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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. 
 
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 - MUDr. Josef Mašek, předseda představenstva
- PaedDr. Jiří Kulhánek, 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
- pí. Ingrid Bradová, 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 telekomunikační – 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. 

Od roku 2006 probíhá rekonstrukce a modernizace budovy kina Hvězda. V roce 2006 byl vypracován projekt 
pro  stavební  povolení  realizován  projektantem Ing.  Vítem Brandou.   Tento  projekt  byl  rozfázován na  4  etapy   - 
rekonstrukce kinosálu, rekonstrukce předsálí kina, vybudování zázemí sídla Kabelové televize Kadaň, a.s.  a  oprava 
pláště budovy kina Hvězda. I etapa  tj. „rekonstrukce a oprava kinosálu kina Hvězda v Kadani“ byla realizována od 
10/2007 – 2/2008 firmou Petrom stavby, s.r.o.. 2. etapu –  „rekonstrukce předsálí kina Hvězda“, jsme po výběrovém 
řízení začali realizovat od 1/2009 – 5/2009 stavební firmou Petrom stavby, s.r.o..  Koncem roku 2009 jsme nechali  
zpracovat realizační projekt 3. etapy – zázemí Kabelové televize Kadaň, a.s..  Tuto etapu jsme zahájili 15.3.2010 a  
ukončili k 30.6.2010, realizaci provedla firma JATUR, s.r.o.. 1.9.2010 jsme přivítali zákazníky v nově rekonstruovaném 
sídle Kabelové televize Kadaň, a.s..



Během léta 2010 byla provedena 3a) etapa. Ta představovala opravu a rekonstrukci elektrorozvodny a skladové 
místnosti, s dodávkou diesel agregátu a UPS zdroje pro regulaci a stálé dodávky elektrické energie pro nově budovanou 
hlavní technologickou jednotku na optická vlákna. Koncem roku 2010 jsme začali s výstavbou páteřní optické sítě na 
sídlišti „D“.

Významným okamžikem pro další fungování kina Hvězda byla dodávka digitálního projektoru Christie, který 
za  finanční  pomoci  fondu Ministerstva  kultury  nainstalovala  26.1.2010 firma AV MEDIA,  a.s..  Kabelová  televize 
Kadaň, a.s.  k digitálnímu projektoru dokoupila 3D vybavení a od 25.2.2010 byla slavnostně zahájena projekce 3D 
filmů.    

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 2010 bylo  pokračováno v technických změnách  naší sítě. Jednalo se především o postupný přechod na  
optická vlákna. Byla dokončena projektová dokumentace a vyřízeno územní rozhodnutí pro stavbu optické sítě FTTH 
ve městě Kadaň po etapách (jednotlivá sídliště),  kterou realizovala firma SITEL spol.  s  r.o..  V souvislosti  s  touto  
stavbou  jsme  využili  ve  městě  Kadaň   možností  společných  pokládek  trubek  HDPE  v  ul.  Golovinova  v  rámci 
revitalizace sídliště „C“, v ulici  Věžní v rámci oprav chodníku a v ulici  Na Podlesí  v rámci oprav chodníku před  
ubytovnami Hoby a Hostes. V průběhu výstavby nové sportovní víceúčelové haly jsme před položili koaxiální kabely a 
optotrubičky pro oblast sportovišť pro budoucí možné napojení na služby Kabelové televize Kadaň, a.s..  V prosinci  
2010 byla zahájena výstavba II. etapy optické telekomunikační sítě FTTH na sídlišti „D“ a byla provedena částečná  
pokládka optotrubek v kolektorech Tepelného hospodářství Kadaň s.r.o..

Na  jaře  roku  2010  jsme  spustili  digitální  vysílání  tří  kanálů  HBO,  které  je  možno  přijímat  na  základě 
dekódovacích karet jako speciální nabídku KT Kadaň, a.s. V průběhu roku 2010 jsme zdigitalizovali všechny kanály 
omezené i základní nabídky, přiřadili jsme kanály v HD kvalitě a umožnili klientům nákup set top boxů DVB-C za  
zvýhodněné ceny.   



Celkový počet účastnických zásuvek připojených na kabelový rozvod k 31.12.2010 je 7.458 ks z toho :

a) 6.945 ks připojených
b)  388 ks odpojených z důvodu dluhu
c)  125 ks odpojeno na vlastní žádost

Z připojených uživatelů : a) omezená nabídka 3.143 ks
b) základní nabídka 3.802 ks     
c) HBO      83 ks
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Kabelová televize Kadaň, a.s. šíří prostřednictvím své sítě celkem 57 televizních a 24 rozhlasových programů.

