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Žádost o podporu de minimis  
 

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

zřizovatele se žádostí o přiznání podpory de minimis na rok 2018 pro středisko doplňkové 

činnosti - restaurační zařízení Městského domu (dále jen MD) - ve výši 1 200 000,00 Kč, 

která bude použita na částečnou úhradu nákladů za spotřebované energie, opravy a údržbu, 

odpisy majetku a část správní režie.  

 

Podpora de minimis bude rozdělena takto: 

 

 260 000,00 Kč bude určeno na úhradu nákladů na spotřebované energie restauračního 

zařízení MD takto:   

 nákladů na vytápění ve výši 110 000,00 Kč 

 nákladů na elektrickou energii ve výši 100 000,00 Kč 

 nákladů na spotřebu plynu 30 000,00 Kč 

 nákladů na vodu 20 000,00 Kč 

 

 120 000,00 Kč bude použito na odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního 

zařízení MD takto: 

 na odpisy nemovitého majetku ve výši 40 000,00 Kč za nebytové prostory  

v MD pro restaurační zařízení, doplňkovou činnost organizace. 

 na odpisy movitého majetku ve výši 80 000,00 Kč. Movitý majetek je starý, 

opotřebovaný a opravy jsou finančně nákladné. Vyřazení tohoto majetku není 

možné zejména z důvodu nevyčerpané doby upotřebitelnosti a vysoké 

zůstatkové hodnoty, která by náklady (odpisy) restauračního zařízení citelně 

navýšila. Na nákup nového vybavení nemá organizace volné finanční 

prostředky. 

 

 120 000,00 Kč na opravy, údržbu a revize majetku a zařízení užívaného 

v restauračním zařízení MD. K datu 30.6.2018 bylo již uhrazeno celkem 95 282,93 

Kč. 
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 700 000,00 Kč bude použito na úhradu části správní režie organizace, která je 

rozúčtována 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 činí k 30.6.2018 celkem 756 431,29 Kč. 

 

Komentář 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova je rozhodnutím 

zřizovatele provozovatelem Městského domu s účinností od 1.1.2014. Zastupitelstvo města 

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

9.9.2013. Vedle přípravy a realizace kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních akcí 

souviselo s převodem MD na příspěvkovou organizaci i provozování hostinské činnosti 

v MD.  

 

Již od počátku provozování hostinské činnosti bylo zřejmé, že tato činnost bude značnou 

finanční zátěží pro příspěvkovou organizaci. I přes kvalitně poskytované služby a změny 

vycházející vstříc potřebám občanů i zřizovatele se nedařilo dosáhnout takových příjmů 

v tržbách, které by uhradily veškeré náklady s hostinskou činností spojené. Negativně, 

citelným snížením tržeb, se projevilo otevřením nového obchodního centra Galerie Přerov, 

v polovině roku 2017. Trend snižujících se tržeb z poskytovaných restauračních služeb v MD 

znamenal, že příspěvková organizace vykázala k 31.12.2017 na tomto středisku doplňkové 

činnosti ztrátu ve výši 1 173 339,47 Kč. Vzhledem k předpokládanému vývoji v listopadu 

2017 požádala organizace zřizovatele o podporu de minimis ve výši 620 000,00 Kč, která jí 

byla přiznána.  

 

Současně s řešením podpory de minimis byla projednávána možnost pronájmu restauračního 

zařízení jinému subjektu. V závěru roku 2017 vyhlásila organizace výběrové řízení na 

pronájem restauračních prostor a provozování hostinské činnosti v MD, které následně bylo 

zrušeno z důvodu nesplnění zadaných požadavků (výše obratu). Celkem byla do dubna 2018 

vyhlášena tři výběrová řízení na pronájem a provozování hostinské činnosti v MD. S vítězem 

posledního výběrového řízení byly zahájeny přípravné práce na předání činnosti včetně 

převodu zaměstnanců hostinské činnosti. Poněvadž tento zájemce před podpisem smlouvy 

navrhoval začlenit do nájemní smlouvy další podmínky, které nebyly součástí výběrového 

řízení, a protože nedošlo ke shodě, bylo i toto zrušeno.  

 

Restaurační zařízení Městského domu 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 plesy, firemní večírky, 

slavností rauty, apod. I přes tuto skutečnost středisko doplňkové činnosti MD vykázalo za  

1. čtvrtletí 2018 ztrátu ve výši 239 523,66 Kč. K 30.6.2018 se ztráta prohloubila na celkových 

1 215 415,23 Kč (viz příloha – tabulka). Zvýšené náklady střediska, ve srovnání s minulým 

obdobím, nejvíce ovlivňuje pravidelné měsíční přeúčtování správní režie. Na její výši se 

v současnosti nejvíce podílí zákonem daná dvojí úprava platového tarifu zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě a zvýšení počtu zaměstnanců střediska Správa. Pro výpočet 

koeficientu na přeúčtování měsíčních nákladů správní režie na jednotlivá střediska hlavní a 

doplňkové činnosti se dle metodiky vychází ze skutečně vyplacených mzdových nákladů 

každého střediska hlavní a doplňkové činnosti.  

 

 



S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, a s ohledem na výši ztráty, kterou doplňková 

činnost MD vykázala k 31.12.2017 (ztráta ve výši celkem 1 173 339,47 Kč), se obracíme na 

zřizovatele se žádostí o schválení podpory de minimis pro středisko doplňkové činnosti MD 

na rok 2018, protože příspěvková organizace nemá další možnost, jak zajistit vyrovnané 

hospodaření této činnosti MD. 

 

Ztrátu z restaurační činnosti roku 2018 se nepodaří uhradit ani zapojením zisku ostatních 

aktivit doplňkové činnosti organizace jako celek, a to i přes zavedená úsporná opatření 

v restaurační činnosti. Na doplnění informace dodáváme, že restaurační zařízení je jediná 

ztrátová doplňková činnost organizace.  
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