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1)  Zpráva  představenstva  o  činnosti  a  stávajícím
hospodářském postavení 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
Akcie jsou vydány ve třech hromadných akcií a zůstávají majetkem zakladatele tj. obec Kadaň.

Orgány společnosti :

a/ představenstvo - Mgr. Michal Voltr, předseda představenstva
- p. Petr Jindra, místopředseda představenstva
- Ing. René Budjač, člen představenstva
- Ing. Martin Lendvorský, člen představenstva
- PaedDr. Zdeněk Hrdina, člen představenstva

b/ dozorčí rada - Mgr. Zdeněk Hosman, předseda dozorčí rady
- Mgr. Lenka Raadová, člen dozorčí rady
- Mgr. Jan Losenický, 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  kulturního  zařízení  -   promítání
filmových  kopií,  plakátovací  služby  na  19  plakátovacích  plochách,  pronájem  nebytových  prostor  krátkodobě  i
dlouhodobě a  hostinskou činnost v kinokavárně. 

Nejdůležitější činností naší společnosti v roce 2015 bylo pokračování výstavby optické sítě FTTH (optika až
do bytu)  na  území  města  Kadaně.  Tato v  současné  době  nejmodernější  technologie  by měla  v  budoucnu nahradit
stávající metalickou síť. Od roku 2010 byla zahájena výstavba páteřní optické telekomunikační sítě FTTH po etapách,
které  zahrnovaly především panelovou  výstavbu.  Poslední  etapa  byla  dokončena  31.12.2015  a  zasahovala  do ulic
Dvořákova,  Fibichova,  Jungmannova,  Klášterecká,  Budovatelů,  Komenského,  Jana Švermy a  Kpt.  Jaroše.  Celkové
investice  do  této  etapy  III  A2  činily  3.656.512  Kč.  V roce  2015  jsme  připojovali  zákazníky v  již  realizovaných
lokalitách na sídlišti  Koželužská, Sukova, Zeyerova,  Věžní,  Chomutovská,  U Stadionu a Bystřická. Celkem máme
převedeno a připojeno 2249 klientů na optickou síť. Celkové vynaložené investice na optickou síť k 31.12.2015 jsou ve
výši 31.264.025,- Kč. 

Další důležitou investicí v roce 2015 bylo dokončení poslední etapy rekonstrukce kina Hvězda v Kadani. Tato
etapa zahrnovala zateplení a novou fasádu kina včetně rekonstrukce zázemí pro zaměstnance kina Hvězda. IV. etapu
realizovala firma Petrom Stavby s.r.o. od 20.4.2015 do 30.9.2015 a náklady na stavbu činily 2.924.760,- Kč včetně
stavebního dozoru a projektové dokumentace stavby. 



Dne 9.11.2015  naše  společnost  pořádala  v  rámci  ukončení  poslední  etapy rekonstrukce  kina  Hvězda  den
otevřených dveří pro zastupitele města Kadaně. Připomněli jsme historii naší společnosti, informovali  jsme o současné
situaci, nabízených službách a výsledcích hospodaření a závěrem jsme nastínili budoucnost dalšího možného rozvoje
naší  společnosti.  Jednalo se  především o možnosti  šíření  IPTV – poskytování  digitální  televize  prostřednictvím IP
protokolu přes počítačovou síť v našem případě přes optickou síť a  poskytování internetu věcí – jde o síť (většinou
bezdrátovou) mezi nejrůznějšími objekty (senzory) a jejich identifikaci spojenou s jednoduchou výměnou informací
nebo propojení věcí a jejich spolupráce.

  

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 2015 šířila  Kabelová  televize Kadaň,  a.s.  signál  televizních stanic  digitálně v  systému DVB-C.  V
analogovém vysílání jsme poskytovali zákazníkům 54 stanic a v digitálním vysílání DVB-C 86 programů. Primárním
zdrojem šíření televizních kanálů naší společností je již od roku 2011 digitální vysílání DVB-C.  Analogové šíření již
bereme jako tzv. "bonus", který pokud to bude technicky možné, bude naše společnost poskytovat ještě několik let, pro
ty zákazníky, kteří mají ještě analogové televizory. 

