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1) Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky

Základní údaje o společnosti

Kabelová televize Kadaň, a.s. vznikla dne 16.7.1992 - zápisem do Obchodního rejstříku
oddíl B vložka 298. Jediným  zakladatelem a akcionářem akciové společnosti je město
Kadaň reprezentovaná Městským úřadem v Kadani, Mírové náměstí 1. Notářský zápis o
jejím založením byl sepsán dne 30.4.1992 pod čj. N 231/92, NZ 227/92. Společnost je
založena na dobu neurčitou.

Základní  kapitál  společnosti tvoří  peněžité  a  nepeněžité  vklady  zakladatele  ve  výši
20.100.000,- Kč.
Dne 25.10.2005 na základě rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady
bylo učiněno navýšení základního kapitálu o částku 7.600.000,- Kč, toto navýšení bylo
uskutečněno až dnem zápisu do Obchodního rejstříku tj.  9.2.2006. Základní kapitál byl
zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, tj. bylo upsáno 76 kmenových akcií
na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-  Kč.  Dne 15.5.2014 došlo ke změně stanov
společnosti, kde se společnost podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5
zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech.
 
Základní jmění je rozděleno na akcie majitele následovně:
a/ 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
b/ 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč
c) 76 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

Orgány společnosti v době předložení výroční zprávy:

a/ představenstvo - Ing. Jan Vaic, předseda představenstva
- Mgr. Zdeněk Hosman, místopředseda představenstva
- Mgr. Michal Voltr, člen představenstva
- Jiří Jerie, člen představenstva
- PaedDr. Jiří Kulhánek, člen představenstva

b/ dozorčí rada - Ing. Vladislav Kohout, předseda dozorčí rady
- Mgr. Lenka Raadová, člen dozorčí rady
- Josef Nový, člen dozorčí rady

Zpráva o podnikatelské činnosti

Kabelová  televize  Kadaň,  a.s.  je  provozovatelem  několika  činností.  Nejvýznamnější
činností  jsou  služby  v  oblasti  elektronických  telekomunikací  –  poskytování  signálu
kabelové televize a internetu pro občany města Kadaně. Další služby poskytuje Kabelová
televize Kadaň, a.s. prostřednictvím střediska Kina Hvězda - promítání filmových kopií,
plakátovací  služby  na  19  plakátovacích  plochách,  pronájem  nebytových  prostor
krátkodobě i dlouhodobě a hostinskou činnost v kinokavárně. V roce 2021 rozšířila naše
společnost o další živnost - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.



Hlavní činností naší společnosti v roce 2021 bylo pokračování výstavby optické sítě FTTH
(optika až do bytu) na území města Kadaně.

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 2021 šířila Kabelová televize Kadaň, a.s. signál 120 televizních stanic digitálně v
systému  DVB–C  a  26  rozhlasových  stanic.  V omezené  nabídce  šíříme  celkem  53
televizních  stanic  včetně  20  kanálů  v HD  rozlišení,  v základní  nabídce  celkem  118
programů z toho 39 v HD rozlišení a ve speciální nabídce 3 kanály HBO v HD rozlišení. V
kadaňském vysílání probíhá informačně-inzertní smyčka studia FOCUS. 
Postupným trendem je náhrada vysílání SD za HD rozlišení

Abychom předcházeli výpadkům vysílání je naše společnost vybavena technologií, která
zajišťuje  náhradní  zdroje  televizních  stanic.  Jedná  se  o  zařízení  pozemního  vysílání,
satelitního vysílání a prioritou je zajišťování zdrojů po optickém vlákně. Kabelová televize
Kadaň, a.s. monitoruje veškeré zesilovače na distribuci televizního a internetové vysílání
po koaxiálním kabelu. Díky tomuto zařízení dokážeme lokalizovat a vyřešit poruchu v co
nejkratším možném termínu. 