V roce 2010 činily poplatky za příjem omezené nabídky : 75,- Kč/měsíc
základní nabídky : 325,- Kč/měsíc
HBO : 225,- Kč/měsíc

V roce 2010 jsme zavedli  do omezené nabídky v digitální  formě zpravodajský program Z1 a TV Public. 
Rozšířili jsme počet programů v omezené nabídce o televizní kanály STV 1 a STV 2. Do základní nabídky jsme přidali  
sportovní kanál Eurosport 2, dětský kanál JIM JAM a českou mutaci MTV. Dále jsme zrušili vstupní poplatky ve výši 
1.000,- pro příjem základní nabídky v panelové výstavbě a zavedli slevu 50 % z měsíčního poplatku základní nabídky 
na dobu 3 měsíců pro nového zákazníka. V kadaňském vysílání probíhá informačně-inzertní smyčka a každou sudou 
hodinu se prostřednictvím videa spouští program, který vytváří studio FOCUS z Klášterce nad Ohří.

2) Poskytování internetu a intranetu

V roce 2010 jsme se při přípravě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na vedení tras optické sítě 
rozhodovali nad technologiemi datové sítě. Z několika variant jsme nakonec zvolili optická vlákna a technologii pro  
internet  PON resp.  GPON.  Touto  technologií  je  možné  po  jednom optickém vláknu obsloužit  až  128 koncových 
uživatelů a tím i snížit náklady na vybudování celé nové sítě. Centrum nové optické sítě bylo umístěno v servrovně v  
nově zrekonstruovaném sídle Kabelové televize Kadaň, a.s.. Při rekonstrukci bylo také myšleno na napájení a následnou 
zálohu datového centra. Investovali jsme do nákupu UPS s výkonem 24 kVA s možností rozšíření až na 60 kVA a s 
redundancí jednotek. UPS slouží pouze na překlenutí doby než najede diesel agregát, který byl vybrán s výkonem 64 
kVA. Aby nedocházelo k okamžitému najíždění při krátkodobých výpadcích, byl vytvořen program pro kontrolu stavu 
baterek a napájecí sítě. Na základě vyhodnocení těchto dvou veličin najíždí agregát.

Připravovaná rekonstrukce sítě bude realizována dle finančních možností Kabelové televize Kadaň, a.s., tudíž 
je rozdělena na několik let. Proto bylo nutné zařídit, aby současná síť byla konkurence schopná do doby, než bude  
skončena celková výstavba optické sítě. Rozhodli jsme se zmodernizovat headend C4 od Arrisu a zakoupit redundantní 
karty pro zajištění krizových situací. Tento upgrade byl realizován v březnu 2010 bez delších výpadků služby internet.

Pro zajištění  a udržení stavů počtu zákazníků jsme v průběhu roku několikrát navyšovali rychlosti datových 
linek jak v dopředném, tak ve zpětném směru. Přehled zvyšování rychlosti uvádí následující tabulka :

Tarif 1-7/2010 8-10/2010 11/2010 12/2010
Brouzdám 1500/500 kbps 3000/500 kbps 5000/500 kbps 5000/1500 kbps 
Linka I 4000/1500 kbps 8000/1500 kbps 10000/1500 kbps 10000/2500 kbps
Linka II 6000/2000 kbps 10000/2000 kbps 12000/2000 kbps 12000/3500 kbps 
Linka III 8000/3000 kbps 15000/3000 kbps 17000/3000 kbps 17000/4500 kbps  

Graf centrální konektivity :



V následující tabulce jsou uvedené  počty klientů ke konci roku 2010 :

Tarif
Počet klientů

Brouzdám 1444

Linka I 1959
Linka II 54

Linka III 60

Síť I 2
Síť II 5
Síť III 1

Síť IV 1

Síť V 0

Škola I 0

Škola II 6

Škola III 2

Celkem 3534

Z následujícího grafu je patrný každoroční nárůst klientů, kteří využívají služby internetu po síti  Kabelové 
televize Kadaň, a.s. V roce 2010 jsme docílili 50,88 % penetrace naší sítě.

