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Obsah dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.: 

 

1) Zpráva představenstva o činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní 

jednotky 

2) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou 

významné pro naplnění účelu výroční zprávy 

3) Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 

4) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

5) Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích 

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

zahraničí 

7) Informace požadované podle zvláštních předpisů 

8) Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky 

pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí 

9) Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících 

s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena 

10) Informace v rozsahu účetní závěrky za účetní období a zpráva auditora k 

výroční zprávě 

       11)  Přílohy  a) Ekonomický rozbor hospodaření  
      b) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkládá  : Mgr. Michal Voltr, předseda představenstva 

Zpracovala : Ing. Petra Dudková, ředitelka a.s. 
 



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, člen 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 2014 byla výstavba optické sítě v městě Kadaň. Optická síť až 
do bytu (FTTH) je nejmodernější technologie, která nahradí stávající připojení koaxiálním kabelem a přináší obrovské 
výhody : vysokou rychlost přenášených dat, vysokou stabilitu připojení, nízkou cenu služeb a možnost přiřazení dalších 
datových služeb. Od roku 2010 byla zahájena výstavba II. etapy páteřní optické telekomunikační sítě FTTH, která 
zahrnovala sídliště D, C, E a byla dokončena v roce 2012. Celková investice páteřní optické sítě II. etapy činila  
5.661.562,- Kč. Průběžně jsme začali připojovat zákazníky na těchto vybodovaných optických sítí. Celkem jsme 
připojili  883 bytových jednotek z toho 411 zákazníků na internetové připojení. S výstavbou páteřní optické sítě - I. 
etapy (sídliště "B"), jsme započali již v roce 2011, kde jsme museli koordinovat práce s RWE a využít v rámci úspor 
společné pokládky optotrubiček. Začátkem roku 2013 jsme dokončili výstavbu jedné poloviny I. etapy (spodní části 
sídliště B) a od dubna začala výstavba druhé poloviny I. etapy FTTH (horní polovina sídliště B), která byla zakončena a 
předána 31.12.2013. Celkové náklady na tuto etapu činily :  5.237.480,- Kč.  Koncem roku 2013 jsme započali s 
rozvlákněním vnitřních optických rozvodů v panelových domech na sídlišti B, kde jsme celkem připojili 899 bytů a 424 
zákazníků. Náklady činily 2.432.722,- Kč. Od 1.3. 2014 jsme zahájili realizaci stavby páteřní optické sítě FTTH etapa 
III A-1, která zahrnuje ul. Koželužskou, Sukovu, Věžní a Zeyerovu. Dokončení této etapy proběhlo v říjnu 2014 a 
náklady činily 1.908.685,- Kč. Koncem roku 2014 jsme připravili podklady pro výběrové řízení na etapu III  A-2, 
kterou budeme realizovat v průběhu roku 2015 a která zahrnuje sídliště A. 
 
 
 
 
 

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 2014 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 81 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.  
Poplatek za základní nabídku jsme od 1.1.2014 zvýšili o 15,- Kč z důvodu zvýšení cen od poskytovatelů programů, 
hlavně zvýšení měnového kurzu a dále odlivu 1 % z ceny na fond kinematografie. Rozšířili jsme počet televizních 
stanic o nové programy Kino Svět a Horor Film. Doplnili jsme  vysílání ve vysokém rozlišení obrazu o kanál Prima 
Cool HD, Fanda HD a Nova Cinema HD.  V omezené nabídce v DVB-C jsme přidali nově vzniklé české televizní 
programy TV Relax a TV Rebel. Doplnili jsme vysílání ve vysokém rozlišení HD stanicí ČT 2 HD s tím, že poplatek za 
omezenou nabídku zůstal na stejné úrovni jako v roce 2013. V kadaňském vysílání probíhá informačně-inzertní smyčka 
a každou sudou hodinu se prostřednictvím videa spouští program, který vytváří studio FOCUS pana Jaroslava Heindla. 
  
 V roce 2014 jsme dokončili kompletní geodetickou dokumentaci v datové podobě dle zákona. Systém QGIS 
splňuje všechny požadavky včetně implementací dat RUIAN. Pořídili jsme čtyři nové modulátory pro analogové 
vysílání a koupili jsme IP streamer pro šíření televizního programu Focus v digitální nabídce DVB-C. Rozšířili jsme 
kabelový rozvod v lokalitě Strážiště III, kde jsme připraveni připojit budoucí rodinné  a bytové domy na naše služby. 
 