Poplatky za televizní služby zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2014. Rozšířili jsme v základní nabídce počet
televizních stanic o nové programy MŇAM TV, Nova sport 2 HD a doplnili  jsme vysílání ve vysokém rozlišení obrazu
o kanály Spektrum HD, Sport 1 HD a Sport 2 HD. V omezené nabídce v DVB-C jsme přidali nově vzniklé české
televizní programy Barrandov Plus a Kino Barrandov. Od poloviny roku 2015 jsou zpoplatněny všechny programy
zastupující  společnosti  CET 21  a  FTV Prima.  Tuto  skutečnost  budeme  muset  zohlednit  v  roce  2016   do  zvýšení
poplatků za příjem kabelové televize. V kadaňském vysílání probíhá informačně-inzertní smyčka studia FOCUS pana
Jaroslava Heindla.

V roce 2015 jsme  rozšířili kabelový rozvod v ulici Jungmannova čp. 735, 742, 744 a 747 o 20  ks přípojek v
nově vzniklých bytových jednotkách. Dále jsme provedli úpravu a opravu sítě  v Kadani   v ulicích Obránců míru,
Tyršova, Vrchlického, Mírové náměstí a na průmyslové zóně Královský vrch.

Celkový počet účastnických zásuvek připojených na kabelový rozvod k 31.12.2015 je 7.339 ks z toho :

a) 6.744 ks připojených
b)  354 ks odpojených z důvodu dluhu
c)  241 ks odpojeno na vlastní žádost

Z připojených uživatelů : a) omezená nabídka 3.192 ks
b) základní nabídka 3.552 ks     
c) HBO      79 ks
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     Kabelová televize Kadaň, a.s. šíří prostřednictvím své sítě celkem 86 televizních a 24 rozhlasových programů.
V roce 2015 činily poplatky za příjem omezené nabídky : 80,- Kč/měsíc

základní nabídky : 360,- Kč/měsíc
HBO : 200,- Kč/měsíc

2) Poskytování internetu a intranetu

K poskytovaní služeb internetu využívá naše společnost stávající koaxiální síť a optickou síť. Koaxiální síť obsluhuje
headend  ARRIS  C4  ve  standardu  Docsis.  Tuto  technologii  postupně  nahrazujeme  modernější  optickou  sítí,  která
umožňuje dosahovat větších rychlostí a vyznačuje se vyšší stabilitou. Od roku 2010 postupně budujeme optickou síť
FTTH (optické vlákno až do bytu) typu GPON (gigabitová pasivní optická síť). Centrum optické sítě je umístěno v
serverovně  v  nově  zrekonstruovaném sídle  Kabelové  televize  Kadaň,  a.s.,  která  je  zálohovaná  diesel  agregátem s
výkonem 64 kVA  a  UPS s výkonem 24 kVA. Od roku 2011 jsme na optické síti  využívali  technologii  od firmy
Motorola,  na  kterou  jsme  zapojili  zákazníky  na  sídlišti  "D".  V roce  2012  jsme  pro  další  zákazníky  na  ostatních
sídlištích zvolili jinou řídící jednotku GPON od firmy Huawei a to hlavně díky nižším pořizovacím nákladům jak na
technologii, tak na koncová zařízení u zákazníků tzv. ONT. Technologii Motorola jsme museli v roce 2014 z důvodu
ukončení jejího vývoje a podpory vyměnit za Huawei. 

Postupně připojujeme zákazníky z koaxiální sítě na optickou, kde jim poskytujeme vyšší rychlost připojení a
mnohem lepší stabilitu. Tyto služby lákají nové zákazníky, kteří našich služeb dosud nevyužívali. V roce 2015 jsme
takto převedli   399 zákazníků z ulic Koželužská, Sukova, Věžní, Zeyerova, Chomutovská, U Stadionu a Bystřická. V
srpnu 2015 jsme z důvodu snížení nákladů přešli k novému poskytovateli konektivity k internetu ke společnosti ČD
Telematika a.s.. Z tohoto důvodu jsme museli změnit veškeré námi používané IP adresy. Tedy jak IP adresy našich
serverů a síťových prvků, tak IP adresy našich zákazníků. Příprava i  realizace tohoto úkolu byla poměrně náročný
proces, který jsme zvládli s minimálním dopadem na poskytování služeb našim klientům.
Tarify pro koaxiální i optickou síť zůstaly na stejné úrovni jak v roce 2013.