3. Služby přenosu dat. služby – 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.  Tímto krokem se datová služba stala rychlejší a kvalitnější a na tomto základě může  
Tepelné hospodářství  Kadaň,  s.r.o.  zvýšit  množství  přenášených dat  z  výměníkových stanic.  V rámci  spolupráce s  
Tepelným hospodářstvím Kadaň, s.r.o. byla předjednána možnost změny výše zmíněné technologie na optickou síť s 
možností rozšíření poskytovaných služeb. 
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4. Služby zprostředkované střediskem KZ

Kino Hvězda : Po celkové rekonstrukci kinosálu a předsálí kina Hvězda proběhla začátkem roku 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.  26.1.2010 byl  uskutečněn  přechod  na  digitální  projekci.  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  pražská  společnost  AV  MEDIA,  a.s.,  která  byla  vybrána  řádným  výběrovým  řízením.  
Slavnostní otevření proběhlo 25.2.2010. První digitální projekce pro veřejnost byla uskutečněna 26.2.2010, kdy byl  
promítán  film  Avatar  ve  3D.  Z  důvodu  digitalizace  a  navýšení  počtu  návštěvníků  kina  bylo  nutné  rozšířit  počet 
zaměstnanců. Na konci roku 2010 bylo v kině na dohodu o pracovní činnosti zaměstnáno 8 uvaděček, 3 pokladní, 2  
barmanky a 1 promítač. Počet stálých úvazků (5) se oproti loňskému roku snížil o jeden.

V listopadu 2010 se kino Hvězda, resp. provozovatel Kabelová televize Kadaň, a.s. se stala členem Asociace 
provozovatelů  kin,  která  sdružuje  provozovatele  kin  v  celé  ČR a  ochraňuje  jejich  zájmy ve  vztazích  k  filmovým 
distributorům a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, autorským svazům a dalším 
potencionálním partnerům.

V září 2010 došlo k zásadní změně v dramaturgii kina :
• kino promítá každý den zpravidla od 17,30 a od 20.00 hodin a každý pátek je noční představení od 22,30 hodin
• každý druhý týden pořádá kino sobotní dopoledne pro seniory – projekce aktuálních filmů pro seniory za 

zlevněné vstupné (spolupráce s Klubem seniorů a Městskou správou soc. služeb)
• Nedělní odpoledně pro děti – pásma různých pohádek pro děti jsou promítána každou druhou neděli v měsíci
• Filmový klub kina  Hvězda – od prosince  2010 se  kino  stalo  členem Asociace  českých filmových klubů. 

Členové filmového klubu mají možnost shlédnout zajímavé filmové projekce za snížené vstupné. Filmový 
klub je zaměřen na náročnějšího diváka. Zpravidla jsou promítány filmy nezávislé, artové, převážně evropské 
produkce.

Doplňkový program kina Hvězda : 
• Satelitní přenosy – v kině zatím proběhly tyto přenosy :

              22.6.2010 – The Big Four : Metalica, Slayer, Megadeth, Antrax – přímý přenos metalových kapel ze Sofie
               27.6.2010 – Filharmonie Berlín – přímý přenos závěrečného koncertu sezóny

• Ozvěny 45. MFF Karlovy Vary v kině Hvězda – přehlídka výběru festivalových filmů – Kuky se vrací, Pan 
Nikdo a Seriózní muž.

• Projekt  Katka  – zaměřený na  prevenci  užívání  návykových látek.  Ve spolupráci  s  Občanským sdružením 
Světlo se školy z Kadaně a okolí účastnily projekce filmu Katka a následné besedy pracovnic sdružení. Akce 
se celkem zúčastnilo 566 dětí.

• Mikulášské překvapení pro děti – akce vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Radka.
• Filmové středy v kinokavárně – v současné době je kino zapojeno do programu Promítej i Ty!, díky kterému je 

možné promítat nejúspěšnější filmy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.



• Paystation 3 – nabízí pro zájemce hraní her na herní konzoli Paystation 3 až pro 4 hráče na velkém plátně v  
sále kina. 

