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Úvod 
 

Dům kultury Střelnice Rumburk je příspěvkovou organizací města Rumburk. Hlavním 

posláním je organizovat široké portfolio kulturních a společenských akcí pro občany města 

Rumburk i širokého okolí. Proto pravidelně pořádá koncerty, divadelní představení, besedy, 

výstavy, přednášky či gastro akce. Pro efektivní využití prostor i vybavení se Dům kultury 

Střelnice Rumburk věnuje i velmi rozsáhlé doplňkové činnosti v oblasti pronájmů prostor 

a zajištění provozu barů v prostorech DK.  

Rozbor hospodaření a činnosti je souhrnným materiálem, který hodnotí celkovou činnost 

příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk (dále DK) v roce 2017 s detailním 

pohledem na hospodaření příspěvkové organizace a na jednotlivé kategorie hlavní a doplňkové 

činnosti. Hlavní cíle hodnoceného roku, kterými bylo uvedení kvalitních kulturních pořadů, 

filmových představení s dosažením dobré úrovně návštěvnosti, dodržení hospodářského plánu, 

zorganizování Rumburského léta open air, byly naplněny.  

Podmínky pro realizaci těchto cílů byly v průběhu roku značně znesnadněny. K 31. 12. 

2016 došlo k rozdělení příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města 

Rumburk na organizace Dům kultury Střelnice Rumburk a Správa rumburských areálů sportu, 

přičemž organizace DK byla zachována (pouze zúžena o sportoviště). To vyvolalo potřebu řešit 

mnoho navazujících problémů, například dělení majetku, účetnictví, změna organizačního řádu, 

pojistných smluv apod. Zároveň bylo shledáno, že je třeba napravit spoustu chyb zejména 

v oblasti účetnictví, personalistiky, neexistujících či neplatných vnitřních směrnic, v oblasti 

finančního majetku apod., ke kterým došlo v minulých letech. Rozkolísaná činnost organizace 

DK se v průběhu roku postupně stabilizovala. Lze však konstatovat, že prozatím ještě nedošlo 

k celkové konsolidaci situace, neboť to nebylo z časového hlediska reálné, navíc nutnost řešit 

některé problémy z let minulých vyvstávaly až v průběhu roku 2017. Stabilizace všech procesů 

má samozřejmě prioritní důležitost a postupně povede k celkové konsolidaci činnosti 

organizace DK. 

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

DK organizoval v roce 2017 celkem 331 akcí, což je o 14 akcí více než v roce 2016. 

Z celkového počtu akcí se jednalo o 161 filmových představení, 89 pronájmů, 10 plesů, 71 

vlastních akcí. Žánrové složení pořádaných akcí včetně průměrné návštěvnosti: 

• 10 tematicky zaměřených pořadů pro seniory „Kavárna pohoda“- ⌀ 90 návštěvníků 
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• 10 divadelních představení v rámci předplatného - ⌀ 337 návštěvníků 

• 10 koncertů - ⌀ 175 návštěvníků – Poutníci, P. Kolář, Žalman Lohonka, Sebastian, 

Sabina Křováková, Beatles revival, F. Nedvěd, P. Batoo, Opera Divas, P. Bende 

• 1 koncert RKO - 60 návštěvníků 

• 14 vystoupení amatérských divadelních souborů (Divadelní soubor DK, Hraničář, 

Světlušky na dlani) - ⌀ 100 návštěvníků 

• 12 představení pro školy - ⌀ 221 návštěvníků – Lakomec, Pantomima, Malá 

čarodějnice, Včelí medvídci, Šípková Růženka, Z povídek Malostranských, Za humny 

je drak, Ať žijí strašidla, Ten trapas nepřežiju, Řecké báje, Čertovská pohádka, 

Vyprávění Víly času 

• 161 filmových představení s průměrným počtem 33 diváků na film. Celkově kino 

navštívilo 5 333 diváků. V letních měsících proběhlo 3krát promítání letního kina 

s průměrnou návštěvností: 99 diváků. 

• 14 ostatních akcí (ples DK – 235 návštěvníků, dětský karneval – 242, tři přednášky s ⌀ 

30 návštěvníků, 2 divadelní představení mimo předplatné s ⌀ návštěvností 205 osob, 

výstava – 30 návštěvníků, Noc divadel, Svatomartinská retro zábava 244 návštěvníků, 

v sekci vážné hudby se pořádal koncert ve Filipovské bazilice – 183 návštěvníků. Dům 

kultury dále organizoval akci Rej čarodějnic v zahradě DK – cca 350 návštěvníků a 

Rozsvícení vánočního stromu cca 1 500 návštěvníků. 

Celkový počet návštěvníků, kteří navštívili v roce 2017 akce Domu kultury Střelnice: 

18 604. (v tomto celkovém počtu není započítána plesová sezóna – počet návštěvníků plesů, 

které neorganizuje DK). 