 
 



Celkový počet účastnických zásuvek připojených na kabelový rozvod k 31.12.2014 je 7.319 ks z toho :  
 
 a) 6.825 ks připojených 
 b)  366 ks odpojených z důvodu dluhu 
 c)  133 ks odpojeno na vlastní žádost 
 

 
 
 
Z připojených uživatelů :  a) omezená nabídka  3.213 ks 
    b) základní nabídka  3.612 ks      
    c) HBO         85 ks 

                              
 
 
Kabelová televize Kadaň, a.s. šíří prostřednictvím své sítě celkem 81 televizních a 24 rozhlasových programů. 
 
V roce 2014 činily poplatky za příjem omezené nabídky : 80,- Kč/měsíc 
     základní nabídky : 360,- Kč/měsíc 
     HBO :   200,- Kč/měsíc 
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2) Poskytování internetu a intranetu 
 
K poskytovaní služeb internetu využívá naše společnost stávající koaxiální síť, kterou obsluhuje headend ARRIS C4 ve 
standardu Docsis a souběžně je budována nová optická síť, na které je provozována pasivní technologie GPON. Tato 
nová technologie umožňuje po jednom optickém vláknu obsloužit až 128 koncových uživatelů. Centrum nové optické 
sítě bylo 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. Optickou síť postupně budujeme v 
panelové  výstavbě. Zprovozněnou optickou síť již provozujeme na sídlišti D, C a  1. Máje.  
 
 V roce 2013 jsme se od firmy Motorola dozvěděli, že ukončují veškerou podporu a prodej nového zařízení, 
proto jsme začátkem roku 2014 provedli plánovanou migraci optického zařízení Motorola na sídlišti „D“ za technologii 
od firmy Huawei. Migrace obsahovala změnu páteřního prvku, která byla provedena zakoupením GPON karty. 
Náročnější byla výměna koncových optických převodníků u uživatelů. Výměnu všech  zařízení na sídlišti „D“ jsme 
zvládli za 3 měsíce.  
 Koncem roku 2013 jsme začali  připojovat zákazníky na sídlišti "B". Toto sídliště je dost velké, proto jsme ho 
rozdělili na dvě části. Do konce roku 2014 se nám podařilo připojit část optické sítě  označená červeně (viz obr.). Další 
výstavba bude pokračovat v průběhu roku 2015 společně s ul. Koželužská, Sukova, Věžní a Zeyerova. 
    
 
 

 
 
 
 
 Tarify pro koaxiální i optickou síť zůstaly na stejné úrovni jak v roce 2013. 
 
 
 V následující tabulce jsou uvedené  počty klientů  k 31.12.2014 na jednotlivých sítích: 
 
 
 

Síť 

Počet klientů 

2012 

Počet klientů 

2013 

Počet klientů 

2014 
Docsis 3085 2650 2498 
Optika 722 1501 1707 

Celkem  3807 4151 4205 
 
  
 
 



Z následujícího grafu je patrný každoroční nárůst klientů, kteří využívají služby internetu po síti Kabelové televize 
Kadaň, a.s.. V roce 2014 jsme docílili 61,61 % penetrace naší sítě.  

 
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 2014 jsme pokračovali s postupným  přepojováním výměníkových stanic 
Tepleného hospodářství Kadaň, s.r.o. na optickou síť.  

 
b) kamerový systém  
 

V roce 2014 se nám podařilo připojit další kamerové body na optickou síť. Připojování probíhá postupně 
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..  
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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 :  
 

� 7.1. -  Záznam divadelního představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem  v režii Olgy Špátové. Účast 129 
diváků. 

� 28.1. - Projekce české komedie Vejška. Po projekci beseda s režisérem Tomášem Vorlem a s hercem Tomášem 
Vorlem ml. . Účast 70 diváků. 

 
 

                                                             
 
 

� 1.-7.2. - Jarní pohádkové prázdniny – reprízy nejúspěšnějších pohádek za snížené ceny (Já, padouch, Ledové 
království, Croodsovi, Letadla, Šmoulové 2, Univerzita pro příšerky, Turbo). Počet diváků 709. 

� 1.-28.2. - Oscarové naděje. Projekce filmů nominovaných na Oscara za film roku (Vlk z Wall street, Klub 
poslední naděje, 12 let v řetězech, Špinavý trik). Účast 202 diváků.    

� 17.3. - Přednáška cestovatele, novináře a filmaře Dana Přibáně : Trabantem Jižní Amerikou. Účast 29 
diváků. 

� 19.3. - Elton John v Las Vegas. Záznam koncertu. Účast 11 diváků. 
� 24.4. - Projekce českého filmu Pojedeme k moři. Po projekci  beseda s režisérem a scénáristou Jiřím 

Mádlem, producentem Miloslavem Šmídmajerem a představitelem hlavní role Petrem Šimáčkem. Účast 73 
diváků. 

