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Žádost o podporu de minimis na r. 2017 

 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova se obrací tímto na 

zřizovatele se žádostí o přiznání podpory de minimis pro doplňkovou činnost - restaurační 

zařízení Městského domu (dále jen MD), na r. 2017 ve výši 620 000 Kč, která bude použita 

na částečnou úhradu nákladů za spotřebované energie, opravy a údržbu, odpisy majetku, část 

správní režie a výpadek tržeb v rámci realizované investiční akce zřizovatele (výměna oken a 

zateplení MD).  

 

Podpora de minimis bude rozdělena takto: 

 

 234 000 Kč bude určeno na úhradu nákladů na spotřebované energie restauračního 

zařízení MD, a to:   

 nákladů na vytápění  
Předpoklad nákladů na vytápění v roce 2017 je 68 000 Kč (skutečnost 

k 31.10.2017 je 51 000 Kč). 

 nákladů na elektrickou energii  

Předpoklad nákladů na elektrickou energii v roce 2017 je 88 000 Kč (skutečnost 

k 31.10.2017 je 72 000 Kč). 

Vyšší spotřeba elektrické energie v restauračním zařízení je ovlivněna používáním 

movitých věcí, které organizace získala od zřizovatele v rámci převodu MD 

k hospodaření k 1.1.2014. Zařízení v kuchyni je zastaralé, energeticky náročné. 

Na zakoupení nového movitého majetku nemá organizace finanční prostředky. 

 nákladů na spotřebu vody 

Předpoklad nákladů na spotřebu vody v roce 2017 je 8 000 Kč (skutečnost k 

30.09.2017 je 5 000 Kč). 

 nákladů na spotřebu plynu 

Předpoklad nákladů na spotřebu plynu v roce 2017 je 70 000 Kč (v roce 2017 je 

placeno zálohově, odhad je proveden na základě skutečnosti roku 2016). 
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 135 000 Kč bude použito na odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního 

zařízení MD: 

   Odpisy nemovitého majetku činí 31 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou 

odvedeny zřizovateli, poněvadž organizace má za povinnost odpisy z nemovitého 

majetku u doplňkové činnosti odvádět, tj. vracet zřizovateli. Tuto povinnost jiné 

organizace nemají.  

   Odpisy movitého majetku činí 104 000 Kč. Movitý majetek je starý, opotřebovaný, 

opravy jsou finančně nákladné. Vyřazení, někdy i nepoužitelného, nefunkčního či jen 

občas užívaného hmotného majetku není možné z důvodu nevyčerpané doby 

upotřebitelnosti a vysoké zůstatkové hodnoty, která by náklady (odpisy) 

restauračního střediska enormně navýšila. Pro úplnost je nutné dodat, že na nákup 

nového vybavení nemá organizace finanční prostředky (a jejich případný nákup by se 

promítl do vyšších nákladů doplňkové činnosti).  

 

 110 000 Kč na opravy, údržbu a revize majetku a zařízení užívaného v restauračním 

zařízení MD. K 30.09.2017 dosáhly náklady na opravy, údržbu a revize majetku 

v restauračním zařízení MD  částky ve výši 85 000 Kč. Ke konci roku 2017 je 

předpoklad, že dosáhnou částky vyšší jak 110 000 Kč. 

 

 100 000 Kč bude použito na úhradu části správní režie, která je rozúčtovávána mezi 

všechna střediska hlavní i doplňkové činnosti podle poměru mzdových nákladů 

jednotlivých středisek v souladu s metodickým pokynem schváleným Radou města 

Přerova. Výše správní režie příslušející k činnosti restauračního zařízení MD za rok 2016 

činila cca 650 000 Kč. 

 

 41 000 Kč bude použito jako částečná kompenzace výpadku tržeb za 1 týden v dubnu 

2017, k němuž došlo uzavřením restauračního zařízení pro veřejnost z důvodu 

realizované investiční akce zřizovatele - výměny oken a parapetů v kuchyni, restauraci a 

salonku.  Zaměstnanci hostinského zařízení se na úklidu prostor podíleli, čímž bylo 

umožněno prostory pro veřejnost otevřít v co nejkratším termínu. Výpadek tržeb za dobu 

uzavření restauračního zařízení MD v dubnu 2017 snížený o materiálové náklady činil 

cca 70 000 Kč; částka je vypočtena průměrem z dosažených denních tržeb dubna 2017 – 

ze dnů, kdy bylo otevřeno.  

Pro informaci uvádíme, že ušlé tržby byly již hrazeny i Technickým službám města 

Přerova, s.r.o. v rámci pořádání akcí a záboru parkovacích míst na přerovském náměstí 

T. G. Masaryka.   

 

Komentář 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova je rozhodnutím 

zřizovatele provozovatelem MD s účinností od 01.01.2014. Zastupitelstvo města Přerova 

schválilo změnu zřizovací listiny organizace na svém 19. zasedání konaném dne 09.09.2013. 

