prosinci 2020 byl schválen 
tento projekt ministerstvem vnitra a celá investice ve výši 1.754.996,- Kč bude financována 
z podpory ministerstva vnitra. 
 



3) Služby přenosu datových služeb 

 
Kabelový rozvod je využit pro poskytování datových služeb na přenos centrálního řídícího 
systému SAUTER  pro 35 výměníkových stanic společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, 
s.r.o. Tuto datovou službu provozujeme od roku 2005 na internetové platformě 
prostřednictvím Headendu ARISS CMTS 1000 a kabelových modemů Scietific Atlanta 
DPX 120 ve standartu  DOCSIS 1.0. V roce 2018 jsme pokračovali s postupným 
přepojováním výměníkových stanic Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o. na optickou síť. 
Celkem je přepojeno 26 výměníkových stanic z celkového počtu 35 ks. 
 
 
 
b) kamerový systém  
 
V roce 2019 máme celkem připojeno 17 kamerových bodů na optickou síť. Připojování 
probíhá průběžně v závislosti na postupu budování optické sítě.  
 

c)  WIFI hot-spot 
 

V roce 2016 jsme zprovoznili na koupališti a Studentském náměstí v Kadani připojení 
návštěvníků pomocí wifi sítě. V roce 2018 jsme wifi signálem pokryli prostor Mírového 
náměstí před radnicí. V roce 2019 jsme připravili pokrytí prostoru před knihovnou na 
hradě. 
 

 
4) Služby zprostředkované střediskem KZ 

 
Kino Hvězda: Po celkové rekonstrukci kinosálu a předsálí kina Hvězda proběhla 
začátkem roku 2010 digitalizace kina. Od Ministerstva kultury jsme dostali na náš projekt 
účelovou dotaci ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 
1.250.000,- Kč. Nainstalován byl projektor CP-2000SB od výrobce Christie Digital, kino 
server Doremi DCP-2K4 od společnosti Doremi Labs a 3D-stereoskopická projekce od 
společnosti Dolby. Brýle pro sledování 3D jsou pasivní. O dodání a instalaci digitální 
technologie se postarala společnost AV MEDIA, a.s.. Od roku 2018 byl uveden do provozu 
nový pokladní systém a webové stránky. Systém umožňuje koupi vstupenek on-line přes 
webové stránky kina, rezervace vstupenek je i nadále možná, telefonicky nebo osobně na 
pokladně kina. 
 

 
 
 



 

Hlavní program kina Hvězda: 

 
Již od roku 2012 byly časy projekcí stejné: pondělí až středa od 20.00 hodin a čtvrtek až 
neděle od 17.00 a od 20.00 hodin. Každých čtrnáct dní jsou víkendové projekce i od 14,00 
hodin, kdy kino má tzv. Sobotní odpoledne nejen pro seniory a Nedělní odpoledne pro děti. 
V březnu 2020 a to 11. března bylo kino vlivem pandemické situace nemoci SARS-COV-
19 dle nařízení vlády uzavřeno. Znovuotevřeno bylo 3. června za doporučených opatření. 
V sále byla kapacita vyhrazena max. pro 71 lidí, místa vyhrazená obřadu po dvou a mezi 
nimi vždy jedno volné. Program kina byl od středy do neděle, středa od 20.00h, čtvrtek až 
neděle od 17.00h a od 20.00h. Na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření s 
účinností od 12.10.2020 byl provoz kina Hvězda s kinokavárnou opět uzavřen. Pandemie 
a tím uzavření provozu kina včetně kinokavárny se projevilo na 68% snížení tržeb z těchto 
středisek. Na zaměstnance kina byla čerpána dotace z Úřadu práce z cíleného programu 
Antivirus A a A plus. Celkem jsme v roce 2020 čerpali 837.771,- Kč. 
 
Doplňkový program kina Hvězda: 

 
V čase jarních prázdnin, od 3. – 7. 2. 2020 byly v rámci PRÁZDNINOVÉHO 
POHÁDKOVÉHO PROMÍTÁNÍ zařazeny do programu reprízy pohádek za zvýhodněnou 
cenu již od pondělí každý den od 17,00 hodin. Jednalo se například o snímky Tajný život 
mazlíčků 2, Lví král, Zloba: Královna všeho zlého.  Prázdninové promítání navštívilo 
celkem 455 diváků.   
 
Na konci února měl premiéru dokument V SÍTI a V SÍTI: ZA ŠKOLOU. Na březen bylo 
připraveno celkem 5 školních projekcí na tento dokument, které měly být doplněny 
besedou po promítání. Bohužel se vše rušilo, přesto do uzavření kina snímek navštívilo 
647 diváků. 
 
Na březen bylo připraveno volné pokračování letní komedie Bobule – 3BOBULE, dále 
promítání dokumentu 11 barev ptáčete s besedou režiséra Vojtěcha Kopeckého o 
natáčení filmu Nabarvené ptáče nebo cestovatelská přednáška Moniky Benešové – 4300 
km pěšky přes Ameriku, sama, v divočině. Z Mexika do Kanady. 
 