 
   

                                                             
 
 
 

� 8. a 12.4 – Ozvěny cen Český lev. Projekce filmů Hořící keř a jako nikdy. Účast 49 diváků. 
� 1.-7.4. - Velikonoční pohádkové prázdniny. Projekce pohádek Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, 

Rio 2 a Zvonilka a piráti. Účast 298 diváků. 
� 6.5. - Projekce slovenského časosběrného dokumentu Všechny moje děti. Po projekci beseda s režisérem 

Ladislavem Kabošem a producentkou a scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou. Účast 28 diváků. 
� 7.5. - Další přednáška cestovatele, novináře a filmaře Dana Přibáně : Trabantem napříč Afrikou. Účast 34 

diváků. 
� 13.5. - Projekce českého dokumentu Olga oceněného Českým lvem. Po projekci filmu následoval přímý 

přenos besedy s tvůrci a poté koncert skupiny Plastic People of the Universe z pražského kina Aero. Účast 10 
diváků. 

� 15.5. - Povídání s MUDr. Petrem Luxem o jeho misích s Lékaři bez hranic v Somálsku a Iráku. Účast 100 



diváků. 
� 18.5. - Na Stojáka LIVE ve spolupráci s agenturou Dimension advertising. Účinkovali Lukáš Pavlásek, Karel 

Hynek a Daniel Čech. Představení bylo vyprodané. 
� 10.6. - Projekce filmu Cesta ven oceněného Českým lvem za nejlepší film roku. Po projekci beseda s hercem 

Davidem Ištokem. Účast 42 diváků. 
� 4.8. - Projekce českého filmu Zejtra napořád, který byl letos uveden v Hlavním programu – Mimo soutěž 

Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Po projekci beseda s režisérem a autorem scénáře 
Rudolfem Havlíkem a představitelem hlavní role Pavlem Baťkem. Účast 28 diváků. 

 
    

                                                                               
 
 

� 25.8. - Záznam komediálního vystoupení Monty Python živě (převážně). Účast 7 diváků. 
� 9.9. - Projekce českého dokumentu Magický hlas rebelky. Po projekci následovala beseda s režisérkou Olgou 

Sommerovou. Účast 75 diváků. 
� 5.10. - Spolupráce s Filmovým a televizním festivalem Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří. Projekce filmů 

Lehká jako dech a Pásmo večerníčků České televize. Účast 45 diváků. 
� 7.10. - Záznam koncertu islandské zpěvačky Björk : Biophilia Live. Účast 13 diváků. 
� 27. - 29.10. – Podzimní pohádkové prázdniny. Projekce pohádek Zloba – královna černé magie, Ledové 

království, Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana. Účast 142 diváků. 
� 11.12. - Půlnoční premiéra filmu Hobit : bitva pěti armád. Účast 110 diváků 
� 7. 12. – Mikuláš v kině po projekci pohádka Winx – v tajemných hlubinách. Účast 57 diváků. 

 
 

     
                                                      
 
Spolupráce se školami  : 
V roce 2014 proběhlo celkem 43 školních projekcí, které navštívilo celkem 5 911 žáků a studentů. Nejvíce 
navštěvovaná jsou dětská pohádková pásma pro mateřské školky. Ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil počet projekcí o 
72% a počet diváků o 57%. 
 
Shrnutí návštěvnosti a odehraných představení kina a shrnutí tržeb kavárny za rok 2013 : 
Celková návštěvnost kina ve srovnání s rokem 2013 nepatrně poklesla o 3,6 %. Důvodem je zvýšení ceny vstupného. 
Průměrná návštěvnost kina Hvězda v roce 2014 je 52 diváků na představení. Nejvíce navštěvované filmy se neliší od 
celorepublikového trendu :  Tři bratři (2 184 diváků), Hobit: bitva pěti armád (1 868 diváků), Jak vycvičit draka 2         
(1 520 diváků).  
 