Od  konce  roku  2016  naše  společnost  rozšířila  televizní  vysílání  o  novou  službu
pojmenovanou „KTK Plus“. Tato služba je doplňkovou službou ke klasickému šíření TV
signálu. Jedná se o sledování TV na dalších zařízeních (mobilní telefony, tablety, počítače,
notebooky,  SMART TV).  Důvodem  nasazení  je  nabídnout  zákazníkům  další  možnosti
sledování televizních pořadů na jiných zařízeních a možností si přehrát pořady z dřívějšího
data (TV archiv). 
           
Kabelová televize Kadaň, a.s. šíří prostřednictvím své sítě celkem 120 televizních a 26
rozhlasových stanic.
V roce 2021 činily poplatky za příjem:

omezené nabídky: 120,- Kč/měsíc
základní nabídky: 380,- Kč/měsíc
HBO: 200,- Kč/měsíc

2) Poskytování internetu a intranetu

K poskytování  internetu  používá  naše společnost  dvě technologie.  Starší  koaxiální  síť
postupně nahrazujeme moderní optickou sítí, která umožňuje dosahovat větších rychlostí
a vyznačuje se vyšší stabilitou. 

Na základě častých kybernetických hrozeb na internetu, jsme připravili pro školy centrální
zabezpečení jejich sítí a to jak centrální konektivitu, tak i vnitřní síť. 

3) Služby přenosu datových služeb

Kabelový rozvod je využit pro poskytování datových služeb na přenos centrálního řídícího
systému SAUTER  pro 36 výměníkových stanic společnosti Tepelné hospodářství Kadaň,
s.r.o. Tuto datovou službu provozujeme od roku 2005.

b) kamerový systém 

V roce 2021 máme celkem připojeno 18 kamerových bodů na optickou síť. Připojování 
probíhá průběžně v závislosti na postupu budování optické sítě. 

c)  WIFI hot-spot

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

4) Služby zprostředkované střediskem KZ

Kino  Hvězda:  Po  celkové  rekonstrukci  kinosálu  a  předsálí  kina  Hvězda  proběhla
začátkem roku 2010 digitalizace kina. Od Ministerstva kultury jsme dostali na náš projekt
účelovou dotaci ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši
1.250.000,- Kč. Nainstalován byl projektor CP-2000SB od výrobce Christie Digital,  kino
server Doremi DCP-2K4 od společnosti  Doremi Labs a 3D-stereoskopická projekce od
společnosti  Dolby.  Brýle  pro  sledování  3D jsou  pasivní.  O dodání  a  instalaci  digitální
technologie se postarala společnost AV MEDIA, a.s.. 



Hlavní program kina Hvězda:

V roce 2021 bylo kino znovuotevřeno 16. června. Promítací dny byly stanoveny středa až
neděle. Ve středu a ve čtvrtek od 20:00 hodin, pátek až neděle od 17:00 a od 20:00 hodin.
Jedenkrát v měsíci bylo i odpolední promítání od 14:00 hodin – Sobotní odpoledne nejen
pro  seniory.  Kapacita  sálu  byla  omezená  na  50%,  postupně  se  uvolňovalo  na  75%,
nakonec  se  mohla  kapacita  zpět  navýšit  na  100%.  Konzumace  jídla  a  nápojů  byla
povolena od 26. června.
Programovaly se snímky ve formátu 2D. Prodej vstupenek byl více využíván on-line, na
pokladně kina probíhal prodej vstupenek ve stejných dnech, kdy byly dny promítací a to
v čase 15:00 – 20:00 hodin.
V době pandemické situace SARS-COV-2, kdy bylo kino dle nařízení vlády uzavřeno, byly
mzdy zaměstnanců kina na plný úvazek hrazeny ze státního programu Antivirus. 

měsíc Tržby on-line
6    101 115
7    214 530
8    264 775
9    188 630
10    301 035
11    128 660
12    132 740
Celkem 1 331 485

Doplňkový program kina Hvězda:

V červnu  kino  umožnilo  nově  pro  návštěvníky  možnost  vyhrát  2  volné  vstupenky  na
jakékoliv  filmové  představení.  Na  FB  stránkách  byly  vyhlašovány  soutěže  s otázkami,
týkajících se filmů, které měly premiéru. 
V prázdninových  měsících  červenci  a  srpnu  kino  ve  spolupráci  s Kulturním  zařízením
Kadaň, p. o. připravilo Letní kino. Promítání bylo 28. července a 18. srpna. Celkem Letní
kino navštívilo 63 diváků.