 

Skladba akcí DK  2017 dle žánrž

divadelní pžedplatné Kavárna Pohoda koncerty

amatérská divadla pžedstavení pro školy pronájmy

ostatní akce kino
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Přehled návštěvnosti akcí Domu kultury Střelnice Rumburk p. o. v roce 2017 

měsíc divad. 
před- 
platné 

koncerty dechovka RKO amatér. 
soubory 
DS DK/ 
Hraničář 

divadelní 
představení 
pro děti/ 
školy  

ostatní počet filmových 
představení/ 
návštěvnost/⌀ 

počet 
akcí 
v 
měsíci 

I 338  75  231/118 549  11/244/22 19 
II 359  86  110/94 302 242 15/793/53 22 
III 341  81  37/0 284 299 13/547/42 19 
IV 341 403 81   336 565 19/532/28 25 
V 341  68  0/106 220 230 18/538/30 25 
VI 340 53 94   56 35 16/570/36 22 
VII  121      10/358/36 11 
VIII  208      13/537/41 14 
IX 303 183 77    9 9/257/29 14 
X 304 373 66  104/110 220  18/438/24 25 
XI 390 236 198  277/108 470 255 12/245/20 21 
XII 312 176 74 60 106/0 216 1500 7/273/39 15 
Celkem 3 369 1 753 900 60 1 401 2 653 3 135 161/5333/33 232 

 

Počet plesů v roce 2017, které neorganizoval DK – 10. 

Počet pronájmů prostor v roce 2017 – celkem 89 (z toho 26 x akce zřizovatele). 

Počet akcí v roce 2017 celkem: 331. Počet návštěvníků: 18 604 (nezapočítány počty 

návštěvníků plesů, které neorganizoval dům kultury). 

1.1 Kino 
 

Filmová představení jsou zařazována do měsíčního programu v četnosti cca 9–18 akcí. 

Tento počet představení se odvíjí zejména od celkové vytíženosti prostoru kinosálu, který je 

využíván rovněž ochotnickými spolky za účelem nastudování a zkoušení jednotlivých her 

a jejich představení. Pravidelně ve čtvrtek jsou zařazovány premiérové firmy. Výsledky 

návštěvnosti se odvíjí zejména od dramaturgické skladby, která je závislá na nabídce 

distributorů. Nejvyšší návštěvnost tradičně zaznamenávají české filmy.  

V roce 2017 bylo odehráno 161 filmů, z tohoto počtu 49 dětských pořadů. Celková 

návštěvnost kina byla 5 333 návštěvníků, což představuje průměr 33,12 na jedno představení. 

Dále DK v létě roku 2017 nově zavedl promítání letního kina v zahradě DK. Akce proběhla 

v letních měsících 3x a setkala se s kladným ohlasem veřejnosti. Průměrný počet návštěvníků: 

99. V tomto nastaveném trendu bude DK do budoucích let pokračovat. Celkové výnosy 

z provozu kina činily 740 tis. Kč 
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Statistika návštěvnosti kina v roce 2017 

měsíc 
počet 

představení 
počet 
diváků 

⌀ 
diváků 

dětské 
pořady titulky dabing ČR 2D 3D 

leden 11 244 22 4 3 5 2 9 3 
únor 15 793 53 6 7   5 15 0 
březen 13 547 42 5 4 5 3 10 3 
duben 19 532 28 4 9 4 3 18 1 
květen 18 539 30 4 8 8 2 15 3 
červen 16 570 36 7 4 12 0 11 5 
červenec 10 358 36 1 3 5 2 8 2 
srpen 13 537 41 3 5 2 6 12 1 
září 9 257 29 3 5 1 3 8 1 
říjen 18 438 24 6 7 7 2 17 1 
listopad 12 245 20 4 3 7 3 11 1 
prosinec 7 273 39 2 1 2 3 5 2 
celkem 161 5333 33 49 59 58 34 139 23 

 
1.2 Divadlo 

 

V roce 2017 se uskutečnilo 10 divadelních představení pro dospělé v rámci divadelního 

předplatného. Tato představení navštívilo 3 369 diváků. Divácky nejúspěšnějšími tituly jsou 

komedie, nicméně v budoucnu se DK zaměří i na uvádění jiných žánrů, neboť se ze stran 

veřejnosti objevuje poptávka i po „silnějších“ titulech. Ochotnická scéna odehrála v DK 14 

představení, která shlédlo 1 401 diváků. Oba amatérské spolky (Divadelní soubor domu 

kultury, Hraničář) se těší vysoké oblibě u veřejnosti, což dokládá průměrná návštěvnost jejich 

představení: 100 osob. Nově do programové nabídky DK zařadil i vystoupení dětského 

amatérského divadelního kroužku Světlušky na dlani, na jejichž představení samozřejmě 

primárně docházejí rodinní příslušníci členů kroužku. 

DK se zapojil rovněž do mezinárodního projektu Noc divadel tím, že v daný den odehrály 

amatérské divadelní spolky 2 divadelní představení.  

Vysokou návštěvnost vykazují představení pro děti a školní kolektivy. V roce 2017 

proběhlo 12 divadelních představení určených pro tuto cílovou skupinu s celkovou návštěvností 

2 653 dětí. 

1.3 Koncerty 
 

Koncerty byly do programové nabídky roku 2017 zařazeny v počtu deseti pořadů. 