V následující tabulce jsou uvedené  počty klientů  k 31.12.2015 na jednotlivých sítích:

Síť

Počet klientů

2012

Počet klientů

2013

Počet klientů

2014

Počet klientů

2015

Docsis 3085 2650 2498 2099

Optika 722 1501 1707 2249

Celkem 3807 4151 4205 4348

Z následujícího grafu je patrný každoroční nárůst klientů, kteří využívají služby internetu po síti  Kabelové televize
Kadaň, a.s.. V roce 2015 jsme docílili 64,47 % penetrace naší sítě. 
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3. Služby přenosu datových služeb

a) řízení výměníkových stanic

Kabelový rozvod je využit pro poskytování datových služeb na přenos centrálního řídícího systému SAUTER  pro
38 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  2015  jsme pokračovali  s  postupným  přepojováním výměníkových stanic
Tepeleného hospodářství Kadaň, s.r.o. na optickou síť. 

b) kamerový systém 

V  roce  2015  máme  celkem  připojeno  10  kamerových  bodů  na  optickou  síť.  Připojování  probíhá  průběžně
v zavislosti na postupu budování optické sítě.

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.. 

Hlavní program kina Hvězda :
Již od roku 2012 jsou  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.

Doplňkový program kina Hvězda : 

� 12.2. -   Půlnoční premiéra filmu Padesát odstínů šedi – Premiéru navštívilo 105 diváků. Celkem tento film
shlédlo 2 556 diváků.

� 9-15.2. - Jarní pohádkové prázdniny -  reprízy nejúspěšnějších pohádek Noc v muzeu – Tajemství hrobky,
Paddington, Spongebob ve filmu – Houba na suchu, Tři bratři, Velká šestka a Zvonilka za výrazně snížené
vstupné. Pohádkové prázdniny navštívilo 543 diváků.                                                        

� 8.3. - Akce cvakni. se s fotobudkou Snappy – jako dárek k mezinárodnímu dni žen si návštěvníci kina mohli
sami vytvořit nádherné fotografie a odnést si je jako dárek. Od 20,00 hodin se promítal film Padesát odstínů
šedi.                                                            

� 4/2015 – Artový duben – od dubna jsme zařadili  do programu pravidelné projekce artových filmů, které
vybíráme z evropských festivalů. Celkem na Artový duben přišlo 144 diváků a promítaly se filmy Tři srdce,
Samba, Město 44 a Whiplash.

� 10.5. - Dárek (nejen pro maminky k svátku. Na den matek jsme za snížené vstupné promítali americkou
romantickou komedii Je prostě báječná.    

� 30.5. - Pohádka pro děti k narozeninám Maxipsa Fíky –  projekce pohádky Pírkovo dobrodružství, které
shlédlo 183 dětí.



� 5/2015 -  Květen po francouzsku – Na artové filmy Sils Maria, Violette a Dva dny, jedna noc přišlo 67 diváků
� 6/2015 – Artové červenání – uvedení artových filmů : Dáma ve zlatém, Dítě číslo 44, Láska na první boj a

Poutník. 
� 20.7. -  Beseda a projekce filmu Domácí péče –  které  se  zúčastnili  režisér Slávek Horák,  herečka Alena

Mihulová a Zuzana Kronerová. Do kina přišlo celkem 92 diváků.
 

                                                       
                                                       

� 7-8/2015 – Letní artovky – projekce filmů : Jimmyho tančírna, Dior a já, Divoké historky, Amy, Daleko od
hlučícího davu, Iracionální muž a Mallory. Celkem kino v létě navštívilo 360 diváků.

� 24.8. – Beseda a projekce filmu Nenasytná Tifany – po projekci  filmu se uskutečnila  beseda s hercem
Leošem Nohou, producentem Filipem Broukem a  distributorkou Ivanou Rödingerovou. Na besedu a film
přišlo celkem 27 diváků.

� 9/2015 – Artová projekce filmů  : Cesta ven, Love, Rytmus: sídliskový sen, Schmitke a Takovej barevnej
vocas letící komety. Promítání těchto filmů jsme zařadili vždy na pondělí, kdy je návštěvnost kina velmi nízká.

� 13.10. – Povídání s fotografem Robertem Vanem
� 10/2015 – Říjnové artovky,  které navštívilo 86 diváků a promítali  se filmy : Evangelium podle Brabence,

Mládí, Očima fotografky a The Program : pád legendy.
� 2.11. - Projekce filmu Celebrity s.r.o. - po projekci následovala beseda s režisérem Miloslavem Šmídmajerem

a s herci Miroslavem Hrabětem a Michaelem Foretem.

                                                   

� 20.11. - Projekce filmu Aldabra : Byl jednou jeden ostrov – pro diváky jsme připravili filmové setkání a
besedu  s  režisérem a  scénáristou  Stevem Lichtagem a producentem Petrem Kellerem.  Sál  byl  kompletně
vyprodaný, na akci přišlo 201 diváků.