 
V červenci se kino zapojilo do projektu TADY VARY ve vašem kině. 54. Mezinárodní 
filmový festival Karlovy Vary se nekonal, proto vznikl právě tento projekt. Filmový festival 
v regionech pod názvem Tady Vary se konal v termínu od pátku 3. 7. do soboty 
11. července a nabídl celkem 16 filmů. Filmová nabídka probíhala v 96 městech a celkem 
festival přilákal do kinosálů dohromady na 36 645 diváků. 
Kino Hvězda Kadaň si k festivalu připravilo nejen pro své návštěvníky nasátí filmové letní 
atmosféry a to stánkem s občerstvením před kinem, který byl provozován celkem 3 dny.  
V sobotu 4. 7. nás poctila pozdravit a uvést večerní promítání delegace z festivalového 
týmu. Svou návštěvou nás poctili Martin Horyna a Pavlína Grossová. Promítání 
festivalových snímků navštívilo celkem 270 diváků. 
 



 

       
 

 

 

Spolupráce se školami 

V roce 2020 proběhlo díky omezení nemoci SARS-COV-19 o hodně méně školních 
projekcí, celkem 14 s návštěvností 1.495 žáků. Pro mateřské školy se promítala 
pohádková pásma v dopoledních hodinách jen do 11. března 2020, pro školní družiny 
v odpoledních hodinách i v měsících září a říjnu. Zvýhodněná cena pro mateřské školy 
30,- Kč, pro školní družiny 60,- Kč zůstala ponechána. 
 
Shrnutí návštěvnosti a odehraných představení kina 
 
V roce 2020 návštěvnost kina klesla oproti roku 2019 o 67,64 %. Podle údajů Unie 
filmových distributorů, která shromažďuje čísla návštěvnosti kin z celé České republiky, se 
kino Hvězda na konci roku 2020 z celkem 116 jednosálových kin umístilo na 29. místě. Pro 
srovnání s ostatními jednosálovými kiny ve městech s podobným počtem obyvatel: Jirkov 
(75. místo), Žatec (103. místo), Kralupy nad Vltavou (41. místo). Celkové tržby za filmová 
představení se snížily oproti roku 2019 o 68,83 %.    
 
 
Nejvíce navštěvované filmy v roce 2020: 
Ledové království II / 5 představení, 551 diváků, Ø 110 diváků na 1 představení / 
Chlap na střídačku / 9 představení, 924 diváků, Ø 103 diváků na 1 představení / 
Ježek Sonic / 7 představení, 710 diváků, Ø 101 diváků na 1 představení / 
V síti /10 představení, 924 diváků, Ø 92 diváků na 1 představení / 
Bábovky / 10 představení, 734 diváků, Ø 73 diváků na 1 představení / 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Přehled návštěvnosti, počtu projekcí a tržeb v jednotlivých letech: 
 

 
 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

 měsíc počet 
projekcí 

počet 
projekcí 

počet 
projekcí 

počet 
diváků 

počet 
diváků 

počet 
diváků 

hrubá 
tržba 

hrubá 
tržba 

hrubá 
tržba 

1. 54 54 58 3 543 3 489 4 009 345 430 387 700 437 390 

2. 64 59 59 4 751 5 725 4 182 485 924 680 665 430 345 

3. 62 66 19 3 178 4 725 1 324 382 534 544 195 145 980 

4. 57 55 - 4 176 4 689 - 252 510 550 450 - 

5. 59 60 - 3 697 3 876 - 328 607 407 135 - 

6. 59 59 42 2 849 2 169 1 020 285 367 234 065 116 555 

7. 49 48 44 2 828 2 826 1 425 352 295 367 445 163 010 

8. 51 50 40 2 340 3 986 1 784 297 407 511 630 221 300 

9. 58 56 42 2 338 3 945 1 923 416 185 474 480 236 390 

10. 58 58 18 3 053 4 314 449 421 435 504 305 54 770 

11. 59 59 - 2 739 4 753 - 505 755 540 445 - 

12. 64 56 - 4 899 5 307 - 496 690 590 410 - 

Celkem 694 680 321 40 391 49 803 16 116 4 570 139 5 792 925 1 805 740 

Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH 
 

 

 

Kinokavárna 
Tržby kavárny jsou závislé na návštěvnosti kina a ve srovnání s rokem 2019 se snížily o 
66,28 %. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíc Tržby rok 
2015 