Nejvyšší návštěvnost (366 osob) měl koncert Františka Nedvěda, akustický koncert Petra 

Koláře (331 osob) a koncert složený ze slavných muzikálových a filmových árií v podání 
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dámského tria Opera Divas (236 osob). V závěru roku proběhl vánoční koncert Petra Bendeho, 

ve kterém si po boku zpěváka zazpívaly i děti z Tyršovských zvonků (sbor při ZŠ Tyršova 

Rumburk). Jednalo se o velmi emotivní večer, z něhož diváci odcházeli prodchnuti vánoční 

atmosférou. 

V rámci Rumburského kulturního léta open air připravil DK Střelnice rovněž koncertní 

odpoledne a podvečery v zahradě DK. V červnu vystoupil Žalman Lohonka – folková legenda, 

v červenci pak současný oblíbený popový zpěvák Sebastian, kterému dělala „předskokanku“ 

Sabina Křováková. S největším ohlasem se setkal letní koncert hudební skupiny Beatles 

Revival, na který se v zahradě DK sešlo 208 návštěvníků. Svůj prostor dostaly i místní hudební 

formace – The Pix a Ruksak. V akci Rumburské léto open air bude DK pokračovat i v dalších 

letech, neboť si město Rumburk zaslouží mít svoji letní kulturní scénu. 

 V sekci vážné hudby proběhly 2 koncerty. Rumburský komorní orchestr vystoupil 

v prosinci se svým vánočním koncertem (návštěvnost – 60 osob) a dále se DK podílel na 

organizaci koncertu Lípa Musica ve Filipovské bazilice (návštěvnost – 183 osob). 

1.4 Ostatní akce 
 

Kromě výše jmenovaných akcí v roce 2017 proběhl také ples domu kultury, který přinesl 

bohatý program a vystoupení Pavla Vítka, Ivetty Blanarovičové. Pro děti byl přichystán 

Zvířátkový dětský karneval, který navštívilo 242 osob. Jako vhodná idea se jeví zařazení 

společenských zábav i mimo plesovou sezónu, neboť v listopadu proběhla Svatomartinská retro 

zábava, jejíž program přilákal 244 retro oděných návštěvníků. Proběhla výstava fotografií, 

degustace vína, 3 cestovatelské přednášky s průměrnou návštěvností 24 osob, beseda 

s herečkou Zdenou Hadrbolcovu. Na Besídku divadla Sklep se dostavilo 215 návštěvníků. 

Mládež měla možnost navštěvovat základní taneční kurz, jehož vyústěním byl slavnostní 

„věneček“. 

Mimo to dům kultury v dubnu organizoval v parku DK Rej čarodějnic (odhadovaná 

návštěvnost cca 350 osob) a tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí 

s odhadovanou návštěvností cca 1 500 osob. Hlavní hvězdou akce byl zpěvák Milan Peroutka 

se svojí kapelou Perutě. 
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2. Personální záležitosti organizace v roce 2017 
 

K 1. únoru 2017 byla jmenována do funkce nová ředitelka (od 10. 1. 2017 byla pověřena 

řízením organizace). V průběhu roku došlo ke změně na pracovní pozici ekonoma organizace. 

Dále byl přijat k 1. 10. 2017 nový organizační řád, který zrušil některé pracovní pozice a počet 

pracovních pozic se stabilizoval. V současné době tedy v organizaci DK pracuje 10 

zaměstnanců (včetně ředitelky), přičemž každý z nich zastává jinou pracovní pozici (jiný druh 

práce). Potřeba devíti zaměstnanců vyplývá z plnění úkolů v hlavní činnosti organizace, jeden 

zaměstnanec zabezpečuje zejména doplňkovou činnost organizace.  

Při pořádání akcí organizace nabírá rovněž pracovníky na vedlejší pracovní poměr. Jedná 

se zejména a pomocné pořadatele (manuální práce při stavbě pódia, elevace), obsluhu na barech 

v prostorech domu kultury (plesová sezóna, večírky apod.) a šatnářky. Tito zaměstnanci 

spolupracují s organizací na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. 

 

 

Organizační schéma organizace Dům kultury Střelnice Rumburk (platnost od 1. 10. 2017) 
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3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Město Rumburk jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk 

vydává na oblast kultury nemalé finanční prostředky, které jsou určeny pro hlavní činnost 

organizace. Dům kultury Střelnice Rumburk dále vyvíjí doplňkovou činnost pro uspokojení 

potřeb svých návštěvníků (hostinská činnost, provoz šatny, pronájmy prostor DK, pronájmy 

prostor DK za reklamními účely apod.). Pozitivní výsledky doplňkové činnosti jsou 

transformovány do financí, slouží ke krytí provozních potřeb DK a tím k podpoře hlavní 

činnosti organizace.  