 



 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013  Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014 

 měsíc počet projekcí počet projekcí počet diváků počet diváků hrubá tržba hrubá tržba 
1. 49 56 2 034 3 815 221 332 405 392 

2. 44 59 2 829 3 019 361 250 308 902 

3. 57 54 4 212 2 698 466 059 300 646 

4. 50 55 2 049 2 581 197 487 263 835 

5. 55 54 3 069 2 251 354 992 214 820 

6. 56 58 2 918 2 972 357 354 348 378 

7. 51 47 2 290 2 153 306 056 292 017 

8. 54 53 3 034 2 997 415 617 376 999 

9. 49 50 1 877 1 778 201 175 175 120 

10. 57 57 3 441 2640 371 421 241 092 

11. 53 58 3 388 3 273 399 400 343 619 

12. 56 57 4 349 4 036 479 933 457 604 

Celkem: 631 658 35 490 34 213 4 132 076 3 728 524 
 
Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH 

 
 
 

 
 
 

Kinokavárna 
V kinokavárně byly v roce viděny tyto výstavy  filmových plakátů: 
 
And the winners are... (11/2013 – 3/2014) – Výstava představuje výběr návrhů filmových plakátů studentů ateliéru 
Grafický design 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním tématem byly filmy oceněné na mezinárodních filmových 
festivalech kategorie A v roce 2013.  
 
21CZLEV13 (04/2014-07/2014) – Výstava návrhů filmových plakátů studentů Ateliéru Grafický design I FUD UJEP v 
Ústí nad Labem k filmům nominovaným v kategorii nejlepší film 21 ročníků cen České filmové a televizní akademie 
Český lev 2013. 
 
Film Poster Is Not Dead (08/2014-12/2014)  - 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 610. a 
70. let 20. století. 
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Tržby kavárny jsou závislé na návštěvnosti kina a ve srovnání s rokem 2013 klesly o cca 8 %.  
 
měsíc tržby rok 2012 tržby rok  2013 tržby rok 2014 

1 85 188 86 869 122 211 

2 77 298 118 529 115 835 

3 87 856 159 560 104 527 

4 101 791 81 318 92 540 

5 115 260 115 828 96 025 

6 140 455 114 890 121 357 

7 124 374 116 160 100 261 

8 100 607 130 290 120 967 

9 88 368 84 090 67 870 

10 118 790 123 581 92 942 

11 143 051 119 549 114 422 

12 109 369 132 118 126 696 

 1 292 407 1 382 782 1 275 653 

 
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 2014 bylo přijato 
k výlepu 436 zakázek. 
 
Pronájem nebytových prostor:  kino Hvězda pronajímá dvě provozovny. Nájemce Simona Tóthová provozuje trafiku 
a druhý nájemce Petr Pátek provozuje výrobu klíčů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                           

 

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 2014 byl 
celkový počet zaměstnanců 23 z toho 9 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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společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. k 31. 12. 2014 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, a Vyhláškou 500/2002 Sb.. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2014 a končící dnem 
31. prosince 2014. 
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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) 
Podřízení se uákonu jako celku postupem podle § 
777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech 

 
15.5.2014 

 
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 
Člen 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 

Není náplň    
    

 
 
 
 
 



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 
Není náplň --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 
 
Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládající rozhodovací právo: 
 
není náplň 
 
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, 203/02, 377/02, 523/02, 
762/03, 100192-INET. 

4) O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 143/95 
5) O dodávce televizních a rozhlasových programů č. 073377-KTV  
6) Smlouva o reklamě a propagaci č. KT 0019/2012, KT00024/2011, KT 0018/2013 
7) Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů č. KT 0030/2012 
8) 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, 
9) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 005/2014, KT 016/2014, KT 

017/2014 
10) Dohoda o platbě za spotřebu studené ody č. KT 030/2014 

 
 
Smlouvy o převodech zisku :  
 

- není náplň 

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 
není náplň --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 
 
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 6.089.993,- 6.008.324,- 673.964,- 644.742,- 
Odměny členům statutárních orgánů 
společnosti 

252.000,- 
 

252.000,- ---- --- 

Odměny členům dozorčích orgánů 
společnosti 

79.200,- 79.200,- --- --- 

Náklady na sociální zabezpečení 2.166.568,- 2.137.867,- 229.151,- 219.214,- 
Sociální náklady 138.204,- 86.625,- --- --- 



Osobní náklady celkem 8.725.965,- 8.564.016,- 903.115,- 863.956,- 
 
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       

 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování  

 
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:  - není náplň 
DNHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:  - není náplň 
        
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:  
 

- není náplň 
 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny:  

-    není náplň         
 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
 
 - není náplň 
 
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 nebyly tvořeny. 
 