                                                                  

V září bylo kino zapojeno v termínu 16. – 21. 9. 2021 jako partner 52. dětského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana na téma CESTUJEME SVĚTEM. Propůjčení snímků a
odvod  za  půjčovné  distributorovi  zajistil  organizátor  festivalu.  Do  hlavního  promítacího
času byly zařazeny 2 snímky, 3 snímky pro základní školu.  Celková návštěvnost 298
diváků.                                                   

Mimořádná  filmová  událost TADY  VARY se  vrátila  do  kin. Přehlídka  se  odehrála  v
zapojeném kině opět v plném rozsahu.  Ve dnech od 30. listopadu do 2. prosince bylo
promítnuto 6  výrazných  snímků,  které  zaznamenaly  mimořádný  ohlas  na  světových
festivalech a které dramaturgové festivalu zařadili do exkluzivního výběru - René – Vězeň
svobody,  Benedetta,  Kupé č.  6,  Bod Varu, Muž z Acapulca,  Nejhorší  člověk na světě.
Každý z vybraných filmů měl pouze jedno exkluzivní představení, které bylo koncipované
ve festivalovém duchu, bylo doplněno úvody a online debatami s tvůrci. 

                                     

V prosinci přišel do kina Mikuláš, v sobotu 4. 12. se promítaly 2 pohádky – O čertovi a 
jiné vánoční pohádky a Encanto. Distributor pohádky Zpívej 2 poskytl pro návštěvníky té-
matické Adventní kalendáře. 

                                                           

Vánoční  promítání ve  dnech 27.  –  30.  12.  2021. Promítaly  se  snímky:  Tři  přání  pro
Popelku, Zpívej 2, Šťastný Nový rok 2.



Spolupráce se školami

V roce 2021 začaly školy a družiny navštěvovat kino ihned po znovuotevření.  Projekcí
bylo 25. Pro  mateřské školy  se promítala  pohádková pásma v dopoledních hodinách,
celkem 9 projekcí..

Shrnutí návštěvnosti a odehraných představení kina

V roce 2021 se návštěvnost kina oproti roku 2020 mírně zvýšila a to o 14%. Podle údajů
Unie  filmových  distributorů,  která  shromažďuje  čísla  návštěvnosti  kin  z  celé  České
republiky, se kino Hvězda na konci roku 2021 mezi jednosálovými kiny umístilo na 27.
místě.  Pro  srovnání  s  ostatními  jednosálovými  kiny  ve  městech  s  podobným počtem
obyvatel: Jirkov (63. místo), Klášterec nad Ohří (94. místo), Žatec (125. místo), Kralupy
nad Vltavou (50. místo). Celkové tržby za filmová představení se zvýšily o 21%.   

Nejvíce navštěvované filmy v roce 2021:
Karel / 13 představení, 1 545 diváků, Ø 119 diváků na 1 představení /
Prvok, Šampón, Tečka a Karel / 13 představení 1 473 diváků, Ø 113 diváků / 
Gump – Pes, který naučil lidi žít / 14 představení 1 358 diváků, Ø 97 / 
Matky / 16 představení, 1 174 diváků, Ø 73 diváků na 1 představení /