Digitalizace kina výrazně podpořila návštěvnost. V roce 2010 kino navštívilo 3x více diváků než v roce 2009 (viz 
tabulka níže). Největší návštěvnost zaznamenaly tyto filmy : Avatar 3D, Shrek: Zvonec a konec 3D a Harry Potter a 
relikvie smrti ze zahraniční produkce a Kajínek, Ženy v pokušení a Román pro muže z produkce české.

rok Počet diváků Počet odehraných představení
2009 12 968 299
2010 42 212 528

Hlavní program kina:
Projekce Počet projekcí Počet diváků Průměr divák / projekce
35mm 91 6 011 66
2D 182 13 984 77
3D 196 17 827 91
Celkem 469 37 822 81

Sobotní odpoledne pro seniory:
Projekce Počet projekcí Počet diváků Průměr divák / projekce
35mm 14 336 24
2D 3 114 38
3D 2 139 70
Celkem 19 589 31

Nedělní odpoledne pro děti:
Projekce Počet projekcí Počet diváků Průměr divák / projekce
35mm 16 1 159 72
DVD 1 60 60
Celkem 17 1 219 72



Školní projekce: 
Projekce Počet projekcí Počet diváků Průměr divák / projekce
35mm 4 341 85
2D 10 1072 119
3D 7 1082 155
Celkem 21 2 495 119

Satelitní přenosy: 
Projekce Počet přenosů Počet diváků Průměr divák / projekce
The Big Four Sofia 1 67 67
Filharmonie Berlín 1 20 20
Celkem 2 87 44

Kinokavárna – od 1.4.2010 byla upravena otevírací doba. Kinokavárna je otevřena od pondělí do pátku od 14,30 do 
23,00 hodin a v sobotu a v neděli od 11,00 do 23,00 hodin. Díky větší návštěvnosti kina Hvězda se zvýšily tržby v 
kinokavárně. Došlo k rozšíření nápojové nabídky. V kinokavárně je k dispozici dataprojektor a bezdrátový internet. 

Plakátovací služba : kino má nyní k dispozici 19 nových plakátovacích ploch,. Výlep je prováděn 2x týdně. Za rok  
2010 bylo přijato k výlepu 401 zakázek.

Pronájem nebytových prostor : kino Hvězda pronajímá dvě provozovny. V roce 2010 došlo ke změně nájemce jedné z 
provozoven. Firmu s dárkovými předměty Big Smile, s.r.o. Nahradil nájemce Zdeněk Patera, který zde provozuje prodej 
a 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, nemají vliv na ničení životního prostředí. Ke konci roku 2010 byl 
celkový počet zaměstnanců 28 z toho 14 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



Ing. František Meierl auditor č. o. 1160

Zpráva nezávislého 

auditora o ověření účetní 

závěrky

Kabelová televize Kadaň, a.s.

Sídlo : kpt. Jaroše 1477,  
Kadaň IČ:     46709584 
Právní forma: a.s.
Předmět podnikání:  poskytování telekomunikačních služeb

2010

Lačnovská 377.                                                      Mobil: 602 360 426 IČO: 44350325

155 21 Praha 5 - Zličín                                            Tel.: 257 950 609 DlC: CZ6404192366

Fax: 257 952 310 Účet KB č. ú.: 195800410297/0100

E-mail: meierl@volny.cz
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti 
Kabelová televize Kadaň, a.s. k 31.12.2010

Ověření  přiložené  účetní  závěrky  k  31.12.2010  společnosti  Kabelová televize 
Kadaň, a.s. IČ 46709584 provedl auditor Ing. František Meierl, Lačnovská 377/8, Praha 5 

– Zličín.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře společnosti Kabelová televize 
Kadaň,  a.s.  Ověřil  jsem  přiloženou  účetní  závěrku  společnosti  Kabelová televize 
Kadaň, a.s.  , tj. rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2010 do 

31.12.2010 a přílohu k této účetní závěrce včetně popisu použitých významných účetních 

metod. Údaje o společnosti  Kabelová televize Kadaň,  a.s.  jsou uvedeny v příloze k 

této účetní závěrce.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá  statutární  orgán  společnosti  Kabelová  televize  Kadaň,  a.S.  Součástí  této 
odpovědnosti je navrhnout,  zavést a zajistit  vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným 
zobrazením  účetní  závěrky  tak,  aby  neobsahovala  významné  nesprávnosti  způsobené 
podvodem, nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady.

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsem povinen dodržovat  etické normy a  naplánovat  a  provést  audit  tak,  abych 
získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.



Audit  zahrnuje  provedení  auditorských  postupů,  jejichž  cílem  je  získat  důkazní 
informace  o  částkách  a  skutečnostech  uvedených  v  účetní  závěrce.  Výběr  auditorských 
postupů  závisí  na  úsudku  auditora,  včetně  posouzení  rizik,  že  účetní  závěrka  obsahuje 
významné nesprávnosti  způsobené podvodem, nebo chybou.  Při  posuzování  těchto rizik 
auditor  přihlédne  k  vnitřním  kontrolám,  které  jsou  relevantní  pro  sestavení  a  věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 
postupy,  nikoliv  vyjádřit  se  k  účinnosti  vnitřních  kontrol.  Audit  též  zahrnuje  posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří  dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření mého výroku.