3.1  Výnosy 
 

 
VÝNOSY 

návrh 
r. 2017 

HČ 

návrh 
r. 2017 

DČ 

skutečnost 
r. 2017 

HČ 

skutečnost 
r. 2017 

DČ 

 
komentář 

účet 602  
Výnosy z prodeje služeb 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

 

602 000 ostatní služby 10 0 6 10  
602 200 kino 680 0 740 0  
602 300 kulturní činnost 1155 0 1153 0  
602 400 tržby DS DK 50 0 56 0  
602 500 tržby RKO 5 0 4 0  
602 600 tržby šatna 0 50 0 49  
602 700 tržby Hraničář 15 0 23 0  
Celkem za účet 602 1915 50 1982 59  
      
účet 603 
Výnosy z pronájmu  

     

603 000 výnosy z pronájmu 0 240 0 270  
Celkem za účet 603 0 240 0 270  
      
účet 604 Tržby z prodeje 
materiálu – prodané zboží 

     

604 000 tržby z prodaného 
zboží 

0 1500 0 1373  

Celkem za účet 604 0 1500 0 1373  
      
účet 648  
Čerpání fondů 

     

648 000 čerpání fondů - RF 1351 0 1351 0  
dotace ÚP 0 0 0 0  
Celkem za účet 648 1351 0 1351 0  
      
účet 649 
Ostatní výnosy z činnosti 
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649 000 ostatní výnosy 30 8 73 49 2 x pojistné plnění 
649 100 přeúčtování 
energie restaurace 

0 0 15 53  

Celkem za účet 649 30 8 88 102  
      
účet 672 
Prostředky rozpočtů ÚSC 

     

672 000 dotace zřizovatele 5518 0 5518 0  
672 100 ostatní účel. dotace 370 0 370 0 čarodějnice, stromek, 

pořízení laviček, 
renovace podlahy 

Celkem za účet 672 5888 0 5888 0  
 

CELKEM VÝNOSY 
 

9 184 
 

1 798 
 

9 309 
 
1 804 

 

Příspěvková organizace v roce 2017 obdržela od zřizovatele investiční příspěvek ve výši Kč: 

185 tis. (viz. kapitola 3.6.1 Investiční příspěvek zřizovatele). 

3.2  Náklady 
 

 
NÁKLADY 

návrh 
r. 2017 

HČ 

návrh 
r. 2017 

DČ 

skutečnost 
r. 2017 

HČ 

skutečnost 
r. 2017 

DČ 

 
komentář 

účet 501 
Spotřeba materiálu 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

 

501 000 spotřeba materiálu 402 105 381 85  
501 200 pohonné hmoty 20 5 16 3  
501 300 DS DK 
občerstvení, kostýmy 

10 0 7 0  

501 400 kino 20 0 15 0  
501 500 provozní režie – 
květiny, občerstvení atd. 

15 0 14 0  

501 600 RKO – provozní 
režie 

5 0 7 0  

501 700 výlepové plochy 0 0 1 0  
Celkem za účet 501 472 110 441 88  
      
účet 502 
Spotřeba energie 

     

502 000 plyn 200 70 155 72  
502 100 elektrická energie 220 80 142 85 vratka za zimní stadion 

za rok 2016 – 41 tis. 
502 200 vodné, stočné 70 30 52 27  
502 400 teplo bazén   192  doplatek za r. 2016 
Celkem za účet 502 490 180 541 184  
      
účet 504  
Prodané zboží 

     

504 000 nákup zboží – bary 
v DK 

0 750 4 780  

Celkem za účet 504 0 750 4 780  
      
účet 513       
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Náklady na reprezentaci 
513 000 náklady na reprez. 3 0 1 0  
Celkem za účet 513 0 0 1 0  
      
účet 511 
Opravy a udržování 

     

511 000 opravy a údržba 400 70 404 61  
Celkem za účet 511 400 70 404 61  
      
účet 518 
Ostatní služby 

     

518 000 ostatní 270 70 278 87  
518 100 telefony, pošta, 
internet 

114 15 103 22  

518 200 kino – nákup práv, 
premiéry 

420 0 383 0  

518 300 kulturní činnost 2210 0 2134 0  
518 400 DS DK – 
propagace, autor. poplatky 

10 0 13 0  

518 500 RKO – propagace, 
autorské poplatky 

10 0 13 0  

518 600 reklama, 
propagace 

260 0 196 0  

518 700 revize 120 10 60 23  
Celkem za účet 518 3414 95 3180 132  
      
účet 512  
Cestovné  

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

 

512 000 cestovné 5 0 1 0  
Celkem za účet 512 5 0 1 0  
      
účet 521 
Mzdové náklady  

     

521 xx mzdové náklady 2980 300 3094 300  
521 xx dohody  60 155 56 88  
Celkem za účet 521 3040 455 3150 388 navýšení platových 

tarifů v průběhu r. 2017 
      
účet 524 
Zákonné sociální pojištění 

     

524 100 zákonné zdravotní 
pojištění 

252 27 264 24  

524 200 zákonné sociální 
pojištění 

700 75 732 69  

Celkem za účet 524 952 102 996 93  
      
účet 525 
Jiné sociální pojištění 

     

525 000 ostatní soc. poj. 16 2 18 0  
Celkem za účet 525 16 2 18 0  
      
účet 527 
Zákonné sociální náklady 
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527 000 odvod do FKSP 62 0 64 0  
527 100 příspěvek na strav. 45 0 48 0  
Celkem za účet 525 107 0 112 0  
      