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 
2019

Rok 
2020

Rok 
2021

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

 měsíc počet 
projekcí

počet 
projekcí

počet 
projekcí

počet 
diváků

počet 
diváků

počet 
diváků

hrubá 
tržba

hrubá 
tržba

hrubá 
tržba

1. 54 58 - 3 489 4 009 - 387 700 437 390 -
2. 59 59 - 5 725 4 182 - 680 665 430 345 -
3. 66 19 - 4 725 1 324 - 544 195 145 980 -
4. 55 - - 4 689 - - 550 450 - -
5. 60 - - 3 876 - - 407 135 - -
6. 59 42 29 2 169 1 020 1 579 234 065 116 555 156 825
7. 48 44 38 2 826 1 425 2 706 367 445 163 010 348 050
8. 50 40 40 3 986 1 784 2 819 511 630 221 300 363 295
9. 56 42 41 3 945 1 923 2 930 474 480 236 390 331 440
10. 58 18 48 4 314 449 4 624 504 305 54 770 535 900
11. 59 - 42 4 753 - 1 976 540 445 - 243 445
12. 56 - 40 5 307 - 1 837 590 410 - 209 585
Celkem 680 321 278 49 803 16 116 18 471 5 792 92

5
1 805 740 2 188 540

Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH

Kinokavárna
Tržby kavárny jsou závislé na návštěvnosti kina a ve srovnání s rokem 2020 se zvýšily o 
12%.



Poznámka: částky jsou uvedeny v hrubé tržbě včetně DPH

Plakátovací  služba:  Kino  má  celkem  k  dispozici  19  plakátovacích  ploch.  Výlep  je
prováděn 1 x týdně. V roce 2021 dostala Kabelová televize a. s. do správy prosvětlené
reklamní  vitríny  C-LIGHT.  Jedná  se  o  vitríny  na  zastávkách  autobusové  a  městské
hromadné dopravy na 6 místech ve městě, celkem je to 8 reklamních ploch

Pronájmy kinosálu: Kino Hvězda nabízí pronájem kinosálu, prostor lze využít pro kulturní
akce, besedy, přednášky aj. 

Pronájem nebytových prostor: kino Hvězda pronajímá dvě provozovny. 

měsíc Tržby rok
2019

Tržby rok
2020

Tržby rok
2021

1 130 999 140 099 -

2 193 806 157 007 -

3 179 076 53 142 -

4 188 621 - -

5 149 856 - -

6 114 022 26 293 31 459

7 153 922 95 239 128 869

8 195 333 97 125 124 319

9 160 267 83 576 128 587

10 167 889 17 105 179 453

11 166 284 - 89 800

12 185 433 - 66 848

1 985 508 669 586 749 335



Porovnání hospodářského výsledku za jednotlivá střediska a celkem za společnost:

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

                            

2)  Informace  o  skutečnostech,  které  poskytují
informace o podmínkách či situacích, které nastaly
až po konci rozvahovém dne

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

3)  Informace  o  předpokládaném  budoucím  vývoji
činnosti společnosti

Kabelová televize Kadaň, a.s.  se bude v příštím roce zabývat výstavbou  optické sítě
FTTH v lokalitě –  Kasárna a Zadní Vinohrady v Kadani a bude nadále pokračovat ve své
činnosti.

4) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnosti nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.



5) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních
podílů

Žádné vlastní akcie či obchodní podíly nebyly pořizovány.

6) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovně právních vztazích

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

7)  Informace  o  tom,  zda  účetní  jednotka  má
pobočku  nebo  jinou  část  obchodního  závodu  v
zahraničí

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

8) Informace požadované podle zvláštních předpisů

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

9) Informace významné pro posouzení majetku a
jiných  aktiv,  závazků  a  jiných  pasiv,  finanční
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky 

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

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty.

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

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

10) Účetní závěrka a její ověření auditorem































A.2.  Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období
21.10.2021 – změna předsedy představenstva
21.12.2021 – změna členství v představenstvu
21.12.2021 - změna stanov společnosti

A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Představenstvo  
Dozorčí rada 
Ředitel
Zaměstnanci

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni sestavení (předložení) účetní závěrky:
 

Funkce Příjmení Jméno
Předseda představenstva Ing. Vaic Jan
Člen představenstva Mgr. Voltr Michal
Místopředseda představenstva Mgr. Hosman Zdeněk
Člen představenstva Jerie Jiří
Člen představenstva PaedDr. Kulhánek Jiří
Předseda dozorčí rady Ing. Kohout Vladislav
Člen dozorčí rady Mgr. Raadová, MBA Lenka
Člen dozorčí rady Nový Josef