Tržby rok 
2016 

Tržby rok 
2017 

Tržby rok 
2018 

Tržby rok 
2019 

Tržby rok 
2020 

1 122 211 143 738 130 919 129 999 130 999 140 099 

2 172 369 144 960 163 471 166 306 193 806 157 007 

3 126 094 140 114 122 100 147 927 179 076 53 142 

4 117 014 116 406 146 084 97 832 188 621 - 

5 175 566 135 605 127 584 128 978 149 856 - 



měsíc Tržby rok 
2015 

Tržby rok 
2016 

Tržby rok 
2017 

Tržby rok 
2018 

Tržby rok 
2019 

Tržby rok 
2020 

6 155 402 153 304 120 667 108 107 114 022 26 293 

7 139 828 178 843 140 056 139 611 153 922 95 239 

8 96 650 190 253 116 793 125 818 195 333 97 125 

9 95 006 120 144 97 774 150 204 160 267 83 576 

10 96 443 194 847 120 488 142 787 167 889 17 105 

11 123 769 154 040 116 020 171 524 166 284 - 

12 126 696 154 493 162 991 136 553 185 433 - 

 1 547 048 1 826 747 1 564 947 1 645 646 1 985 508 669 586 

Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH 
 
Kinoreklama : Od roku 2016 využívá kino nabídku společnosti Visia cinema s.r.o. k 
pronájmu promítací plochy k prezentaci reklamy, za kterou je hrazena výše nájemného 
podle počtu diváků na jednotlivé představení. Vzhledem k situaci v roce 2020 nebyla tato 
forma kinoreklamy téměř vůbec využita. 
 
 

rok kinoreklama tržby 

2016 13 52 263 

2017 17 47 316 

2018 10 24 181 

2019 6 14 037 

2020 2 816 

 
 
 
Plakátovací služba: Kino má celkem k dispozici 19 plakátovacích ploch. Výlep je 
prováděn 2 x týdně. I tato služba byla v roce 2020 výrazně ovlivněna. K výlepu bylo přijato 
182 jednotlivých zakázek v celkové výši 327 485,- Kč. 
 
 
Pronájmy kinosálu: Kino Hvězda nabízí pronájem kinosálu, prostor lze využít pro kulturní 
akce, besedy, přednášky aj. V roce 2020 byl kinosál pronajmut pouze 4x v celkové částce 
27 000,- Kč. 
 
Pronájem nebytových prostor: kino Hvězda pronajímá dvě provozovny. Nájemce 
Simona Tóthová provozuje trafiku a druhý nájemce Petr Pátek poskytuje výrobu klíčů. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Porovnání hospodářského výsledku za jednotlivá střediska a celkem za společnost: 
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Společnost i přes potíže v době  pandemické krize a vyhlášení nouzového stavu byla 
schopna zabezpečit své aktivity a podnikání. Vedení Společnosti zvážilo potenciální 
dopady COVID-19 a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad 
nepřetržitého trvání podniku.  
 
 
 
                             

2) Informace o skutečnostech, které poskytují informace o 

podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahovém dne 

 
Žádné významné skutečnosti nenastaly. 

 

3) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti 

společnosti 

 
Kabelová televize Kadaň, a.s. se bude v příštím roce zabývat výstavbou optické sítě FTTH 
v lokalitě – Obránců Míru ul. Polní a přilehlé ulice v Kadani a bude nadále pokračovat ve 
své činnosti. 

 
 

4) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 
 

Společnosti nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 



5) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

 
Žádné vlastní akcie či obchodní podíly nebyly pořizovány. 
 
 

6) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovně právních vztazích 

 
Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně právní 
vztahy – uzavřeny dle předpisů platných v České republice. 

 

7) Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou 

část obchodního závodu v zahraničí 
 

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 
 
 

8) Informace požadované podle zvláštních předpisů 

 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: Tato zpráva, zpracovaná ve smyslu 
ustanovení § 82 a násl. Zákona o korporacích je samostatnou přílohou výroční zprávy. 
 

 

9) Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření 

účetní jednotky  

 

9a) Cíle a metody řízení rizik vč. Politiky zajištění všech hlavních 

typů plánovaných transakcí 
 

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty. 
 

9b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem 

hotovosti 

 
Účetní jednotka nevykazuje tato rizika. 
 

 

10) Účetní závěrka a její ověření auditorem 
 
 
 
 
 
 
 













A.2.  Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období 
žádné změny neproběhly 
 
A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období 
 
Představenstvo    
Dozorčí rada  
Ředitelka 
Zaměstnanci 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni sestavení (předložení) účetní závěrky: 
  
Funkce  Příjmení  Jméno 

Předseda představenstva  Mgr. Voltr Michal 
Člen představenstva Ing. Vaic Jan 

Místopředseda představenstva Mgr. Hosman Zdeněk 

Člen představenstva Ing. Lendvorský Martin 

Člen představenstva PaedDr. Kulhánek Jiří 
Předseda dozorčí rady Ing. Kohout Vladislav 
Člen dozorčí rady Mgr. Raadová, MBA Lenka 

Člen dozorčí rady Nový Josef 
 
 
B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b) 
 
B. Obecné účetní zásady 
Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb. (dále jen 
prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 
 
B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ 
Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní 
jednotky: 
Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že 
zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve 
své činnosti.  
 