účet 531 
Daň silniční 

     

531 000 daň silniční 0 4 0 2  
Celkem za účet 531 0 4 0 2  
      
účet 542 
Jiné pokuty a penále 

     

542 000 jiné pokuty a 
penále 

1 0 1 0  

Celkem za účet 542 1 0 1 0  
      
účet 562 
Úroky 

     

562 000 úroky 0 0 8 0  
Celkem za účet 562 0 0 8 0  
      
účet 549 
Ostatní náklady z činnosti 

     

549 000 ostatní náklady 70 0 69 2  
Celkem za účet 549 70 0 69 0  
      
účet 551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

     

551 000 odpisy DHIM 104 0 104 0  
Celkem za účet 551 104 0 104 0  
      
účet 558 
náklady DDHM a DNM  

     

558 000 náklady 
z drobného dlouhodobého 
majetku 

110 30 279 44 pořízení k provozu 
nezbytných DDHM a 
DNM 

Celkem za účet 551 110 30 279 44  
 
CELKEM NÁKLADY 

 
9 184 

 
1 798 

 
9 309 

 
1 774 

 

 

3.3 Finanční majetek 
 

Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2017: Kč 522 180,70 (viz. příloha 

č. 1). 

Stav prostředků na bankovním účtu – účet FKSP k 31. 12. 2017: Kč 239 537,55 (viz. příloha 

č. 2). 

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2017: Kč 64 111,- 

          Euro 67,42. 
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Stav cenin k 31. 12. 2017: stravenky Kč 39 360,- 

           poukázky na kulturu Kč 3 750,-. 

3.4 Pohledávky a závazky 
 

Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice Rumburk k 31. 12. 2017 vykazovala 

závazky se splatností v lednu 2018 ve výši Kč 207 962,73. 

Pohledávky k 31. 12. 2017 – jedná se o pohledávky z roku 2016 za nájemci prodejního 

stánku na zimním stadionu a restaurace na zimním stadionu. Dlužníci byli vyzváni dopisem 

k uhrazení pohledávky (řešeno upomínacím řízením). Celková pohledávka je ve výši 

Kč 14 700,-. 

3.5 Dotace 
 

V roce 2017 organizace nezískala žádné finanční prostředky z dotací či projektové 

činnosti. 

3.6 Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba 
 

3.6.1 Investiční příspěvek zřizovatele 
 

Investiční akce:  

• nákup zastřešení pódia. Na základě požadavků účinkujících a využitelnosti pódia za 

nepříznivého počasí. Cena mobilního zastřešení byla Kč 130 983,-, investiční 

příspěvek města Rumburk 131 tis. Kč. 

• Nákup motorového plátna Kč 54 174,-. 

      Investiční příspěvek zřizovatele v roce 2017: 185 tis. Kč. 

• V období roku 2017 proběhla renovace podlahy v objektu Domu kultury Střelnice, 

z důvodu zlepšení kvality zničené podlahy v části velkého baru. Technická 

specifikace: výměna parket před barem, renovace a lakování, demontáž parket a 

montáž vinylové podlahy za barem, přechodové lišty. Renovace podlahy: Kč 165 

000,-. Na opravu parket schválila RM příspěvek ve výši 162 tis. Kč. 

• Dalších 48 tis. Kč město uvolnilo na nákup laviček. Bylo pořízeno 19 kusů dvou-

laviček v hodnotě Kč 47 861,-. 
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Účelová dotace na opravu podlahy a nákup laviček: 210 tis. Kč. 

Oprava střechy proběhla na základě zjištěných závad na střeše a zatékání do interiéru 

budovy. Byl požádán majitel nemovitosti o rekonstrukci či opravu střechy tak, aby se zamezilo 

dalším škodám, zejména v interiéru budovy. Střecha byla narušena povětrnostními 

a klimatickými podmínkami. Oprava největších závad proběhla během letních měsíců. 

 

3.6.2 Přehled pořízeného majetku nad Kč 3 000,- 
 

Dům kultury byl v roce 2017 vybaven majetkem, který zde má své opodstatnění 

v návaznosti na plnění úkolů v hlavní a doplňkové činnosti. Jednalo se zejména o dokoupení 

pokladního systému, nezbytného pro provoz barů, vybavily se kanceláře novými počítači, byly 

zakoupeny profesionální licence Windows, Office 2016, záložní zdroje. Pořídil se docházkový 

systém k evidenci pracovní doby, nové kódovací zařízení k zabezpečovacímu systémy DK. Na 

kino-bar byl zakoupen stroj na výrobu popcornu. Pořídila se nová zvučící a osvětlovací 

technika, nezbytná pro technické zabezpečení kulturních a společenských akcí. 

Celkové náklady na pořízený majetek od 3 000,- do 40 000,- Kč v roce 2017: Kč 322 514,-

Přehled pořízeného majetku od Kč 3 000,- do 40 000,- v příloze č. 3. Z majetku vyřazeno 5 

položek v celkové hodnotě Kč 52 404,-. 