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

B. Obecné účetní zásady
Účetní  závěrka byla  připravena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.,  o  účetnictví,  ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb. (dále jen prováděcí
vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ
Účetní  metody  byly použity  s předpokladem  zachování  principu  nepřetržitého  trvání  účetní
jednotky:
Účetní  jednotka  předpokládá,  že  princip  nepřetržitého trvání  není  u  ní  ohrožen a  že  zároveň
neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti. 

B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2021

Změny účetních metod a jejich dopady
Žádné změny nebyly provedeny.

B.c. Odchylky od standardních účetních metod
 – nebyly uplatněny

B.d. Opravy chyb minulých let
 – nebyly uplatněny

B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)
Koncem  roku  2019  se  poprvé  objevily  zprávy  z  Číny  týkající  se  COVID- 19 (koronavirus).  V
prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické
škody. Vedení Společnosti  zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  



B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána 
později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)
 – nebyly uplatněny

B.1.  Způsob oceňování majetku a závazků

Obecný základní princip:
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + 
související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže 
uvedených.

B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c) ZoÚ  vč. souvisejících nákladů
Metoda vedení zásob pro SU:           112:  B         132:  B

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

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

  B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností
 – nebyly uplatněny

 B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 – nebyly uplatněny

B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou  (RPC):
 - nebyla použita

B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a)  Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně 
snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

Základní principy účetního odpisového plánu:
Účetní  jednotka  uplatňuje  časovou metodu účetního odepisování,  a  to  vždy s odpisem až do
nulové  účetní  zůstatkové  hodnoty.  Sazby  účetních  odpisů  jsou  stanoveny  samostatně  podle
předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově
rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.



Metoda komponentního odepisování není používána.

Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena
následovně:
Nehmotný dlouhodobý majetek 5 let
Hmotný dlouhodobý majetek
budovy 30  let
stavby 20  let
stroje a zařízení 3-4  let
dopravní prostředky 5  let

Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku
Skupina majetku                                   stává se DM při PC převyšující  
Movité věci DM 80.000,- Kč

Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku
                                                            

        Limit pořizovací ceny 
                                                           Hmotný majetek         Nehmotný majetek  
Přímé zahrnutí do nákladů
bez následné oper. evidence             do 5.000,- Kč vč.           do 80.0000,- Kč vč. 

Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování
- žádné změny nenastaly

Odchylky od standardních účetních metod 
 - nebyly uplatněny

B.2.b) Opravné položky k majetku

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Účetní jednotka eviduje zákonné opravné položky k pohledávkám podle § 8 c Zákona o rezervách.

B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně

od 1.1.2021 do 30.12.2021 je stanoven ve výši 21,259 Kč / 1 USD
od 1.1.2021 do 30.12.2021 je stanoven ve výši 26,14 Kč / 1 Eur 
od 31.12.2021  je stanoven dle ČNB k 31.12.2021 ve výši 21,951 Kč / 1 USD
od 31.12.2021  je stanoven dle ČNB k 31.12.2021 ve výši 24,84 Kč / 1 Eur

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem
do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů).

B.4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků
 - nebyly uplatněny

C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou
C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta)

 nevyskytuje se



Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto ÚJ bez ohledu na výši 
podílu:           
Uzavřené ovládací smlouvy:   nevyskytují se
Smlouvy o převodu zisku: nevyskytují se

C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou
 - nevyskytují se

C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou
 - nevyskytují se 

C.2. Ocenění derivátů
 - nevyskytují se

C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou
- nevyskytují se 

D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší
než 5 let
- nevyskytují se 

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

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a 
případných správních orgánů
- nevyskytují se 

G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem

G.1. Dotace
G.1.a)  Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období
- nevyskytují se 