B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2020 
 
Změny účetních metod a jejich dopady 
Žádné změny nebyly provedeny. 
 
B.c. Odchylky od standardních účetních metod 
 – nebyly uplatněny 
 
B.d. Opravy chyb minulých let 
 – nebyly uplatněny 
 
B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ) 
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé 



ekonomické škody. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního 
dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na 
Společnost a její zaměstnance. Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-

19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad 
nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 
zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své 
činnosti. 
 
B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána 
později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ) 
 – nebyly uplatněny 
 
B.1.  Způsob oceňování majetku a závazků 
 
Obecný základní princip: 
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena 
pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále 
položek zde níže uvedených. 
 
B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných 
 
Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c) ZoÚ  vč. souvisejících nákladů 
Metoda vedení zásob pro SU:           112:  B         132:  B 

 
Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:  
metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)   
     
Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob 
Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných 
zásob: ano = jsou zahrnovány 

                                                      Nakup materiál            Nakup .zboží 
Doprava externí                           ano: skut.  ano: skut.  
Poskytnuté slevy a provize           ano   ano  
Poštovné a balné                         ano: skut.  ano: skut.  
Clo a celní poplatky                     ano   ano 
Pojistné při dopravě k naskl.      ano: skut.        ano: skut.  
Pojistné skladovaných zásob         ne   ne 
Spotřební daň                                  ano   ano 
Daň z přidané hodnoty                    ne   ne  
Dodatečně přiznané bonusy  ne    ne 
Skladovací náklady                          ne                    ne 

 
B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 
 – nebyly uplatněny 
 
B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
 – nebyly uplatněny 
 
B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou  (RPC): 
 - nebyla použita 
 
B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 



 
B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku 
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 
(případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti. 
 
 
Základní principy účetního odpisového plánu: 
Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až 
do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně 
podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní 
odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce 
následujícího po zařazení předmětu. 
 
Metoda komponentního odepisování není používána. 
 
Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku 
stanovena následovně: 
Nehmotný dlouhodobý majetek 5 let 
Hmotný dlouhodobý majetek 
budovy    30  let 
stavby     20  let 
stroje a zařízení   3-4  let  
dopravní prostředky   5  let  
 
Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku 
Skupina majetku      stává se DM při PC převyšující 
Movité věci DM     40.000,- Kč 
 
Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku 
                                                             
              Limit pořizovací ceny  
                                                         Hmotný majetek         Nehmotný majetek 
Přímé zahrnutí do nákladů 
bez následné oper. evidence             do 5.000,- Kč vč.           do 40.0000,- Kč vč.   
 
Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování 
- žádné změny nenastaly 
 
Odchylky od standardních účetních metod  
 - nebyly uplatněny 
 
B.2.b) Opravné položky k majetku 
 
Způsob stanovení opravných položek k majetku 
Účetní jednotka eviduje zákonné opravné položky k pohledávkám podle § 8 c Zákona o 
rezervách. 
 
B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně 

od 1.1.2020 do 30.12.2020 je stanoven ve výši 22,702 Kč / 1 USD 
od 1.1.2020 do 30.12.2020 je stanoven ve výši 25,41 Kč / 1 Eur  



od 31.12.2020  je stanoven dle ČNB k 31.12.2020 ve výši 21,387 Kč / 1 USD 
od 31.12.2020  je stanoven dle ČNB k 31.12.2020 ve výši 26,245 Kč / 1 Eur 

 
K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB 
s dopadem do kurzových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů). 
 
B.4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků 
 - nebyly uplatněny 
 
C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou 
hodnotou 
C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK 
emitenta) 
- nevyskytuje se 

 
Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto ÚJ bez ohledu na 
výši podílu:                
Uzavřené ovládací smlouvy:    nevyskytují se 
Smlouvy o převodu zisku:  nevyskytují se 
 
C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou 
 - nevyskytují se 
 
C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou 
 - nevyskytují se  
 
C.2. Ocenění derivátů 
 - nevyskytují se 
 
C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou 
- nevyskytují se  
 
D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu 
splatnosti delší než 5 let 
- nevyskytují se  
 

E. Celkovou výši závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami s 
uvedením povahy a formy těchto záruk 
- nevyskytují se  
 

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, 
kontrolních a případných správních orgánů 
- nevyskytují se  
 
G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné 
svým objemem nebo původem 
G.1. Dotace 
G.1.a)  Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období 
- nevyskytují se  
 
Ostatní provozní dotace: 
- Úřad práce – zaměstnanost 837.771,- Kč 



 
G.1.b)  Zúčtované dotace na investice 
             Způsob zachycení 
Titul dotace (položka DM)          Částka v tis.Kč            Zúčtována dne            k rozvahovému dni  