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 1.1.2014 do 30.12.2014 je stanoven ve výši 20,12 Kč / 1 USD 
- od 1.1.2014 do 30.12.2014 je stanoven ve výši 27,48 Kč / 1 Eur  
- od 31.12.2014  je stanoven dle ČNB k 31.12.2014 ve výši 22,834 Kč / 1 USD 
- od 31.12.2014  je stanoven dle ČNB k 31.12.2014 ve výši 27,725 Kč / 1 Eur 

 
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou  
 



 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
 
 

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 
není náplň --- 

Celkem --- 
 
 
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 

Rok splatnosti Úvěry celkem 
- - 
- - 
- - 
- - 

     CELKEM  
 
1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
  
  rok 2014 rozdíl mezi ZC účetní a ZC daňovou je ve výši 3.471.716,53 Kč – což představuje odložený 
daňový závazek ve výši 36.701,- Kč. 
 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 
není náplň --- --- --- 

    

 
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 

 není náplň --- --- --- 
     
 
 
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 75.156 74.730 34.649 31.365 40.507 43.365 426 --- 
Samostatné movité věci 
a soubory m. věcí 

38.021 37.872 32.843 30.793     5.178 7.079 1.796 1.647 

Inventář 2.778 2.924 2.685 2.855 93 69 97 243 
Jiný HIM --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nedokončený HIM 11.989 8.023 --- --- --- --- 6.152 2.186 
         
 
 



 
 
 
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 349 11 62 11 287 0 338 --- 
Nedokončený 

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

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

 

− není náplň 
 

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. 
 
 - není náplň 
 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 

- není náplň 
 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

- není náplň 
 
3.7. Investiční majetkové cenné papíry  a majetkové účasti   
 

- není náplň 
 
4. Vlastní kapitál  
 
4.1. Použití zisků, resp. úhrada ztráty 
 
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období :  3.086.350,- Kč 
 
3.086.350,- Kč nerozdělený zisk z min. období 
 



 
Návrh na rozdělení zisku běžného období :   2.122.300,- Kč 
2.122.300,- Kč nerozdělený zisk z min. období 
 
 

 Běžné období Předchozí období 
Základní kapitál 20 100 20 100 
Zákonný rezervní fond 0 2 961 
Statutární a ostatní fondy 6 317 6 316 
Nerozdělený zisk minulých let 45 525 39 478 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 
Zvyšování vlastního kapitálu 0 0 
Hospodářský výsledek běžného úč. období 2 122 3 086 
Vlastní kapitál celkem 74 064 71 941 
(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. Pohledávky a závazky  
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   
 
Počet dnů Sledované období Předchozí období 

 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30 121.601 --- 87.340 --- 
30 - 60 112.074 ---  152.560 --- 
60 – 90 21.095 --- 31.670 --- 
90 – 180 65.080 --- 139.176 --- 

180 a více 699.203 --- 692.839 --- 
 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 

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

  
− účetní jednotka nemá žádné závazky 

 
 
 



5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině   
 

Pohledávky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
není náplň --- --- --- --- --- 

      
 
 
 

Závazky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
není náplň --- --- --- --- --- 

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

- není náplň 
 

 Běžné období Minulé období 
Pohledávky kryté zástavním  právem --- --- 
Závazky kryté zástavním právem --- --- 
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  --- --- 
 
 
 
5.6. 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 
není náplň --- --- --- 
    

 
 
5.7. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 
 
 
Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 
není náplň --- --- 
   

 
 
 
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 1 089 205 1 089 205 0 1 179 642 1 179 642 0 
Tržby z prodeje vl.  výr. 0 0 0 0 0 0 
Tržby z prodeje služeb 35 001 205 35 001 205 0 34 975 503 34 975 503 0 
Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0 
Ostatní výnosy 804 160 804 160 0 642 475 642 475 0 
Celkem 36 894 570 36 894 570 0 36 797 620 36 797 620 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 

není náplň --- --- --- 
    

 
 
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 
 
- není náplň 

 
 Doplňující informace, které nejsou vykázány v bilanci  
 
 1. Výše závazků významných k posouzení finanční situace 
 - není náplň 
 
 2. Významný drobný nehmotný a hmotný majetek  
- není náplň 
 
3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky a jejich finanční dopad  
- není náplň 
 
 
Informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných 
tržních podmínek 
 
- veškeré transakce se spřízněnou stranou byly uzavřené dle běžných tržních podmínek 
 

 
Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti  
 
 