3.6.3 Opravy a úpravy budovy, strojů, zařízení 
 

Zázemí Domu kultury Střelnice proběhlo v roce 2017 mnoha nezbytnými úpravami 

a opravami.  

• Oprava topení a pořízení nových expanzních nádob v kotelně v ceně Kč 43 350,-. 

• Malování vlastními silami pracovníky organizace (prostor velkého baru, výstavní 

síně, vstupní haly).  

• Výměna splachovacího systému u dvou pisoárů na pánských toaletách – Kč 11 200,- 

• Součástí Domu kultury je i venkovní zahrada a dětské hřiště pro malé návštěvníky 

a skalka před DK. Údržba těchto venkovních ploch vyšla na cca 40 tis. Kč – prořez 

stromů, které ohrožovaly bezpečnost návštěvníků, nutnost zhotovení odborného 

arboristického posudku, opravy komponentů dětského hřiště apod. 

• Oprava nosných lan osobního výtahu z důvodu bezpečnostního hlediska při 

převážení osob a nákladu. Cena Kč 23 600,-. 



14 
 

• Nezbytná oprava a racionalizace stávajících Wi-Fi rozvodů v objektu DK celkem 

Kč 49 400,-.  

• Oprava kopírovacího stroje Kyocera 3050 v hodnotě Kč 19 200,-. 

• Další opravy a úpravy v celkové hodnotě cca 290 tis. Kč (oprava vodoinstalace, 

nákup materiálu na předzahrádku DK, oprava čerpadel v topné soustavě, oprava 

havarijního stavu topné soustavy, nové lino do výtahu, opravy technických zařízení 

– světla, lampy, oprava elektrorozvodů apod.). 

Celkové náklady na opravu a údržbu budovy, strojů a zařízení v roce 2017 z rozpočtu 

organizace: 475 tis. Kč. 

3.7  Rozbor tvorby a čerpání fondů 
 
 

Příspěvkové organizace v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytvářejí své peněžní fondy: 

a) rezervní fond; 

b) fond investic; 

c) fond odměn; 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

Tvorba a čerpání fondů se řídí ustanoveními § 30 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací v r. 2017 

FONDY Rezervní 
fond 

Fond 
investic 

Fond 
odměn 

FKSP 

stav fondu k 1. 1. 2017 0 105301,00  214450,45 

čerpání fondu 1493345,21 556605,00  38240,00 

tvorba fondu 1493345,21 561903,00  65588,22 

stav fondu k 31. 12. 2017 0 110599,00  241798,67 

 

       Na účtu 416 000 (fond investic) zůstaly odpisy traktoru za r. 2016. Zřizovatel na ně 

neposkytl dotaci, proto nebyly odvedeny. Tato částka bude po domluvě se zřizovatelem použita 

k nákupu nových investic nebo opravě majetku. Fond investic není krytý, neboť v důsledku 

hospodaření minulých let vznikly nesrovnalosti v peněžním toku. 
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Z tohoto důvodu bude výsledek hospodaření několika následujících let umořovat (snižovat) 

účet 432 000, na kterém je zachycena výše nesrovnalostí v peněžním toku. 

Originál vyplněného formuláře „Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou 

organizací“ je přílohou č. 4 tohoto dokumentu. 

3.8 Výsledek inventarizace 
 

Na základě příkazu k provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků byla 

provedena řádná inventarizace DHM, DDHM, DDNM v operativní evidenci, dokladová 

inventarizace (pohledávky, závazky, účty 0–9), inventarizace finančního majetku a zásob 

Domu kultury Střelnice se sídlem SNP 484/29, 408 01 Rumburk. 

Ke dni 30. 11. 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku organizace, na základě 

interního nařízení v časovém období 30. 11. 2017 do 20. 12. 2017, která prokazuje, že stavy 

vykázaného majetku odpovídají skutečnosti. Termín 20. 12. 2017 byl posunut jen u vyúčtování 

pokladny v recepci a v baru.  

Inventura byla provedena s výsledkem: bez inventarizačních rozdílů až na 2 výjimky.  

Inventarizační rozdíl se nachází u účtu 412 a 243 (chyby minulých období, kdy nebyly bankovní 

poplatky z FKSP účtovány a placeny z BÚ), který je dorovnán 4.1.2018. 

Účet 342xxx nebylo možné srovnat ani ve spolupráci s FÚ, bude dorovnáno po vyúčtování 

zálohové daně 28. 2. 2018 (chyby minulých let).  

3.9 Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti 
 

Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti je patrné z tabulek Výnosy 

a Náklady, které jsou obsaženy v kapitole 3.1 a 3.2 tohoto dokumentu. Z tabulek je patrno 

rozdělení nákladů a výnosů roku 2017 mezi hlavní a doplňkovou činnost. 

Koeficient doplňkové činnosti (DČ) 

      Na začátku každého roku se ze skutečnosti minulého roku spočítá koeficient DČ. Na rok 

2017 byl z údajů roku 2013 (organizace DK ještě nebyla sloučená s p. o. SRAS) vypočítán 

poměrem výnosů v HČ a DČ. Z výnosů v HČ se odečítá provozní dotace na mzdy a odvody.  