                                                       

                                                     



� 11/2015 – Listopadové artovky -  pro náročné diváky jsme odvysílali film Koza, Stave Jobs a U moře.
� 12/2015 – Prosincové artovky – promítání filmů : Viktor Frankenstein a Otcové a dcery, které shlédlo 29

diváků.
� 6.12. - Mikuláš v kině  před projekcí pohádky Aldabra : Byl jednou jeden ostrov.
� 17.12. - Půlnoční premiéra filmu Star Wars : Síla se probouzí. Na tuto půlnoční premiéru přišlo 101 diváků.

Celkem tento film do konce roku 2015 navštívilo 1 573 diváků.

Spolupráce se školami  :
V  roce  2015  proběhlo  celkem  48  školních  projekcí,  které  navštívilo  celkem  6  299  žáků  a  studentů.  Nejvíce
navštěvovaná jsou dětská pohádková pásma pro mateřské školky. Ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil počet projekcí o
12 % a počet diváků o 7 %.

Shrnutí návštěvnosti a odehraných představení kina v roce 2015 :
Celková návštěvnost kina ve srovnání s rokem 2014 se zvýšila o 18 %. Celkové tržby se zvýšily o 25 %. Nejvíce
navštěvované filmy se neliší od celorepublikového trendu :  Mimoni, Padesát odstínů šedi a Jurský svět.
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tržba

1. 49 56 46 2 034 3 815 2 407 221 332 405 392 291 226

2. 44 59 63 2 829 3 019 5 170 361 250 308 902 618 534

3. 57 54 55 4 212 2 698 3 293 466 059 300 646 376 719

4. 50 55 54 2 049 2 581 2 787 197 487 263 835 288 502

5. 55 54 52 3 069 2 251 3 584 354 992 214 820 387 470

6. 56 58 58 2 918 2 972 4 268 357 354 348 378 494 775

7. 51 47 50 2 290 2 153 3 220 306 056 292 017 406 345

8. 54 53 49 3 034 2 997 1 804 415 617 376 999 205 205

9. 49 50 54 1 877 1 778 2 536 201 175 175 120 285 717

10. 57 57 55 3 441 2640 2 460 371 421 241 092 296 690

11. 53 58 53 3 388 3 273 3 549 399 400 343 619 403 310

12. 56 57 64 4 349 4 036 5 308 479 933 457 604 589 298

Celkem: 631 658 653 35 490 34 213 40 386 4 132 076 3 728 524 4 643 791

Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH

rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
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Kinokavárna
V kinokavárně byly v roce viděny tyto výstavy  filmových plakátů:

Film Poster Is Not Dead (08/2014-03/2015) – Výstava studentů FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ateliéru Grafického
designu 1 a Ateliéru Aplikované fotografie. Studenti navrhli plakáty ke slavným českým i zahraničním filmům 60. a 70.
let 20. století. 

Iňárritu (04/2015-03/2016) – Výstava představuje výběr návrhů filmových plakátů studentů  Grafický design I FUD
UJEP v Ústí nad Labem.

Tržby kavárny jsou závislé na návštěvnosti kina a ve srovnání s rokem 2014 se zvýšily o 21 %. 

měs

íc

tržby rok 2012 tržby rok  2013 tržby rok 2014 tržby rok 2015

1 85 188 86 869 122 211 122 211

2 77 298 118 529 115 835 172 369

3 87 856 159 560 104 527 126 094

4 101 791 81 318 92 540 117 014

5 115 260 115 828 96 025 175 566

6 140 455 114 890 121 357 155 402

7 124 374 116 160 100 261 139 828

8 100 607 130 290 120 967 96 650

9 88 368 84 090 67 870 95 006

10 118 790 123 581 92 942 96 443

11 143 051 119 549 114 422 123 769

12 109 369 132 118 126 696 126 696

1 292 407 1 382 782 1 275 653 1 547 048

Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH

                 

Plakátovací služba: kino má k dispozici 19 plakátovacích ploch. Výlep je prováděn 2 x týdně. Za rok 2015 bylo přijato
k výlepu 481 zakázek.

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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2)  Informace  o  skutečnostech,  které  nastaly  až  po
rozvahovém dni a jsou významné pro plnění účelu výroční
zprávy

- není náplň

3)  Informace  o  předpokládaném  vývoji  činnosti  účetní
jednotky

Kabelová televize Kadaň, a.s. se bude v příštím roce zabývat optickou sítí FTTH v panelové výstavbě.  

4) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

- není náplň

5)  Informace  o  aktivitách  v  oblasti  ochrany  životního
prostředí a pracovněprávních vztazích

Služby,  které  naše společnost  poskytuje  nemá vliv  na ničení  životního prostředí.  Ke konci  roku 2015 byl
celkový počet zaměstnanců 24 z toho 10 zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti.

6) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační
složku podniku v zahraničí

- není náplň

7) Informace požadované podle zvláštních předpisů

− není náplň

8)  Informace  o  cílech  a  metodách  řízení  rizik  dané
společnosti,  včetně  její  politiky  pro  zajištění  všech
hlavních typů plánovaných transakcí

− není náplň



9)  Informace  o  cenových,  úvěrových  a  likvidních
rizicích  a  rizicích  souvisejících  s  tokem  hotovosti,
kterým je účetní jednotka vystavena

- není náplň

10) Informace v rozsahu účetní závěrky za účetní období a
výrok  auditora  o  této  účetní  závěrce  a  v rozsahu  účetní
závěrky
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Obecné údaje 

 
1. Popis účetní jednotky  
 
Název:  Kabelová televize Kadaň, a.s.     
 
Sídlo:      Kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň 
 
Právní forma: akciová společnost    IČO:  46709584   

 
 
Rozhodující předmět činnosti:  Poskytování telekomunikačních služeb 
 
Datum vzniku společnosti:     16.7.1992 
 
Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: 
 
Jméno fyzické osoby, 

název právnické osoby 
Bydliště, sídlo Sledované účetní 

období 
Minulé účetní 

období 
  Podíl tj. % Podíl tj. % 
Město Kadaň Kadaň, Mírové nám. čp.1 1 100 1 100 
  
 
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 
Nevyskytují se  

 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její  zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
Představenstvo    
Dozorčí rada  
Ředitelka 
Zaměstnanci 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: 
  

Funkce  Příjmení  Jméno 
Předseda představenstva  Mgr. Voltr Michal 
Člen představenstva Ing. Budjač  René 
Místopředseda představenstva Jindra Petr 
Člen představenstva Ing. Lendvorský Martin 
Člen představenstva PaedDr. Hrdina Zdeněk 
Předseda dozorčí rady Mgr. Hosman Zdeněk 
Člen dozorčí rady Mgr. Raadová Lenka 
Člen dozorčí rady Mgr. Losenický Jan 
 
 
Ve sledovaném období došlo k těmto změnám: 
 

Funkce Původní člen Nový člen Datum 
změny 

Nevyskytuje se     
    

 
 
 
 



 
 
 
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
 
2.1. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech majetková spoluúčast 

vyšší než 20%    
 

Název 
společnosti 

Sídlo Výše podílu na 
vlastním kapitálu 

Výše vlastního  
kapitálu 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 
Nevyskytuje se  --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 
 
Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládající rozhodovací právo: 
 
Nevyskytují se 
 
Ovládací smlouvy: 
Ovládající osobou je Město Kadaň 100 % vlastník ovládané osoby viz. zpráva o vztazích. 
Smlouvy :  1)   O provozování televizních kabelových rozvodů  
   2)   O umístění rozvodů kabelové televize 

3) O poskytování internetu po síti Kabelové televize č. 170/02, 377/02, 523/02, 762/03, 
100192-INET, 150913-INET,  

4) O dodávce televizních a rozhlasových programů č. 073377-KTV  
5) Darovací smlouva KT 020/2010 
6) Kupní smlouva – o převodu vlastnictví k nemovitostem č. KT 022/2010 
7) O udělení souhlasu se záměrem provedení stavby č. KT 022/2010, KT 061/2010, KT 

062/2010 
8) Smlouva o reklamě a propagaci č. KT 00025/2011, KT 00038/2011, KT 00024/2011, KT 

0019/2012, KT 0018/2013, KT 041/2015, KT 042/2015 
9) O poskytování služeb pultu centralizované ochrany č. KT 00056/2011, KT 00057/2011 
10) Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů č. KT 0030/2012. 
11) Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena č. KT 0061/2012, KT 0062/2012, KT 

0063/2012, KT 0064/2012, KT 0039/2013, KT 0043/2013, 
12) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 005/2014, KT 016/2014, KT 

017/2014. 
13) Dohoda o platbě za spotřebu studené ody č. KT 030/2014 
14) Společenská smlouva veřejných zadavatelů č. KT 031/2015 
15) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 043/2015 
16) O posyktování veřejně dostupných služeb EK – kamerový systém č. 150925-INET 

 
 
Smlouvy o převodech zisku :  
 

- nevyskytují se 

Subjekty, v nichž je účetní jednotka s neomezeným ručením :  