Ostatní provozní dotace:
- Úřad práce – zaměstnanost 731.619,- Kč

G.1.b)  Zúčtované dotace na investice
             Způsob zachycení

Titul dotace (položka DM)          Částka v     tis.Kč            Zúčtována dne            k     rozvahovému dni   
- nevyskytují se 

G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí
- nevyskytují se 

G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem
- nevyskytují se 

H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou 
vykázány v rozvaze
- nevyskytují se 



H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům
- nevyskytují se 

H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty
- nevyskytují se 

H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv   (tis.Kč)
Předmět leasingu     Objem splátek celkem   Dosud nesplaceno        rok/měsíc spl.  Zachycen v rozvaze  
DR Probe 20000 SFP+ 
DR Collector R6-48000 1.074.877,14 806.157,84 3/2024 ano

H.3. Jiné podmíněné závazky
- nevyskytují se 

H.4. Penzijní závazky  
- nevyskytují se 

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ
- nevyskytují se 

I.  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 18,22

J. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

- není náplň

Oddíl II. Další informace  dle § 39a vyhl.)

1.  Údaje k dlouhodobému majetku

1.a. Dlouhodobá aktiva

1.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořiz. cenách (tis.Kč)

Nehmotný majetek v PC:

Skupina majetku Pořizovací cena Přírůstky Úbytky
PS KS

Software 497 497 0 0
Nehm. výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
Ocenitelná práva --- --- --- ---
Groodwill --- --- --- ---
Ostatní dl. NM 1034 1182 148 0
Nedokončený dl. NM --- --- --- ---
Zálohy na dl. NM

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

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



Hmotný majetek v     PC (tis.Kč) :  

Skupina majetku Pořizovací cena Přírůstky Úbytky

PS KS
Pozemky 302 302 0 0
Budovy, haly, stavby 108.567 114.852 6.285 0
Samostatné movité věci a soubory m. věcí 39.618 40.728 1.110 0

Inventář 2.913 3.301 388 0
Jiný HIM 0 0 0 0
Nedokončený HIM 1.647 493 6.777 7931

        
Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl. majetku:

Položka                                Způsob nabytí          Pořizovací cena tis.Kč       Předp.doba odepisování (roků)  
Stavby dodavatelsky 6.285 20
Samostatné movité věci nákup 1.110 5

Při nabývání nemovitosti:
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) 
k rozvahovému dni:
 - nebyly uplatněny

Dlouhodobý finanční majetek v     PC     (tis.Kč)  
- nevyskytuje se 

1.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období
    

Nehmotný majetek – stav oprávek a OP   (tis.Kč)  :  

Skupina majetku Oprávky Opravné položky
PS KS PS KS

Software 497 497 0 0
Nehm. výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
Ocenitelná práva 0 0 0 0
Groodwill 0 0 0 0
Ostatní dl. NM 766 873 0 0
Nedokončený dl. NM 0 0 0 0
Zálohy na dl. NM 0 0 0 0

Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): 
- nevyskytují se 

   
Hmotný majetek – stav oprávek a OP   (tis.Kč) :  

Skupina majetku Oprávky Opravné položky
PS KS PS KS

Pozemky 0 0 0 0
Budovy, haly, stavby 57.220 60.524 0 0
Samostatné movité věci a soubory m. věcí 35.830                                                                  36.994 0 0
Inventář 2.803 2.931 0 0
Jiný HIM 0 0 0 0
Nedokončený HIM 0 0 0 0

        



Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč):

Položka                             Způsob nabytí        Pořizovací cena   Opravná položka   Změna OP za období  
- nevyskytují se 

Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč) 
- nevyskytují se 

1.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku  (tis.Kč)
Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky. 