Každý náklad, který se používá pro HČ i DČ, je rozdělen dle vypočítaného koeficientu – na 

rok 2017 byl koeficient stanoven ve výši 32 %. Z části pro DČ si organizace uplatňuje DPH na 

vstupu. Na konci roku 2017 byl koeficient dle skutečných výnosů přepočítán a bylo zjištěno, 

že se neliší od skutečnosti, proto nebyly náklady upravovány. 
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4. Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 

TEXT 

 
 
 

v Kč na 2 desetinná místa dle výkazů 
ARIS 

Výsledek hospodaření za rok 2017 30311,19 
a) z toho VH z hlavní činnosti 505,11 
b) z toho VH z doplňkové činnosti 29806,08 
        
NÁVRH na rozdělení do fondů:   
Fond rezervní 30311,19 
Investiční fond   
Fond odměn   
Celkem přiděleno do fondů 30311,19 

 

Výsledek hospodaření několika následujících let bude umořovat (snižovat) účet 432 000, 

na kterém je zachycena výše nesrovnalostí v peněžním toku, které vznikly v důsledku 

hospodaření minulých let (chyby předchozích období). Viz. závěr veřejnosprávní kontroly 

v kapitole 6.2 a příloha č. 9 – Vyčíslení nesrovnalostí v peněžním toku k 31. 12. 2017 (v 

důsledku hospodaření minulých let). 

Formulář „Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017“ je přiložen k tomuto 

dokumentu jako příloha č. 5. 

5. Rozbor doplňkové činnosti 
 

Klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností je patrno z tabulek v kapitolách 3.1 

Výnosy a 3.2 Náklady. 

DK Střelnice Rumburk vyvíjel v roce 2017 obsáhlou doplňkovou činnost pro uspokojení 

potřeb svých návštěvníků (hostinská činnost, provoz šatny, pronájmy prostor DK, pronájmy 

prostor DK za reklamními účely apod.). Hostinská činnost je provozována na barech v DK 

a jejím hlavním posláním je uspokojit poptávku ze strany návštěvníků v oblasti gastronomie. 

Zcela zásadní je tomto ohledu potřeba zabezpečení plesové sezóny v DK. Nezanedbatelným je 

rovněž provoz kino baru, kde si mohou návštěvníci při filmových představeních zakoupit 

drobné občerstvení a nově i popcorn. K zabezpečení této doplňkové činnosti je v DK vyčleněn 

jeden zaměstnanec a dále organizace spolupracuje s 10 pracovníky na základě dohod 

o provedení práce. Úsek šatny je personálně obsazen zejména interními zaměstnanci DK, 
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v době plesové sezóny jsou najímáni 2 zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Počet 

pronájmů prostor v DK v roce 2017 byl 89 (z tohoto počtu se jednalo o 26 akcí zřizovatele – 

bez úhrady nájemného). Výše výnosů z pronájmu prostor 270 tis. Kč. 

V doplňkové činnosti bylo v roce 2017 celkově dosaženo výnosů ve výši 1 804 tis. Kč. 

Pozitivní výsledky doplňkové činnosti jsou transformovány do financí, slouží ke krytí 

provozních potřeb DK a tím k podpoře hlavní činnosti organizace. Hospodářský výsledek 

v doplňkové činnosti za rok 2017 činí 29 806, 08 Kč. 

 

6. Kontroly  
 

6.1 Interní kontroly 
 

 V příspěvkové organizaci Dům kultury Střelnice Rumburk došlo v průběhu roku 2017 

k několika interním kontrolám. Namátkově bylo prověřováno dodržování vnitřních směrnic, 

dodržování pracovní docházky a proběhly rovněž namátkové kontroly stavu pokladen. 

6.2 Externí kontroly 
 

• V dubnu 2017 byla zahájena Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje kontrola 

podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole nad plněním povinností 

kontrolované osoby. Kontrola byla zaměřena na plnění § 37 ,,zákona“ a vyhlášky č. 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, (kategorizace prací), 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

373/2011 Sb. (lékařské posudky zdravotní způsobilosti k práci – prohlídky 

zaměstnanců, smlouva s poskytovatelem pracovně - lékařských služeb), zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (§ 103 odst. 1 písm. b, d – 

seznámení zaměstnanců s problematikou pracovně - lékařských služeb a kategorizací 

prací), atd. 

Kontrolou ze strany KHUS bylo zjištěno nevhodné řešení otevírání oken. Byl podán 

návrh bezpečného způsobu otevírání oken – z podlahy pomocí ručního zařízení 
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tyčového vzhledu, který byl schválen. Kontrolovaná osoba: Dům kultury Střelnice 

Rumburk kontrolou prošla. 