- nevyskytují se  
       
G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí 
- nevyskytují se   
 
G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
obsahem 
- nevyskytují se  
 
H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které 
nejsou vykázány v rozvaze 
- nevyskytují se  
 
H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům 
- nevyskytují se  
            
H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty 
- nevyskytují se   
        
H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv   (tis Kč) 

 

Předmět leasingu   Objem splátek celkem  Dosud nesplaceno rok/měsíc spl. Zachycen v rozvaze 

- nevyskytují se 
 
H.3. Jiné podmíněné závazky 
- nevyskytují se           
 
H.4. Penzijní závazky   
- nevyskytují se  
 
H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ 
- nevyskytují se  
 
I.  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 16,23 

J. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

- není náplň 

 

Oddíl II. Další informace  dle § 39a vyhl.) 
 
1.  Údaje k dlouhodobému majetku 
 
1.a. Dlouhodobá aktiva 
 



1.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořiz. cenách 
(tis.Kč) 
 
Nehmotný majetek v PC: 
 
Skupina majetku Pořizovací cena Přírůstky Úbytky 
 PS KS   
Software 497 497 0 0 
Nehm. výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 
Ocenitelná práva --- --- --- --- 
Groodwill --- --- --- --- 
Ostatní dl. NM 1034 1034 0 0 
Nedokončený dl. NM --- --- --- --- 
Zálohy na dl. NM     
 

Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl. majetku: 
- nevyskytují se 
 
Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl. majetku: 
- nevyskytují se  

 

Hmotný majetek v PC (tis.Kč) : 
 
Skupina majetku Pořizovací cena Přírůstky 

 
Úbytky 

 PS KS   
Pozemky 302 302 0 0 
Budovy, haly, stavby 107.667 108.567 900 0 
Samostatné movité věci a soubory m. věcí 40.211 39.618 1.107 1.700 
Inventář 2.882 2.913 71 40 
Jiný HIM 0 0 0 0 
Nedokončený HIM 753 1.647 2.972 2.078 
          
 
Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl. majetku: 
 
Položka     Způsob nabytí  Pořizovací cena tis.Kč       Předp.doba odepisování (roků) 
Stavby    dodavatelsky  900   20 
Samostatné movité věci nákup   1.107   5 
 
Při nabývání nemovitosti: 
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.)  
k rozvahovému dni: 
 - nebyly uplatněny 
 
Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč) 
- nevyskytuje se  
  
1.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období 
            
 
 
 



Nehmotný majetek – stav oprávek a OP (tis Kč)  : 
 
Skupina majetku Oprávky Opravné položky 
 PS KS PS KS 
Software 316 497 0 0 
Nehm. výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 
Groodwill 0 0 0 0 
Ostatní dl. NM 646 766 0 0 
Nedokončený dl. NM 0 0 0 0 
Zálohy na dl. NM 0 0 0 0 
 

 
Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis Kč): 
- nevyskytují se  
            
Hmotný majetek – stav oprávek a OP (tis Kč) : 
 
Skupina majetku Oprávky Opravné položky 

 PS KS PS KS 
Pozemky 0 0 0 0 
Budovy, haly, stavby 53.971 57.220 0 0 
Samostatné movité věci a soubory m. věcí 36.638                                                                   35.830 0 0 

Inventář 2.735 2.803 0 0 
Jiný HIM 0 0 0 0 
Nedokončený HIM 0 0 0 0 
 

           
Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis Kč): 
Položka   Způsob nabytí  Pořizovací cena   Opravná položka   Změna OP za období  
- nevyskytují se  
 
Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč)  
- nevyskytují se  
 
1.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis Kč) 
Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.   
   
   
1.b. Mateřská účetní jednotka v nejužší skupině konsolidačního celku 
 
Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ: 
 
Název a sídlo, právní forma, IČ                             Podíl na zákl. kapitálu 
                                   absolutní v Kč    v % ZK  
Město Kadaň, IČO: 00261912     20.100   100 
Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň 

 

1.c. Povaha a obchodní účel  operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty 
v rozvaze 
 
Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: 
 



1.c.1.. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: 
 
Druh   Doba nájmu     Zahájení Celková pořiz.     Zbývá splatit 
majetku                       v měsících   měs/rok            cena (tis.Kč)        k záv.dni (tis.Kč)  

- nevyskytují se    
 
1c.2.. Individuální preferenční limity a kvóty 
- nevyskytují se  
 
1.c.3. Pronájem majetku jiným subjektům 
- nevyskytuje se  
 
1.c.4. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem  
Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ 
- nevyskytuje se  
 
1.c.5. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům 
- nevyskytují se  
 
1.c.6. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část) 
- nevyskytují se  
 
1.c.7. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze  - podmíněné závazky 
- nevyskytují se  
 
1.c.8.  Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky 
- nevyskytují se  
 
2. Informace o transakcích, uzavřených se spřízněnou stranou za jiných nežli 
běžných podmínek 
ÚJ nemusí transakce uvádět, pokud konsolidované ÚJ plně vlastní (vyhl. § 39a 
odst.4). 
 