Účetní jednotka vykázala hodnotu aktiv ve výši 68.599 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 
2.644 tis. Kč a hospodářský výsledek zisk ve výši 5.437 tis. Kč.

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 

pasiv a finanční  situace společnosti  Kabelová televize Kadaň, a.S. k  31.  prosinci 

2010  a  nákladů,  výnosů  a  výsledku  jejího  hospodaření  za  rok  2010  v  souladu  s 

českými účetními předpisy.

OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ověřil jsem soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena ve výroční 
zprávě.  Za  správnost  výroční  zprávy je  odpovědné  vedení  společnosti.  Mým úkolem je 
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření  jsem  provedl  v  souladu  s  Mezinárodními  auditorskými  standardy  a 
souvisejícími  aplikačními  doložkami  Komory  auditorů  České  republiky.  Tyto  standardy 
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 
informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 
zobrazení v účetní závěrce,  jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Podle  mého  názoru  jsou  informace  uvedené  ve  výroční  zprávě  ve  všech 
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Prověřil jsem též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami společnosti  Kabelová televize Kadaň,  a.s.  k 31.12.2010. Za sestavení této 
zprávy je zodpovědné vedení společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. Mým úkolem 
je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku  jsem  provedl  v  souladu  s  Mezinárodními  auditorskými  standardy 
vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánoval a provedl prověrku s cílem získat střední 
míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena 
především na  dotazování  pracovníků  společnosti  a  na  analytické  postupy  a  výběrovým 
způsobem  provedené  prověření  věcné  správnosti  údajů.  Proto  prověrka  poskytuje  nižší 
stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok 
auditora.

Na základě prověrky jsem nezjistil  žádné významné věcné nesprávnosti  údajů 
uvedených ve  zprávě  o  vztazích  mezi  propojenými  osobami  společnosti  Kabelová 
televize Kadaň, a.s. k 31.12.2010.

V Praze dne 19. dubna 2011

Ing. František Meierl

Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín

osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 1160

Přílohy:     Rozvaha k 31. prosinci 2010
   Výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2010

     Příloha k účetní závěrce.















společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. k 31. 12. 2010
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 2010 a končící dnem 31. prosince 2010.

Obsah přílohy
Obecné údaje
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby
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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)
Změna sídla – Kpt. Jaroše 1477 9.9.2010

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 MUDr. Mašek Josef
Člen představenstva Ing. Budjač René
Člen představenstva PaedDr. Kulhánek Jiří
Člen představenstva Ing. Lendvorský Martin
Člen představenstva PaedDr. Hrdina Zdeněk
Předseda dozorčí rady Mgr. Hosman Zdeněk
Člen dozorčí rady Bradová Ingrid
Člen dozorčí rady Mgr. Losenický Jan

Ve sledovaném období došlo k těmto změnám: není náplň

Funkce Původní člen Nový člen Datum 
změny



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 : O provozování televizních kabelových rozvodů 

O umístění rozvodů kabelové televize
O poskytování internetu po síti Kabelové televize č. 170/02, 203/02, 377/02, 523/02, 762/03, 1378/04, 

1688/05, 2678/06, 100192-INET.
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 13/93 
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 125/95
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 143/95
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 218/2001
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 224/2001
O nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 246/2003

Smlouvy o převodech zisku :

- není náplň

2.2. Majetková či smluvní spoluúčast osob podílejících se na vlastním kapitálu 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 23 1 1
Mzdové náklady 5.999.021,- 5.702.636,- 693.355,- 673.231,-
Odměny členům statutárních orgánů 
společnosti

192.000,- 234.000,- --- ---

Odměny členům dozorčích orgánů 
společnosti

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

Náklady na sociální zabezpečení 2.084.441,- 1.961.971,- 235.745,- 228.903,-
Sociální náklady 88.247,- 83.298,- --- ---
Osobní náklady celkem 8.442.909,- 8.061.105,- 929.100,- 902.134,-