• Dokladová kontrola účetnictví let 2016 a 2015, kterou u firmy ÚČETNICTVÍ PLUS, 

s. r. o. objednal zřizovatel – město Rumburk. Byla zahájena 13. 3. 2017. Kontrola 

konstatovala, že kontrolovaný subjekt nedostatečně evidoval tržby hospodářské 

činnosti. V účetnictví byly doklady nedostatečně označovány a kontrola jejich 

zaúčtování na jednotlivá střediska či hospodářské činnosti tím byla do značné míry 

znesnadněna a v některých případech nemožná. 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období duben 

2016 – 15. 3. 2017.  

• Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrola roku 2017 byla zaměřena na účetnictví 

příspěvkové organizace, rozpočtová pravidla, daňové předpisy. 

 

Závěr veřejnosprávní kontroly: 

V roce 2017 došlo k oddělení (rozdělení) příspěvkové původní organizace Dům kultury 

Střelnice a sportoviště města Rumburk, p. o. na část věnující se kultuře, která přešla na 

staronovou p. o. - Dům kultury Střelnice Rumburk, p.  o. - IČ 00830682, a na část 

věnující se sportu, která přešla na nově vytvořenou p. o. - Správa rumburských areálů 

sportu – SRAS, p.o. - IČ 05708737. 

Pověřená osoba provedla na základě pověření zřizovatele města Rumburk 

veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za období leden až 

prosinec 2017. Kontrola byla zaměřena především na hospodaření s veřejnými 

prostředky a věci související, ve smyslu § 9 a § 11, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. Kontrola byla provedena výběrovým způsobem tak, aby 

posoudila jednotlivé případy v rámci kontrolovaných oblastí, a to jednotlivě i ve 

vzájemných souvislostech. 

V oblasti účetnictví mohla pověřená osoba konstatovat, že nebyly zjištěny žádné 

nedostatky, které by prokazovaly, že kontrolovaná organizace jakékoliv finanční 

prostředky a zdroje financování použila k jiným než oprávněným výdajům. Účetnictví 

organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. 
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V oblasti rozpočtových pravidel mohla oprávněná osoba konstatovat, že hospodaření 

organizace probíhalo v souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli, 

stanovenými zřizovatelem pro rok 2017 a nebylo zjištěno nehospodárné nebo 

neoprávněné nakládání s finančními prostředky. 

V oblasti daňových předpisů nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení evidence pro 

účely zpracování daní, ke kterým je organizace jako plátce daně registrována. Provedená 

veřejnosprávní kontrola však nenahrazuje kontrolu prováděnou správcem daně dle 

platných ustanovení daňové legislativy. 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že rozdělení p. o. přineslo klady v detailnějším 

ekonomickém pohledu na jednotlivá pracoviště kultury a sportu. Dále se podařilo 

vyčíslit rozdíly, které byly zjištěny opakovanými kontrolami v minulém období (za 

minulého vedení p. o.), tyto rozdíly byly po vzájemné konzultaci doporučeny 

k zaúčtování v rozvaze na účet 408, neboť přesáhly částku 250.000,- Kč a 

protiúčtem jako ztráta minulých let. 

Radě města Rumburk bude doporučen postup, kdy tento rozdíl bude stávající o. 

postupně snižovat zlepšeným HV v jednotlivých letech, postupně bude tato ztráta 

minulých let umořována. 

Kontrola byla zaměřena mimo jiné i na nové zákony jakým je zákon o registru smluv a 

povinnost zveřejňování smluv a objednávek s hodnotou vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH. 

V tomto ohledu příspěvková organizace zákon dodržuje. Dále byla kontrola zaměřena 

na účtování dotačních titulů s účelovými znaky a na jejich správné rozúčtování i v rámci 

rozvahy. I zde proběhla kontrola v pořádku. V roce 2017 došlo v rámci spolupráce 

Města Rumburk odboru finančního a odboru školství a tělovýchovy ke dvěma 

metodickým dnům, které byly zaměřeny na nové zákony a změny v účtování p. o. 
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Závěr 
 

Průběh roku je charakterizován změnami ve vedení organizace. 10. 1. 2017 nastoupila 

do funkce nová ředitelka, v souladu se zřizovací listinou byl nově jmenován zástupce ředitele 

a následně došlo ke změně některých pracovních pozic. K nejdůležitějším úkolům patří usilovat 

o stabilizaci příspěvkové organizace, naplňovat úkoly v hlavní činnosti a dosahovat kladného 

hospodářského výsledku. V roce 2017 byly tyto úkoly splněny. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA 
ředitelka příspěvkové organizace 
Dům kultury Střelnice Rumburk 

 
V Rumburku 26. února 2018 
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Seznam příloh 
 

Příloha č. 1  Výpis z běžného účtu k 31. 12. 2017 

Příloha č. 2  Výpis z účtu FKSP k 31. 12. 2017 

Příloha č. 3                 Přehled pořízeného majetku od Kč 3 000,- do Kč 40 000,- 

Příloha č. 4             Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací 

Příloha č. 5  Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 

Příloha č. 6  Rozvaha 

Příloha č. 7  Výkaz zisku a ztráty  

Příloha č. 8                 Přílohy k účetním výkazům  

Příloha č. 9                 Vyčíslení nesrovnalostí v peněžním toku k 31. 12. 2017 (v důsledku  

                                    hospodaření minulých let) 
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