2.a. Transakce mezi ÚJ a členy řídících, kontrolních a správních orgánů 
 
Skupina orgánů          Povaha transakce       Objem tis.Kč    Další popis 
Řídící orgány  nevyskytují se  
Kontrolní orgány  nevyskytují se 
Správní orgány  nevyskytují se 
 
2.b. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo ÚJ 
s podstatným vlivem 
 
ÚJ konsolidující               Povaha transakce             Objem tis.Kč    Další popis 
viz. Zpráva o vztazích  
 

2.c. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo 
přidruženými ÚJ 
 
ÚJ konsolidovaná               Povaha transakce  Objem tis.Kč    Další popis 
viz. Zpráva o vztazích 
 
 





















 

11) Přílohy  
 
 

a) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 

zpracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZOK) 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
 

1. Struktura vztahů 
2. Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob) 
3. Způsob a prostředky ovládání (§ 75 ZOK) 
4. Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud 
se týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi 
osobami ovládanými 
6. Rozhodné období 
7. Posouzení, zda vznikla osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a § 72 ZOK 
8. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Struktura vztahů 
 
Ovládaná osoba: 

  Název:  Kabelová televize Kadaň, a.s. 
  Sídlo:   Kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň 
  IČO :   46709584 
  Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 298 

 
Ovládající osoba: 

  Název:  Město Kadaň 
  Sídlo:   Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň 
  IČO :   261912 

 
Další osoby ovládané stejnou osobou: 
V příloze č. 1 této zprávy jsou uvedeny další osoby, které jsou ovládané stejnou ovládající 
osobou. 

 
2. Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob) : 
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která poskytuje telekomunikační služby na území 
města Kadaně a dále provozuje kino Hvězda. Ovládaná osoba je řízena statutárním 
orgánem společnosti tj. představenstvem. 
  
3. Způsob a prostředky ovládání (§ 75 ZOK) : 
Ovládající osoba – Město Kadaň je stoprocentním vlastníkem ovládané osoby a ostatních 
ovládaných osob. Ovládající osoba vykonává svůj vliv prostřednictvím rozhodování 
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ZOK. Ovládající 
osoba vykonává svůj vliv rovněž prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a 
dozorčí radě společnosti. 
 
4. Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se 
týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
V rozhodném období nebyla taková jednání. 
 
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi 
osobami ovládanými 
Veškeré transakce mezi propojenými osobami probíhají za obvyklých tržních podmínek.  
Příloha č. 2 obsahuje seznam smluv a dohod uzavřených společností Kabelová televize 
Kadaň, a.s. s ostatními propojenými osobami. V rozhodném období nebyly, mimo výše 
uvedeného, učiněny žádné jiné právní úkony mezi společností Kabelová televize Kadaň, 
a.s. a ostatními propojenými osobami. 
 
6. Rozhodné období 
Tato zpráva je sestavena za rozhodné období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
 
7. Posouzení, zda vznikla osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a § 72 ZOK 
Ovládaná osoba poskytuje především telekomunikační služby propojeným osobám za 
obvyklých tržních podmínek. Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě 
žádná újma. Není proto třeba posuzovat podle § 71 ZOK. Z uvedených vztahů mezi 
propojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody. 
 
 





Příloha č. 1 

 
 

Skladba propojených osob: 
 
 
Název:  Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. 
Sídlo:   Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
IČO:   25439774 
Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 18379 
 
 
Název:  Městská správa sociálních služeb 
Sídlo:   Věžní 958, 432 01 Kadaň 
IČO:   65642481 
 
 
Název:  Nemocnice Kadaň, s.r.o. 
Sídlo:   Golovinova 1559, 432 01 Kadaň 
IČO:   25479300 
Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 20011 
 
 
Název:  Technické služby Kadaň, s.r.o. 
Sídlo:   Polní 1900, 432 01 Kadaň 
IČO:   25441094 
Zápis v OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 218469 
 
 
Název:  Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 
Sídlo:   Čechova 147, 432 01 Kadaň 
IČO:   75110245 
 
Název:  Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 
Sídlo:   U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň 
IČO:   05461821 
 
 
Ostatní propojené osoby: 

1) Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. J. Roháče 1381, Kadaň, IČO : 47795841 
2) Základní umělecká škola Klementa Slavického, ul. J. Švermy 474, Kadaň,  IČO: 46789936  
3) Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov, IČO: 46789979 
4) Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov, IČO: 46789952 
5) Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov, IČO: 46789995 
6) Základní škola Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň, IČO: 46789987 
7) Základní škola a mateřská škola při nemocnici Kadaň, Chomutovská 1289, Kadaň, IČO: 