 Běžné období Minulé období 
Povinný audit účetní jednotky 41.000 40.000 
Jiné ověřovací služby --- --- 
Daňové poradenství   --- --- 
Jiné neauditorské služby --- --- 
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11) Přílohy 

a)  Ekonomický rozbor hospodaření společnosti k 31.12.2014

Výnosy :
602211 Tržby – kabelová televize 15 685 789
602213 Tržby - připojovací poplatky 94 257
602221 Tržby - Internet 14 933 936
602222 Tržby - Instalační poplatek za internet 54 297
602250 Tržby - Datové služby 198 347
642230 Tržby z prodeje materiálu – modemy, set top boxy 5 665 001
602040 Tržby – pronájem nebytových prostor 175 669
602141 Tržby – kino Hvězda (filmové představení) 3 228 452
602241 Tržby – Playstation, kinoreklama 12 024
602242 Tržby – výlep plakátů 330 450
602244 Tržby z prodeje zboží 1 089 205
602021 Smluvní pokuty – nedodržení podmínek smlouvy 221 985
602215 Tržby ostatní – reklama, pronájemfrkvence, oprava TKR 66 000
641000 Tržby z prodeje HIM a DHIM 47 931
646000 Výnosy z odepsaných pohledávek 12 436
648000 Provozní výnosy – platba od zaměstnanců za telefony, km 14 045
662000 Úroky 54 226
663000 Kurzový zisk 4 191
668000 Ostatní finanční výnosy – vyúčtování poukázek kina 1 565
688000 Mimořádné výnosy 1 124
688001 Mimořádné výnosy – inkasní odměna FINIO 3 640
Výnosy celkem 36 894 570

Náklady :
501000 Spotřeba materiálu celkem 395 006

Spotřeba materiálu na TKR 127 998
Drobný majetek do spotřeby  do 3.000,- Kč 59 668
Drobný materiál do spotřeby 28 681
Kancelářské potřeby + tonery 108 453
Hygienické prostředky 17 552
Odborná literatura, časopisy 3 461
Vstupenky 19 359
Drobný materiál – auta 19 944
Ostatní 9 890

501400 Nákup DHIM 2 197 812
Kabelové modemy 97 524
Settopboxy 50 228
Routery 163 569
ONT 1 856 556
Ostatní DHIM (telefony, tiskárny...) 29 935

501500 Spotřeba PHM 143 244
501700 Spotřeba ochranných pomůcek 2 166
Součet za účet 501  2 738 228
502000 Spotřeba elektrické energie 451 180
502300 Spotřeba vody 38 622
502900 Spotřeba tepla a teplé vody 248 844
Součet za účet 502 738 646
Součet za účet 504 – Prodané zboží 526 449
511000 Opravy HIM – TKR 65 801
511000 Oprava budovy kina Hvězda (opravva střechy + drobné opravy) 671 098
511100 Opravy zařízení 297 807

Oprava – zesilovačů 96 999
Oprava dig. Projektoru – výměna lampy, revize 83 176
Oprava – chassis 91 712



Oprava zesilovačů, el. Přívodů ... 3 200
Oprava projektoru 5 366
Opravy DHIM – drobné 17 354

511200 Opravy dopravních prostředků 36 591
Součet za účet 511 1 071 297
Součet za účet 512 – cestovné 1 531
518000 Služby 1 266 777

Konektivita za internet 864 006
Pohotovost, užívání kolektorů 28 372
PCOO 31 680
Revize has. přístrojů,servis diesel a UPS, nástřik opony, revize pož. dveří 70 071
Služby Exta 12 800
TKR – Hosting 91 670
Geodetické zaměření tras 49 158
Technické služby – odvoz odpadu, údržba komunikace, nebezpečný odpad 32 559
Další služby – domény, laminace, vstupní prohlídky, ostatní 5 347
Sanace výčepního zařízení 4 016
Tisk letáků a distribuce 66 418
Rezervační systém 10 680

518010 Služby – poplatky za programy 7 300 143
TV Eurosport, Eurosport 2 637 545
TV HBO 165 046
TV Spektrum 553 725
TV Nova sport 538 991
TV Universal Channel 240 016
TV MTV 200 322
TV VH 1 120 140
TV Animal Planet, Discovery Channel, TLC 604 485
TV Disney 316 070
TV JIMJAM 156 211
TV CBS Reality 180 244
TV CBS Drama 180 244
TV Cartoon Network, CNN 117 775
TV Film + 294 089
TV AXN 374 541
TV Daring! 291 135
TV Viasat History, Explorer, Spice 493 572
TV CS Film, CS mini, Kino svět, Horor Film 370 966
TV National Geografic 277 046
TV Sport 1 384 520
TV Sport 2 349 087
TV F&H 147 062
TV AMC 204 637
TV Retro 102 674

518040 Služby – poplatky za filmovou produkci 1 580 855
518100 Výkony spojů 442 991

Sipo 222 361
Poštovné 88 770
Rozhoz letáků, přehrádečné, profi balíky 11 484
ISDN 36 885
Mobilní telefony 83 491