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 1.1.2010 do 30.12.2010 je stanoven ve výši 18,275 Kč / 1 USD
- od 1.1.2010 do 30.12.2010 je stanoven ve výši 26,30 Kč / 1 Eur 
- od 31.12.2010  je stanoven dle ČNB k 31.12.2010 ve výši 18,751 Kč / 1 USD
- od 31.12.2010  je stanoven dle ČNB k 31.12.2010 ve výši 25,06 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 2010 rozdíl mezi ZC účetní a ZC daňovou je ve výši 3.605.115,- Kč – což představuje odložený 
daňový závazek ve výši - 684.927,- 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 Přírůst
ky

Úbytky

Běžné 
období

Minulé 
období

běžné 
období

minulé 
období

běžné 
období

minulé 
období

Pozemky 302 263 --- --- --- --- 39 ---
Budovy, haly, stavby 61.535 55.575 22.878 20.398 38.657 35.177 5.960 ---
Samostatné movité věci 
a soubory m.věcí

31.522 22.696 17.878 16.128 13.644 6.568 11.956 3.130

Inventář 2.801 2.467 1.988 1.852 813 615 769 435
Jiný HIM --- --- --- --- --- --- --- ---
Nedokončený HIM 2.158 3.976 --- --- --- --- 17.597 19.415



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 380 380 317 190 63 190 0 ---
Ocenitelná práva --- --- --- --- --- --- --- ---
Výsledky věd. čin. --- --- --- --- --- --- --- ---
Jiný NIM 11 11 11 11 0 0 --- ---
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 :  4.405.868,- Kč
220.294,- Kč rezervní fond
450.000,- Kč ostatní fondy 
3.735.574,- Kč nerozdělený zisk z min. Období

Návrh na rozdělení zisku běžného období :   5.436.461,- Kč



271.823,- Kč rezervní fond
450.000,- Kč ostatní fondy 
4.714.638,- Kč nerozdělený zisk z min. období

Běžné období Předchozí období
Základní kapitál 20 100 20 100
Zákonný rezervní fond 2490 2270
Statutární a ostatní fondy 5848 5853
Nerozdělený zisk minulých let 31584 27848
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
Zvyšování vlastního kapitálu 0 0
Hospodářský výsledek běžného úč. období 5437 4406
Vlastní kapitál celkem 65459 60477
(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 --- --- --- ---
30 - 60 --- --- --- ---
60 – 90 218.766 --- 297.019 ---

90 – 180 63.496 --- 195.116 ---
180 a více 229.900 --- 133.655 ---

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 1.013.476 1.013.476 --- 382.814 382.814 ---
Tržby z prodeje vl.  výr. --- --- --- --- --- ---
Tržby z prodeje služeb 36.646.466 36.646.466 --- 33.843.346 33.843.346 ---
Čerpání rezerv --- --- --- --- --- ---
Ostatní výnosy 1.870.062 1.870.062 --- 612.976 612.976 ---
Celkem 39.530.004 39.530.004 --- 34.839.136 34.839.136 ---

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 38.000 38.000
Jiné ověřovací služby --- ---
Daňové poradenství  --- ---
Jiné neauditorské služby --- ---









11) Přílohy

a)  Ekonomický rozbor hospodaření společnosti k 31.12.2010

Výnosy :
602211 Tržby – kabelová televize
602213 Tržby - připojovací poplatky
602221 Tržby - Internet
602222 Tržby - Instalační poplatek za internet
602250 Tržby - Datové služby
642230 Tržby z prodeje materiálu – modemy, set top boxy …
602040 Tržby – pronájem nebytových prostor
602141 Tržby – kino Hvězda (filmové představení)
602140 Tržby – kino Hvězda – filmové středy
602145 Tržby – kino Hvězda – přednáška pro školy
602241 Tržby – Playstation
602242 Tržby – výlep plakátů
602244 Tržby z prodeje zboží
641230 Tržby z prodeje HIM – prodej VF karet C4
644000 Smluvní penále – nedodržení podmínek smlouvy
646000 Výnosy z odepsaných pohledávek
648000 Provozní výnosy – přeúčtování neměřeného odběru el. energie
662000 Úroky
663000 Kurzový zisk
688000 Mimořádné výnosy – pojistné

Výnosy celkem

Náklady :
501000 Spotřeba materiálu celkem

Spotřeba materiálu na TKR
drobný majetek do spotřeby  do 3.000,- Kč
drobný materiál do spotřeby
Kancelářské potřeby + tonery
Hygienické prostředky
Odborná literatura, časopisy, aktualizace software
Ostatní

501400 Nákup DHIM 
405 ks kabelových modemů 
settopboxy, CA moduly
kancelářské židle
DHM – vysavač, stolek, telefon, hodiny, monitor