46790039 
8) Mateřská škola Olgy Havlové, ul. Kpt. Jaroše 581, Kadaň 
9) Mateřská škola, ul. Žitná 615, Kadaň 
10) Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, Kadaň 
11) Mateřská škola, ul. Husova 1337, Kadaň 
12) Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, Kadaň 
13) Mateřská škola, ul. Kpt. Jaroše 1554, Kadaň 

  



Příloha č. 2 

Přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami 
 
Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Městem Kadaň 

 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

1. O provozování televizních kabelových rozvodů Bez plnění 

2.  O umístění rozvodů kabelové televize  Bez plnění 

170/02 O poskytování internetu  500,00 Kč 

377/02 O poskytování internetu  310,00 Kč 

523/02 O poskytování internetu  310,00 Kč 

762/03 O poskytování internetu  7 810,00 Kč 

073377-KTV O dodávce televizních a rozhlasových programů 80,00 Kč 

100192-INET O poskytování internetu  310,00 Kč 

KT 009/2010 O zřízení věcného břemene 31 788,00 Kč 

KT 020/2010 Darovací smlouva 100 000,00 Kč 

KT 022/2010 Kupní smlouva – o převodu vlastnictví k nemovitostem 35 850,00 Kč 

KT 056/2010 O udělení souhlasu se záměrem provedení stavby Bez plnění 

KT 061/2010 O udělení souhlasu se záměrem provedení stavby Bez plnění 

KT 062/2010 O udělení souhlasu se záměrem provedení stavby Bez plnění 

KT 00025/2011 O zajištění reklamy 50 000,00 Kč 

KT 00038/2011 O reklamě a propagaci 50 000,00 Kč 

KT 00024/2011 O zajištění reklamy 50 000,00 Kč 

KT 00056/2011 O poskytování služeb pultu centralizované ochrany 1 065,00 Kč 

KT 00057/2011 O poskytování služeb pultu centralizované ochrany 1 065,00 Kč 

KT 0019/2012 O zajištění reklamy 100 000,00 Kč 

KT 0030/2012 O sdružení veřejných zadavatelů Bez plnění 

KT 0061/2012 O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Bez plnění 

KT 0062/2012 O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Bez plnění 

KT 0063/2012 O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Bez plnění 

KT 0064/2012 O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Bez plnění 

KT 0018/2013 O reklamě a propagaci 121 000,00 Kč 

KT 0039/2013 O zřízení věcného břemene 2 057,00 Kč 

KT 0043/2013 O zřízení věcného břemene 408 511,25 Kč 

KT 005/2014 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 1 210,00 Kč 

KT 016/2014 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 1 210,00 Kč 

KT 017/2014 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 3 025,00 Kč 

KT 030/2014 Dohoda o platbě za spotřebu studené vody  Dle vyúčtování 

KT 031/2015 Společenská smlouva veřejných zadavatelů Bez plnění 

KT 041/2015 O reklamě a propagaci 50 000,00 Kč 

KT 042/2015 O reklamě a propagaci 50 000,00 Kč 

KT 043/2015 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 411 581,50 Kč 

150913-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 



150925-INET O poskytování veřejně dostupných služeb EK – kamerový systém 3 100,00 Kč 

KT 004/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 11 979,00 Kč 

KT 010/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 10 018,80 Kč 

KT 021/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 3 146,00 Kč 

KT 041/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 31 871,40 Kč 

KT 051/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 67 868,90 Kč 

KT 052/2016 O smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bez plnění 

KT 004/2017 O reklamě a propagaci 100.000,00 Kč 

KT 010/2017 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 14.762,00 Kč 

KT 022/2017 O smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Bez plnění 

KT 032/2017 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 79.497,00 Kč 

KT 038/2017 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 2.783,00 Kč 

170197-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 

KT 038/2018 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 235.429,70 Kč 

KT 040/2018 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 51.751,70 Kč 

KT 041/2018 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Bez plnění 

KT 044/2018 Smlouva o reklamě a propagaci 100.000,00 Kč 

KT 033/2019 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 116.244,70 Kč 

INET-475/2019 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 

PZ-799/2019 Kupní smlouva - ONT 1,00 Kč 

KT 058/2019 O smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bez plnění 

 
 

Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Tepelným hospodářstvím Kadaň, 
s.r.o. 
 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

2002030 O užívání kolektoru 343,00 Kč 

18/2006 Smlouva o dílo – pohotovostní služba 2 263,00 Kč 

2006014 Smlouva o poskytování datových služeb 20 000,00 Kč 

263/98 O dodávce a odběru tepla – dodatek č. 21 480,99 Kč/ GJ 

KT 059/2010 O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 30 Kč / m 

KT 00028/2011 O pronájmu nebytových prostor 508,00 Kč 

KT 020/2016 O zřízení služebnosti inženýrské sítě 181,50 Kč 

160452-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 500,00 Kč 

160460-INET O poskytování veřejně dostupných služeb EK – Wifi Free 1 675,00 Kč 

160644-PZ Kupní smlouva 1,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Městskou správou sociálních služeb 
 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