518200 Náklady na inzerci (KZ Kadaň, SASME, MSSS, Gymnázium, SPČSaO, zlat 87 598
518330 Nájemné (Profireál,  Nemocnice, TH - skladové prostory) 64 709
518400 Ubytování 8 638
518600 nákup drobného NIM  (licence Kalkul, Pohoda, NOD, Office) 30 205
518730 Náklady na poradenství 179 340

Audit 41 000
Daňová porada, daň. přiznání 91 000
Právní porada 19 530
Školení zaměstnanců 3 018



PO a BPOZP 24 792
518740 Poskytnuté provize - za stravenky 29 173
Součet za účet 518 10 990 429
521001 Penzijní připojištění 78 000
521000 Mzdové náklady 5 999 863
521002 Mzdové náklady – dohody PP 12 130
523000 Odměny členům statut. Orgánů 331 200
524000 Zákonné sociální pojištění 2 166 568
527000 Zákonné sociální náklad 138 204
Součet za účet 520 8 725 965
531030 Daň silniční 8 049
532000 Daň z nemovitosti 29 016
538930 Ostattní daně – kolky 4 000
Součet za účet 530 41 065
546100 Odpisy pohledávek 387 234
Součet za účet 546 387 234
548000 Ostatní provozní náklady 1 127 917

Autorské odměny OSA, Intergram, DILIA, OOA-S, OAZA – KT 1 020 979
Autorské odměny OSA, Intergram – Kino 50 519
Koncesionářský poplatek 11 340
Ostatní poplatky –  věcná břemena, poplatky, výpisy 10 775
Služby APKT 34 304

Součet za účet 548 1 127 917
551100 Odpisy HIM 6 980 505
551200 Odpis DNM 51 590
551500 Odpisy DHIM 72 991
Součet za účet 551 7 105 086
562000 Úroky z úvěru – automobily 1 165
563010 Kurzové ztráty 164 741
568000 Finanční náklady 147 545

Pojištění HIMu – podnikových rizik 66 705
Zákonné pojištění zaměstnanců 26 666
Havarijní a zákonné pojištění automobilů 31 330
DAS, dálniční známky, CCS 22 844

568021 Ostatní finanční náklad – fond kinematografie převzaté vysílání 155 305
568041 Ostatní finanční náklad – fond kinematografie za vstupenky z kina 16 261
568100 Bankovní poplatky 113 062
Součet za účet 560 598 079
588000 Mimořádný náklad- oprava tržeb 27 682
588001 Mimořádné výnosy – inkasní odměna FINIO 17 766
Součet za účet 580 45 448
513090 Náklady na reprezentaci 21 065
538000 Odpočet DPH 2 299
543000 Dary 90 000
548900 Členské poplatky APKT, APK, AČFK 27 369
568000 Pojištění statutárů 19 802
Součet daňově neuznaných nákladů 160 535

Náklady celkem 34 257 909



Návrh rozdělení hospodářského výsledku  

 

 
Hospodářský výsledek k 31.12.2014 = zisk 1 2.636.661,- Kč 

Daňově neuznané náklady                      2 160.535,- Kč 

Daňové odpisy – rozdíl                           3 193.155,- Kč 

5 % dary                                                   4  90.000,- Kč 

Základ daně 1+2-3-4 2.514.041,- Kč 

19 % daň z příjmů 6 477.660,- Kč 

19 % odložené daně 7 36.701,- Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění   i odložené dani = 

zisk ve výši   

1-6-7 

 

2.122.300,- Kč 

 

 

 

 

 

 V roce 2014 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 2.122.300,- Kč.  

 

 

 

Návrh na rozdělení zisku ve výši 2.122.300,- Kč : 

 

428.000 – nerozdělený zisk z min. období    = 2.122.300,- Kč 
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b)  Zpráva o vzazích mezi propojenými osobami 

 

 

Zpráva 

 

 

 

o vztazích mezi propojenými osobami 

 za rok 2014 

 

 

 

 

Obsah : 

 

1. Skladba propojených osob 

2. Vztahy mezi propojenými osobami 

3. Rozhodné období 

4. Smlouvy (dohody) uzavřené mezi propojenými osobami 

5. Jiné právní úkony mezi propojenými osobami 

6. Ostatní opatření mezi propojenými osobami 

7. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami 
 

Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Městem Kadaň 
1) Smlouva o provozování televizních kabelových rozvodů – bez plnění 
2) Smlouva o umístění rozvodů kabelové televize – bez plnění 
3) Smlouva č. 170/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.  

500,- Kč 
4) Smlouva č. 203/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.  