1.b. Mateřská účetní jednotka v nejužší skupině konsolidačního celku

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ:

Název a sídlo, právní forma, IČ                          Podíl na zákl.kapitálu
                                                                                                                       absolutní v Kč                v % ZK   
Město Kadaň, IČO: 00261912 20.100 100
Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň

1.c. Povaha a obchodní účel  operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

1.c.1.. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

Druh Doba nájmu   Zahájení Celková pořiz.     Zbývá splatit
majetku                       v měsících                      měs/rok            cena (tis.Kč)        k     záv.dni (tis.Kč)   
- nevyskytují se 

1c.2.. Individuální preferenční limity a kvóty
- nevyskytují se 

1.c.3. Pronájem majetku jiným subjektům
- nevyskytuje se 

1.c.4. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem
Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ
- nevyskytuje se 

1.c.5. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům
- nevyskytují se 

1.c.6. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část)
- nevyskytují se 

1.c.7. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze  - podmíněné závazky
- nevyskytují se 

1.c.8.  Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky
- nevyskytují se 



2. Informace o transakcích, uzavřených se spřízněnou stranou za jiných nežli běžných 
podmínek

ÚJ nemusí transakce uvádět, pokud konsolidované ÚJ plně vlastní (vyhl. § 39a odst.4).

2.a. Transakce mezi ÚJ a členy řídících, kontrolních a správních orgánů

Skupina orgánů          Povaha transakce                            Objem tis.Kč    Další popis  
Řídící orgány nevyskytují se 
Kontrolní orgány nevyskytují se
Správní orgány nevyskytují se

2.b. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo ÚJ s podstatným 
vlivem

ÚJ konsolidující               Povaha transakce                          Objem tis.Kč    Další popis  
viz. Zpráva o vztazích

2.c. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidruženými 
ÚJ

ÚJ konsolidovaná               Povaha transakce                         Objem tis.Kč    Další popis  
viz. Zpráva o vztazích

 



11) Přílohy    

a)  Ekonomický rozbor hospodaření společnosti k 31.12.2021

Výnosy: 
602211 Tržby - kabelová televize 15 997 686
602213 Tržby - připojovací poplatky 92 086
602214 Tržby - pronájem frekvence 117 372
602221 Tržby - internet 17 390 649
602222 Tržby - instalační poplatek za internet 107 401
602224 Tržby - wifi kiosky 52 106
602225 Tržby - datové služby 198 347
602226 Tržby - kamerový systém 30 744
602227 Tržby - servisní činnost 234 000
642230 Tržby - prodej materiálu – modemy, set top boxy … 492 354
602040 Tržby - pronájem nebytových prostor 162 243
602141 Tržby - kino Hvězda (filmové představení) 1 989 582
602241 Tržby - kinoreklama 14 295
602242 Tržby - výlep plakátů 296 293
602244 Tržby - prodej zboží 662 142
602003 Tržby - přefakturace 1 393 553
646000 Výnosy z odepsaných pohledávek 32 730
648000 Ostatní provozní výnosy - refundace mezd ÚP 847 356
662000 Úroky 146 787
663000 Kurzové zisky 65 080
668000 Mimořádné výnosy 56 452

Výnosy celkem 40 379 258

Náklady:
501000 Spotřeba materiálu celkem 888 758

Spotřeba materiálu 705 211
Drobný materiál do spotřeby, SW 74 648
Kancelářské potřeby + tonery 81 777
Hygienické prostředky 27 122

501400 Nákup DHIM 1 292 170
ONT , kabelové modemy, set top boxy, wi-fi routery 1 276 311
Ostatní DHIM 15 859

501500 Spotřeba PHM 179 001
501700 Spotřeba ochranných pomůcek 103 786
Součet za účet 501 2 463 715
502000 Spotřeba elektrické energie 539 337
502300 Spotřeba vody 46 472
502900 Spotřeba tepla a teplé vody 207 778
Součet za účet 502 793 587
Součet za účet 504 – Prodané zboží 181 279
511000 Opravy HIM – TKR , budovy kina 390 013
511100 Opravy zařízení 183 554
511200 Opravy dopravních prostředků 81 711
Součet za účet 511 655 278
518000 Služby 1 832 377

Konektivita za internet 936 000
Pohotovost, užívání kolektorů, PCOO, odvoz odpadu … 143 505
Revize zařízení 35 861
Služby – zaměření, GDPR, softwarové služby 435 051