77/02 O poskytování internetu  310,00 Kč 

070879-KTV O poskytování elektronických služeb 1 900,00 Kč 

KT 0046/2012 Darovací smlouva 5 000,00 Kč 

KT 0060/2012 O reklamě a propagaci 7 000,00 Kč 

KT 0048/2013 Darovací smlouva 10 000,00 Kč 

KT 046/2014 O reklamě a propagaci 5 000,00 Kč 

KT 054/2014 Darovací smlouva 10 000,00 Kč 

KT 051/2015 Darovací smlouva 10 000,00 Kč 

KT 037/2016 O reklamě a propagaci 15 000,00 Kč 

KT 034/2017 O poskytování reklamy 15.000,00 Kč 

170369- INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 

INET-752/2018 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 

KT 060/2018 Smlouva o reklamě a propagaci 10.000,00 Kč 

INET-21/2019 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 800,00 Kč 

PZ-33/2019 Kupní smlouva - modem 1,00 Kč 

KT 044/2019 Smlouva o reklamě a propagaci 10.000,00 Kč 

 

Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Nemocnicí Kadaň s.r.o. 
 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

KT 015/2010 O zřízení věcného břemene 792,00 Kč 

KT 026/2010 O reklamě a propagaci 65 000,00 Kč 

KT 042/2010 Darovací smlouva 15 000,00 Kč 

KT 066/2015 Nájemní smlouva 5 640,00 Kč 

325/2017-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 4.840,00 Kč 

 
 

  Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Technickými službami Kadaň, s.r.o. 
 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

1259/04 O poskytování internetu  500,00 Kč 

074221-KTV O poskytování elektronických služeb 120,00 Kč 

120334-INET O poskytování internetu  500,00 Kč 

11/2006 Smlouva o dílo – odvoz tuhých domovních odpadů Dle rozpisu 

KT 012/2010 Smlouva o dílo – odebírání a následné uskladnění nebezpečného odpadu Dle rozpisu 

KT 0004/2011 Smlouva o dílo – celoroční údržby parkoviště 2 160,00 Kč 

KT 063/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě – celoroční údržby parkoviště 1 452,00 Kč 

KT 052/2019 O smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Bez plnění 

 
 
 
 
 



Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Kulturním zařízením Kadaň, 
příspěvková org.  
 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

1378/04 O poskytování internetu 500,00 Kč 

120237-INET O poskytování internetu  2 310,00 Kč 

KT 0008/2011 O poskytnutí reklamy 20 000,00 Kč 

KT 004/2012 O poskytnutí reklamy 20 000,00 Kč 

KT 004/2013 O poskytnutí reklamy 12 100,00 Kč 

KT 001/2014 O poskytnutí reklamy 20 000,00 Kč 

KT 009/2015 O poskytnutí reklamy 20 000,00 Kč 

150818-INET O poskytování internetu  310,00 Kč 

KT 006/2016 O jednorázovém pronájmu reklamní plochy 18 150,00 Kč 

160572-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1 000,00 Kč 

160663-INET O poskytování veřejně dostupných služeb EK – Wifi Free 3 579,00 Kč 

KT 058/2017 Darovací smlouva 40.000,00 Kč 

INET-651/2018 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 390,00 Kč 

INET-58/2019 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 390,00 Kč 

PZ-91/2019 Kupní smlouva – Modem Docsis  1,00 Kč 

PZ-932/2019 Kupní smlouva - ONT 1,00 Kč 

INET-577/2019 O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 310,00 Kč 

       
 

 

Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Sportovním zařízením Kadaň, 
příspěvková ogr. 

 

Číslo smlouvy Předmět transakce Objem transakce 

170001-KTV O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 380,00 Kč 

170001-INET O poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1.000,00 Kč 

 
 

Ceny jsou uváděny v Kč s 21 % DPH za měsíc. Jedná se o ceny obvyklé. U společnosti 
nevznikla žádná újma vyplývající ze vztahů mezi propojenými osobami – řádné plnění 
smluv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



b) Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku  
 
 
Hospodářský výsledek k 31.12.2020 = zisk 1 4.993.625,- Kč 
Daňově neuznané náklady                      2 38.784,- Kč 
Daňové odpisy – rozdíl                           3 355.757,- Kč 
5 % dary                                                   4 0,- Kč 
Základ daně 1+2-3-4 4.676.652,- Kč 
19 % daň z příjmů 6 888.440,- Kč 
19 % odložené daně 7 67.594,- Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění i odložené dani = zisk 1-6-7 4.037.591,- Kč 

 
 
 
 
 
 V roce 2020 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 4.037.591,- Kč.  
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Návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši 4.037.591,- Kč: 
 

 

Číslo účtu Název účtu Částka v Kč 

428.000 Nerozdělený zisk minulých let 4 037 591 
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