500,- Kč 
5) Smlouva č. 377/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.  

310,- Kč 
6) Smlouva č. 523/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 

310,- Kč 
7) Smlouva č. 762/03 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.  

 7.810,- Kč  
8)  Smlouva č.100192-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.  
      310,- Kč  

     9)  Nájemní smlouva č. 143/95  
350,- Kč 

10) Smlouva o zajištění reklamy č. KT 0019/2012  
       100.000,- Kč 
11) Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů č. KT 0030/2012 
       bez plnění 
12) Smlouva o zajištění reklamy č. KT 00024/2011 
       50.000,- Kč 
13) Smlouva č. 073377-KTV o dodávce  televizních a rozhlasových programů 
      80,- Kč 
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. KT 0061/2012 
       bez plnění 
15) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. KT 0062/2012 
       bez plnění 
16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. KT 0063/2012 
       bez plnění 
17) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. KT 0064/2012 
       bez plnění 
18) Smlouva o reklamě a propagaci č. KT 0018/2013 
       121.000,- Kč 
19) Smlouva o zřízení věcného břemene č. KT0039/2013 
        2.057,- Kč 
20) Smlouva o zřízení věcného břemene č. KT0043/2013 
       408.511,25 Kč 
21) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 005/2014 
       1.210,- Kč 
22) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 016/2014 

                   1.210,- Kč 
      23) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. KT 017/2014  
 3.025 Kč 
       24) Dohoda o platbě za spotřebu studené vody č. KT 030/2014 
        
 

Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Tepelným hospodářstvím Kadaň, s.r.o. 
1) Smlouva o dílo – pohotovostní služba 

1.870,- Kč 
2) Smlouva o poskytování datových služeb 

20.000,- Kč 
3) Smlouva č. 83/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 



800,- Kč 
4) Smlouva o užívání kolektorů č. 2002030 

343,- Kč 
5) 

mlouva o dodávce a odběru tepla č. 263/98 - dodatek č. 11 
6) 

mlouva o pronájmu nebytových prostor č. KT00028/2011 
     508,- Kč 

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

1) Smlouva č. 77/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
310,- Kč 

      2)  Smlouva č. 3040/07 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 500,- Kč 

3) Smlouva 070879-KTV o dodávce televizních a rozhlasových programů 
     5 x 345 = 1725,- Kč 
4)  Smlouva č. 110095-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 310,- Kč 
5) Smlouva darovací č. KT 0046/2012 
     5.000,- Kč 
6) Smlouva o reklamě a propagaci č. KT 0060/2012 
     7.000,- Kč 
7) Darovací smlouva č. KT 0048/2013 
     10.000,- Kč    
8)  Smlouva o reklamě a propagaci č. KT 046/2014 
     5.000,- Kč 
9) Darovací smlouva č. KT 054/2014 
     10.000,- Kč 
 
 

        Smlouvy mezi Kabelovou televizí Kadaň, a.s. a Nemocnicí Kadaň s.r.o. 
 1) Smlouva č. 419/02 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 

5.000,- Kč 
2)  Smlouva č. 100320- INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
      310,- Kč 
3) Nájemní smlouva č. 69 dodatek č. 8 

5.640,- Kč 
 
 
 

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

 1) Smlouva č. 120334- INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
     500,- Kč 

2) Smlouva č. 1259/04 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
500,- Kč 

3) Kupní smlouva o dodávce televizních a rozhlasových programů 
80,- Kč 

4) Smlouva o dílo č. 204 – odvoz tuhých domovních odpadů  
5) Smlouva o dílo – odebírání a následné uskladnění nebezpečného odpadu 
6) Smlouva o dílo - celoroční  údržba parkoviště č. KT 0004/2011 
     2.160,- Kč 

 
 
 



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

 1) Smlouva č. 1378/04 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
  500,- Kč 

 2) Smlouva č. 1688/05 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
     500,- Kč 

 3) Smlouva č. 2678/06 o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
    690,- Kč 
4) Smlouva o poskytnutí reklamy č. KT 004/2012 
    20.000,- Kč 
5) Smlouva č. 110435-KTV  o dodávce televizních a rozhlasových programů 
    345,- Kč 
6) Smlouva č. 110524-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
     1.060,- Kč 
7)  Smlouva č. 110652-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
     2.310,- Kč 
8) Smlouva č. 120237-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s. 
     2.310,- Kč 
9) Smlouva o poskytnutí reklamy č. KT 004/2013 
     12.100,- Kč 
10) Smlouva o posyktování reklamy č. KT 001/2014 
      20.000,- 
 

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. 