 
- nevyskytují se 

2.2. Majetková či smluvní spoluúčast osob podílejících se na základním jmění účetní jednotky více 
než 20 % v jiných společnostech 

 
Majetková spoluúčast vyšší než 20%    
 
Jméno vlastníka 
účetní jednotky  

Název 
společnosti 

Sídlo Výše podílu na 
vlastním kapitálu 

Výše vlastního  
kapitálu 

společnosti 
Nevyskytují se  --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 
 



 
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady  
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících 
pracovníků 

 Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 25 25 1 1 
Mzdové náklady 6.139.826,- 6.089.993,- 679.446,- 673.964,- 
Odměny členům statutárních orgánů 
společnosti 

252.000,- 
 

252.000,- ---- --- 

Odměny členům dozorčích orgánů 
společnosti 

52.800,- 79.200,- --- --- 

Náklady na sociální zabezpečení 2.200.049,- 2.137.867,- 231.012,- 229.151,- 
Sociální náklady 144.892,- 86.625,- --- --- 
Osobní náklady celkem 8.789.567,- 8.725.965,- 910.458,- 903.115,- 
 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 
 

Druh plnění 
Statutárních řídících dozorčích 

 Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
obd. 

Minulé obd. 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- 
Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- 
Důchodové připojištění --- --- 6.000,- 6.000,- --- --- 
Bezplatné užívání os. 
auta 

--- --- --- --- --- --- 

Jiné --- --- --- --- --- --- 
Celkem --- --- 6.000,- 6.000,- --- --- 
 
 

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 
 

Druh plnění 
Statutárních řídících Dozorčích 

 Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
obd. 

Minulé obd. 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- 
Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- 
Důchodové připojištění --- --- --- --- --- --- 
Bezplatné užívání os. 
auta 

--- --- --- --- --- --- 

Jiné --- --- --- --- --- --- 
Celkem       

 
Informace o aplikaci obecných účetních zásad 

 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
na základě opatření Ministerstva financí  ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky 
pro podnikatele. 
 
1. Způsob ocenění majetku  
 
1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
� prováděno způsobem B evidence zásob 



 
Výdaj zásob ze skladu je účtován: - metodou FIFO 
      
Ocenění zásob  
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
  

- účetní jednotka nemá zásoby vytvořené ve vlastní režii 
 
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: 
− cenu pořízení 
− vedlejší pořizovací náklady: 
   dopravné 

  clo 
  provize 
  pojistné 
                         jiné 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní 
činností  
 
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:  - nevyskytuje se  
DNHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:  - nevyskytuje se 
        
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí   
 
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 
 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat  
 
Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny:  
 

- nevyskytuje se  
 

Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny:  
-    nevyskytuje se          

 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
 
 - nevyskytuje se  
 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 

- Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 

4. Opravné položky k majetku  
 

− Opravné položky k hmotnému majetku nebyly tvořeny. 
− Opravné položky k pohledávkám byly toveřeny ve 100 % z roku 2013  

 
5. Odpisování  
Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interních 
směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným 
podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
 
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
  
Systém odpisování drobného investičního majetku 
 
Drobný hmotný majetek od 5.000,- Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účet 022.500 - Drobný hmotný majetek a 
je při zařazení do používání odepsán 24 měsíců od pořízení. 
Drobný hmotný majetek do 5.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 - Spotřeba materiálu. 
Drobný nehmotný majetek do 40.000,- Kč se účtuje na účet 518 – Ostatní služby. 
 



 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu  
 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 

- pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně 
- od 1.1.2015 do 30.12.2015 je stanoven ve výši 23,00 Kč / 1 USD 
- od 1.1.2015 do 30.12.2015 je stanoven ve výši 27,70 Kč / 1 Eur  
- od 31.12.2015  je stanoven dle ČNB k 31.12.2015 ve výši 24,824 Kč / 1 USD 
- od 31.12.2015  je stanoven dle ČNB k 31.12.2015 ve výši 27,025 Kč / 1 Eur 

 
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou  
 
 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
 
8. Ocenění majetkových podílů ekvivalencí (EH) 
   

- nevyskytují se 
 
 
 
 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 

Důvod doměrku Výše doměrku 
Nevyskytují se  --- 

Celkem --- 
 
 
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 

Rok splatnosti Úvěry celkem 
Nevyskytují se  - 

- - 
- - 
- - 

     CELKEM  
 
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
  
  rok 2015 rozdíl mezi ZC účetní a ZC daňovou je ve výši 3.469.837,33 Kč – což představuje odložený 
daňový závazek ve výši -357,- Kč. 
 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 
Nevyskytují se  --- --- --- 