FIXPRO – Hosting 92 776
Ostatní služby - rezervační systém, tisk letáků… 136 039
Služby APKT 53 145

518010 Služby – poplatky za programy 8 567 826
518040 Služby – poplatky za filmovou produkci 972 130
518100 Výkony spojů 335 144

Sipo 171 245

Rozhoz letáků, přehrádečné, profi balíky 26 537
ISDN, mobilní data 137 362

518200 Náklady na inzerci 87 030
518330 Nájemné 69 459
518400 Ubytování 1 963
518600 Nákup drobného NIM  ( NOD,  ABRA, Ticketware) 65 821
518730 Náklady na poradenství 212 710

Audit 45 000
Daňová porada, daň. Přiznání, právní porada 91 000
PO a BPOZP, školení zaměstnanců 76 710

518800 Náklady spojené s lokalizačními údaji 458 219
518740 Poskytnuté provize - za stravenky 19 901
518901 Služby spojené s festivalem 18 000
Součet za účet 518 12 640 580
521001 Penzijní připojištění 202 000
521000 Mzdové náklady 8 514 689
521002 Mzdové náklady – dohody PČ, PP 95 758
521003 Náhrada pracovní neschopnosti 87 845
523000 Odměny členům statut. Orgánů 424 800
524000 Zákonné sociální pojištění 3 115 291
527000 Zákonné sociální náklad 191 528
Součet za účet 520 12 631 911
531030 Daň silniční 12 309
532000 Daň z nemovitosti 29 016
538930 Ostatní daně 1 538
Součet za účet 530 42 863
546100 Odpisy pohledávek 66 177
548000 Ostatní provozní náklady 967 099

Autorské odměny OSA, Intergram, DILIA, OOA-S, OAZA 942 210
Poplatky – zábor, výpisy… 24 889

Součet za účet 540 1 033 276
551100 Odpisy HIM 4 467 558
551200 Odpisy DNM, DHM 234 985
Součet za účet 551 4 702 543
563010 Kurzové ztráty 57 040
568000 Finanční náklady 211 047

Pojištění HIMu – podnikových rizik 98 419
Zákonné pojištění zaměstnanců 26 778
Havarijní a zákonné pojištění automobilů 72 028
DAS, dálniční známky, CCS 13 822

568021 Ostatní finanční náklad – fond kinematografie 177 734
568100 Bankovní poplatky 14 926
568900 Ostatní finanční náklad – správní poplatky 42 966
Součet za účet 560 503 713
513090 Náklady na reprezentaci 17 180
548900 Členské poplatky APKT, APK, 5 621
568800 Pojištění statutárů 19 000
Součet daňově neuznaných nákladů 41 801

Náklady celkem 35 690 546



Návrh rozdělení hospodářského výsledku: 

Hospodářský výsledek k 31.12.2021 = zisk 1 4.688.712,- Kč
Daňově neuznané náklady                    2 41.801,- Kč
Daňové odpisy – rozdíl                          3 448.677,- Kč
5 % dary                                                  4 0,- Kč
Základ daně 1+2-3-4 4.281.836,- Kč
19 % daň z příjmů 6 813.390,- Kč
19 % odložené daně 7 85.248,- Kč
Hospodářský výsledek po zdanění i odložené 
dani = zisk ve výši

1-6-7 3.790.074,- Kč

V roce 2021 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 3.790.074,- Kč. 

Návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši 3.790.074,- Kč:

428.000 – nerozdělený zisk minulých let = 3.190.074,- Kč
427.000 – fond sociálních potřeb = 600.000,- Kč



b)  Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

Zpráva

o vztazích mezi propojenými osobami
 za rok 2021

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

Obsah:

1. Struktura vztahů
2. Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob)
3. Způsob a prostředky ovládání (§ 75 ZOK)
4. Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se 

týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami 

ovládanými
6. Rozhodné období
7. Posouzení, zda vznikla osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a § 72 ZOK
8. Závěr
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