501500 Spotřeba PHM
501700 Spotřeba ochranných pomůcek
Součet za účet 501  
502000 Spotřeba elektrické energie
502300 Spotřeba vody
502900 Spotřeba tepla a teplé vody
Součet za účet 502 
Součet za účet 504 – Prodané zboží 
511000 Opravy HIM – TKR 
511100 Opravy zařízení 

Oprava a servis klimatizace
Oprava elekt. napájení TKR

16 345 654
110 696

15 247 535
202 043

200 000
606 327
161 079

4 126 781
4 432

10 291
1 750

236 205
1 013 476

619 523
482 855

6 477
11 012
4 590

66 750
72 528

39 530 004

859 111
218 071
411 674
46 899
135 514
23 265
17 250
6 438

707 976
296 491
349 318
46 146
16 021

115 479
11 425

1 693 991
398 740
27 844

277 534
704 118
452 338

393 174
265 612
10 550
9 430



Oprava – výměna modulátorů
Opravy kinozařízení (požár promítačky – 74.782,- lampa =50.550....)
Oprava UPS, zařízení

511200 Opravy dopravních prostředků 
Součet za účet 511
Součet za účet 512 – cestovné 441
518000 Služby

TV Eurosport, Eurosport 2
TV HBO
TV Spektrum
TV Nova sport
TV Hallmark
TV MTV 
TV VIVA
TV Animal Planet
TV Discovery Channel
TV Disney
TV JIMJAM
TV Zone Reality
TV Zone Romantica
TV Cartoon Network, CNN
TV Film +
TV AXN
TV Daring!
TV Viasat History, Explorer, Spice
TV CS Film
TV National Geografic
TV Sport 1
TV F&H
TV MGM
Konektivita za internet - Losan
Pohotovost, užívání kolektorů
Revize zařízení, PCOO, sklenářské práce, malování, čalounění
Programové vybavení – obnova NOD3, registrace domény
Služby Exta
Další služby – CCS, půjčení automobilu, výměna pneu …
Platby za filmovou produkci
Údržba kopírovacího stroje
Ostatní služby – zahradní úpravy, elektroslužby... 
Technické služby – odvoz odpadu, nebezpečný odpad
Geodetické zaměření
Zřízení věcného břemena, zábory pozemků
Sanace výčepního zařízení + pronájem CO2
Tisk letáků a distribuce

518100 Výkony spojů
Sipo
Poštovné, rozhoz letáků, přehrádečné, profi balíky
ISDN
Mobilní telefony

518231
518330
518400 Ubytování
518730 Náklady na poradenství 

65 890
173 459

6 283
98 566

757 352

10 398 067
346 746
165 665
670 602
565 334
222 900
181 665
126 428
167 348
200 817
109 445
132 447
174 591
180 610
117 397
266 122
301 043
266 162
449 505
389 054
183 761
349 027
138 854
192 651

1 951 000
28 372
75 889
13 482
56 900
10 928

2 082 985
6 765

80 843
12 965
8 610

78 922
8 106

84 126
533 351
223 557
105 178
53 730

150 886
Náklady na inzerci = p. Sládek, KZ Kadaň,  zlaté stránky, Město Kadaň, Nemocnice, Fotbalový klub,168 010
Nájemné (Profireál – 80.667,-, Nemocnice- 57.280,-) 137 947

1 691
174 337



Audit
Daňová porada, daň. přiznání
školení zaměstnanců
PO a BPOZP

518600
518740 Poskytnuté provize - za stravenky
518810 Leasing automobilů
Součet za účet 518
521001 Penzijní připojištění
521000 Mzdové náklady 
521002 Mzdové náklady – dohody PP
524000 Zákonné sociální pojištění
527000 Zákonné sociální náklad
Součet za účet 520
531030 Daň silniční
532000 Daň z nemovitosti 
538930 Ostatní daně – kolky
Součet za účet 530
541000 Zůstatková cena prodaného HIMu daň. Uznatelné
541000 Zůstatková cena prodaného HIMu
546100 Odpisy pohledávek 
Součet za účet 546
548000 Ostatní provozní náklady

Poplatky exekutorskému úřadu
Autorské odměny OSA, Intergram, DILIA, OOA-S
Správní poplatky telekomun. úřad, fond kinematografie - poplatek  
Koncesionářské poplatky
Ověření kopií, poplatky ČEZ distribuce
Služby APKT