    

 
 
 
2. Významné události po datu účetní závěrky  
 
Dne Obsah změny Vliv změny na údaje 

uvedené v Rozvaze 
Vliv změny na údaje 
uvedené ve Výkazu 

zisků a ztrát 

Peněžní vyjádření 
změny 

 Nevyskytují se --- --- --- 
     



 
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku v tis. Kč 
 
Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky 

 
Úbytky 

 Běžné 
období 

Minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

  

Pozemky 302 302 --- --- --- --- ---- --- 
Budovy, haly, stavby 96.144 75.156 38.202 34.649 57.942 40.507 20.988 --- 
Samostatné movité věci 
a soubory m. věcí 

39.442 38.021 35.172 32.843     4.270 5.178 1.437 16 

Inventář 2.819 2.778 2.669 2.685 150 93 132 91 
Jiný HIM --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nedokončený HIM 0 11.989 --- --- --- --- 10.751 22.740 
         
 
 
3.2.  Nehmotný investiční majetek   
 
Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
 běžné 

období 
Minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

  

Software 380 380 380 380 0 0 --- --- 
Ocenitelná práva --- --- --- --- --- --- --- --- 
Výsledky věd. čin. --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jiný NIM 689 349 129 62 287 560 340 --- 
Nedokončený 

NIM 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu (s výjimkou osobních 
automobilů) 

 
− nevyskytuje se  

 

Běžné účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 
První 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

        
        
 
 
 

Minulé účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 
První 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

        
        
 
 
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 
(v pořizovacích cenách) 
Jde např. o DHIM, DNIM neuvedený na 018, 028, vedený v operativních evidencích. 
 

− Nevyskytuje se  
 
 
 



 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 

- nevyskytuje se  
 

 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

- nevyskytuje se  
 
3.7. Investiční majetkové cenné papíry  a majetkové účasti   
 

- nevyskytuje se  
 
3.8. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část)   
 

- nevyskytuje se  
 

4. Vlastní kapitál  
 
4.1. Použití zisků, resp. úhrada ztráty 
 
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období :  2.122.230,- Kč 
 
2.122.230,- Kč nerozdělený zisk z min. období 
 
 
Návrh na rozdělení zisku běžného období :   3.758.081,- Kč 
3.758.081,- Kč nerozdělený zisk z min. období 
 
 

 Běžné období Předchozí období 
Základní kapitál 20 100 20 100 
Zákonný rezervní fond 0 0 
Statutární a ostatní fondy 6 080 6 217 
Nerozdělený zisk minulých let 47 647 45 525 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 
Zvyšování vlastního kapitálu 0 0 
Hospodářský výsledek běžného úč. období 3 758 2 122 
Vlastní kapitál celkem 77 585 74 064 
(v tis. Kč) 

 
 

 
4.2. Základní kapitál   
 
akciová společnost 
 

Běžné období 
Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené 

akcie 
Lhůta splatnosti 

Hromadné – na 
majitele 

176 100.000,- --- --- 

Hromadné – na 
majitele 

50 50.000,- --- --- 

 
Minulé období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené 
akcie 

Lhůta splatnosti 

Hromadné – na 
majitele 

176 100.000,- --- --- 

Hromadné – na 
majitele 

50 50.000,- --- --- 

 



5. Významné informace, týkající se pohledáveky a závazků  
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   
 
Počet dnů Sledované období Předchozí období 

 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30 208.664 --- 121.601 --- 
30 - 60 145.978 ---  112.074 --- 
60 – 90 40.476 --- 21.095 --- 
90 – 180 56.051 --- 65.080 --- 

180 a více 463.154 --- 699.203 --- 
 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 

- Účetní jednotka nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.  
 
 
5.3  Závazky sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 
 

Položka Částka v tis. Kč Datum splatnosti 
Sociální pojištění  164 14.1.2016 

Zdravotní pojištění 71 14.1.2016 
 
 

Titul daně Částka v tis. Kč Datum splatnosti 
Daň z příjmů PO  306 30.6.2016 
Daň z příjmů FO 55 14.1.2016 
Daň srážková PO 2 25.2.2016 

DPH 301 25.1.2016 
 
 
5.4  Penzijní závazky  
 

- nevyskytují se 
 
 
5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině   
 

Pohledávky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
Nevyskytují se  --- --- --- --- --- 

      
 
 
 

Závazky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
Nevyskytují se --- --- --- --- --- 

      
 