Vedle přípravy a realizace kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních akcí souviselo 

s převodem MD na příspěvkovou organizaci i provozování další hostinské činnosti, 

s účinností od 01.01.2014 začala organizace provozovat i restaurační zařízení, což je jediná 

ztrátová doplňková činnost.  

 

MD prošel od roku 2014 viditelnou proměnou. Vnitřní prostory byly vymalovány, zažloutlé 

záclony a těžké závěsy na oknech nahradily nové, vyměněna byla i podlahová krytina 

a prošlapané koberce, došlo i k zakoupení stolů a židlí do kavárny. Opraveno bylo  

i sociální zařízení zaměstnanců v suterénu MD. V roce 2014 se v doplňkové činnosti MD 



jednalo celkem o náklady výši 955 792,13 Kč, v roce 2015 o částku ve výši 204 165,64 Kč 

a v roce 2016 organizace investovala do oprav a údržby celkem 404 467,66 Kč. 

 

Příspěvková organizace k 31.12.2016 vykázala výnosy z doplňkové činnosti MD celkem, 

po odpočtu DPH, částku  ve výši 11 440 117,71 Kč, náklady celkem dosáhly výše  

12 224 453,57 Kč. Výsledek hospodaření před zapojením fondů byla k datu 31.12.2016 ztráta 

ve výši 784 335,86 Kč. Její výši ovlivnily zejména náklady za spotřebované energie, opravy, 

údržbu, odpisy movitého a nemovitého majetku a mzdové náklady. Po zapojení fondů 

organizace činil hospodářský výsledek doplňkové činnosti MD ztrátu ve výši 379 868,20 Kč. 

Všechna ostatní střediska doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova vykázala k 31.12.2016 zisk a to celkem ve výši 467 781,21 Kč. Tento 

zisk pokryl plánovanou ztrátu z hlavní činnosti ve výši 116 946,09 Kč a ztrátu z doplňkové 

činnosti MD ve výši 350 835,12 Kč. Nepokryta zůstala částka 29 033,08 Kč, která byla 

převedena do roku 2017. 

 

Na rok 2017 byl v doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova jako celek plánován hospodářský výsledek - zisk. Oproti roku 2016 dojde 

ke změně, k významnému navýšení tržeb a tím i zisku u pronájmu nebytových prostor, 

konkrétně v kině Hvězda, které bylo organizaci předáno k hospodaření v závěru roku 2016. 

Zisk z výlepu plakátů a navigace bude plně krýt plánovanou ztrátu z hlavní činnosti a dále 

bude použit na částečnou úhradu ztráty doplňkové činnosti MD. S ohledem na výši 

hospodářského výsledku, ztráty z doplňkové činnosti MD k 30.9.2017, je reálné, že 

i k 31.12.2017 budou skutečné náklady restauračního zařízení oproti dosaženým výnosům 

podstatně vyšší. Restaurační zařízení MD dosahuje nejvyšší tržby vždy na přelomu roku, 

tj. od listopadu do března, kdy se vedle plánovaných a realizovaných vlastních aktivit 

organizace konají i finančně mnohdy velmi zajímavé, i když ojedinělé akce, jako firemní 

večírky, slavností rauty, apod.  

 

Zapojení zisku ostatních aktivit doplňkové činnosti na úhradu předpokládané ztráty 

z restaurační činnosti MD nepovede pravděpodobně k pokrytí veškerých jejích nákladů, a to 

i přes zavedená personální opatření, úpravu provozní doby restaurace a výrazné omezené 

provozu kavárny, a tím i snižování počtu přesčasových hodin personálu kuchyně i obsluhy. 

Na doplnění uvádíme, že v organizaci byla provedena kontrola Oblastního inspektorátu práce 

pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, která neshledala pochybení.   

 

Příspěvková organizace nemá další možnost, jak zajistit vyrovnané hospodaření této činnosti 

MD a je vysoká pravděpodobnost, že doplňková činnost nejen MD bude k 31.12.2017 

ztrátová, ale že ztrátová bude i doplňková činnost příspěvkové organizace jako celek. 

Doplňkovou činnost příspěvková organizace nemůže provozovat se ztrátou,  

a proto se obracíme na zřizovatele se žádostí o schválení podpory de minimis pro doplňkovou 

činnost MD na rok 2017.  

 

V případě, že organizaci bude poskytnuta podpora de minimis do doplňkové činnosti MD, je 

možné, že doplňková činnost jako celek vykáže kladný výsledek hospodaření. Tento výsledek 

hospodaření bude po zdanění přidělen do rezervního fondu. Rezervní fond pak bude použit 

pro úhradu nákladů hlavní činnosti, např. pro kulturu.  

 

 

                                                                                               Mgr. Jaroslav Macíček 

                                                                                                           ředitel            