Součet za účet 548
551100 Odpisy HIM 
551200 Odpisy DNM
551500 Odpisy DHIM 
Součet za účet 551
563010 Kurzové ztráty
568000 Finanční náklady 

Pojištění HIMu – podnikových rizik
Zákonné pojištění zaměstnanců
Havarijní a zákonné pojištění automobilů
DAS, dálniční známky, CCS

568100 Bankovní poplatky
568900 Ostatní finanční náklad – ČTÚ 
Součet za účet 560
513090 Náklady na reprezentaci
543000 Dary
549000 Manka a škody 529
548890 APKT poplatky
541000 Zůstatková cena prodaného HIMu
Součet daňově neuznaných nákladů

Náklady celkem

38 000
92 600
19 737
24 000

nákup drobného NIM  (software pro dig. projektor, grafický program) 51 366
24 804

129 826
11 619 399

65 500
5 999 021

33 626
2 084 441

88 248
8 270 836

8 570
25 930
1 500

36 000
377 024
377 024
126 440
126 440

681 181
7 300

615 997
3 281
8 100

11 723
34 780
681 181

6 756 124
126 667

571 670
7 454 461

92 776
168 092
69 647
25 322
60 077
13 046

148 438
13 765

423 071
33 866

330 000

23 237
227 148

614 780

###



Hospodářský výsledek k 31.12.2010 = zisk 1 6.318.572,- Kč
Daňově neuznané náklady                    2 614.780,- Kč
Daňové odpisy – rozdíl                          3 714.735,- Kč
5 % dary                                                  4  310.930,- Kč
Základ daně 1+2-3-4 5.907.687,- Kč
19 % daň z příjmů 6 1.122.330,- Kč
19 % odložené daně 7 -240.219,- Kč
Hospodářský výsledek po zdanění   i odložené 
dani = zisk ve výši

1-6-7 5.436.461,- Kč

 Návrh rozdělení hospodářského výsledku 

V roce 2010 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 5.436.461,- Kč. 

Představenstvo Kabelové televize Kadaň, a.s. navrhuje zisk ve výši 5.436.461,- Kč rozdělit 
následovně :
421.000 – rezervní fond – 5 % = 271.823,- Kč
427.000 – ostatní fondy - sociální = 100.000,- Kč
427.100 – ostatní fondy – fond pro odměny statut. orgánu = 350.000,- Kč 
428.000 – nerozdělený zisk z min. období = 4.714.638,- Kč
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Rozdělení Částka %

Rezervní fond 271823 5,00

Fond odměn statut. orgánu 350 000 6,44

Sociální fond 100 000 1,84

Nerozdělení zisk z minulého období 4 714 638 86,72

Celkem : 5436461 100,00



b) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva

o vztazích mezi propojenými osobami
 za rok 2010

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. 13/93 – vypovězena k 31.8.2010

2.130,- Kč
10) Nájemní smlouva č. 125/95 – vypovězena k 31.8.2010

2.017,- Kč
     11) Nájemní smlouva č. 143/95 

350,- Kč
12) Nájemní smlouva č. 218/2001 - vypovězena k 31.8.2010

978,- Kč
13) Nájemní smlouva č. 224/2001 - vypovězena k 31.8.2010

2.183,- Kč
14) Nájemní smlouva č. 246/2003 - vypovězena k 31.8.2010

2.303,- Kč
15) Smlouvy na základě dodavatelsky- odběratelských vztahů
      cca 70.514,- Kč
16) Darovací smlouva
       100.000,- Kč

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) Smlouva o dodávce a odběru tepla č. 263/98



   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.

500,- Kč
      2)  Smlouva č. 070089-INET o poskytování internetu po síti Kabelové televize Kadaň, a.s.

310,- Kč
3) Smlouva 070879-KTV o dodávce televizních a rozhlasových programů
     5 x 325 = 1625,- 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

5.581,- Kč
4) Smlouvy na základě dodavatelsky- odběratelských vztahů

     65.752,- Kč
 5) Darovací smlouva
     15.000,- Kč

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

1) Smlouva č. 988/03 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
75,- Kč

4) Smlouva o dílo č. 204 – odvoz tuhých domovních odpadů 
5) Smlouva o dílo – odebírání a následné uskladnění nebezpečného odpadu

        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 
    20.000,- Kč

Ceny jsou uváděny v Kč s 20 % DPH za měsíc. Jedná se o ceny obvyklé. U společnosti nevznikla žádná 
újma vyplývající ze vztahů mezi propojenými osobami – řádné plnění smluv.