 
5.6. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
 

- nevyskytují se 
 

 Běžné období Minulé období 
Pohledávky kryté zástavním  právem --- --- 
Závazky kryté zástavním právem --- --- 
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  --- --- 



 
5.7. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není 
tvořena účetní rezerva) 
 
 
Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období 
Nevyskytují se --- --- --- 
    

 
5.8. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 
 
 
Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 
Nevyskytuje se  --- --- 
   

 
 
6. Rezervy  
 - není náplň 
 
 Minulé období Běžné období 
Druh rezervy Zůstatek 

k 1.1.  
Tvorba  Čerpání  Zůstatek 

k 31.12. 
Tvorba  Čerpání  Zůstatek  

k 31.12. 
Zákonné rezervy --- --- --- --- --- --- --- 
        
Ostatní rezervy --- --- --- --- --- --- --- 
        
Celkem        
 
 
7. Výnosy z běžné činnosti  
 

 Sledované období Minulé období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej zboží 1 316 940 1 316 940 0 1 089 205 1 089 205 0 
Tržby z prodeje vl.  výr. 0 0 0 0 0 0 
Tržby z prodeje služeb 35 982 920 35 982 920 0 35 001 205 35 001 205 0 
Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0 
Ostatní výnosy 478 130 478 130 0 804 160 804 160 0 
Celkem 37 777 990 37 777 990 0 0 36 894 570 0 
 
 
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
 
Účetní jednotka nevykládala v průběhu sledovaného účetního období žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
 

Běžné období Minulé období 
Druh výzkumné 

činnosti 
Výdaje Druh výzkumné 

činnosti 
Výdaje 

Nevyskyrují se  --- --- --- 
    

 
 
9. Údaje o přeměnách  
 
- struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik 
- fond z přecenění, který vznikl v důsledku přeměny 
- další významné údaje ve vztahu k přeměně 
 
- nevyskytují se  

 



 Doplňující informace, které nejsou vykázány v bilanci  
 
 1. Výše závazků významných k posouzení finanční situace 
 - nevyskytují se  
 
 2. Významný drobný nehmotný a hmotný majetek  
- nevyskytují se  
 
3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky a jejich finanční dopad  
- nevyskytují se  
 
Informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za 
běžných tržních podmínek 
 
- veškeré transakce se spřízněnou stranou byly uzavřené dle běžných tržních podmínek a jsou uvedeny ve 
zprávě o vztazích  
 
Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti  
 
 

 Běžné období Minulé období 
Povinný audit účetní jednotky 41.000 41.000 
Jiné ověřovací služby --- --- 
Daňové poradenství   --- --- 
Jiné neauditorské služby --- --- 
 
 
Informace o významných položkách vlastního kapitálu, akcií, dluhopisů, 
cenných papírů během účetního období 
 
- nevyskutují se  
 
Informace o rozvržení tržeb podle druhů činnosti a umístění trhu 
 
 

 Sledované období Předchozí období 
Tržby Tržby podle 

druhů 
Tržby podle 

umístění trhu 
Tržby podle 

druhů 
Tržby podle 

umístění trhu 
Tržby za telekomunikační služby 30 982 384 tuzemsko 30 966 626 tuzemsko 
Tržby z filmové produkce 4 038 241 tuzemsko 3 240 476 tuzemsko 
Tržby z výlepu 346 809 tuzemsko 330 450 tuzemsko 
Tržby z pronájmu 203 521 tuzemsko 175 669 tuzemsko 
Tržby z prodeje zboží  1 316 940 tuzemsko 1 089 205 tuzemsko 
Tržby ostatní 890 095 tuzemsko 1 000 917 tuzemsko 

 
 
Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní 
jednotky 
 
- účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání u ní není ohrožen a že zároveň neexistuje 
významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti.  
 
opatření, návrhy řešení  - nevyskytuje se  
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�� �������&&

�� 61!����gh0� 
���*����

�* 61!���<i0 �
���

�
 61!����<gh0� �
���*'��(���$��)(���

� ��*����
�* j"����$�)#/"��4�����7�k�3� 

*
��� l�"$�# �$�"2�� �����
�
�� m����(�,��2�3�1�� ��&����AnYo@HIc�pMq?�S�aAFIYDAd̀]r�BYsYD [[���W�̂DAIIE�aAnYo@HIc�s�GHC@I�I]t ���VV�p�d�BYnIc���ŝDAIIE�aAnYo@HIc��?@AGAeYbt \V��VVP>KL�F̂bIYuIc�sÎGDJL�vvK ���Z[\
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