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I. Základní informace o společnosti
Název společnosti: Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.
Sídlo: Svárov 1055, 755 01 Vsetín
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 47972114
DIČ: CZ47972114
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Oddíl C, vložka 5321.
Předmět podnikání společnosti:
 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě


pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti



provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení



pořádání výstav veletrhů, přehlídek a obdobných akcí



výuka v oblasti umění a společenského tance



reklamní činnost a marketing



činnost podnikatelských, finančních, organizačních ekonomických poradců



vydavatelské a nakladatelské činnosti



specializovaný maloobchod



kopírovací práce



správa a údržba nemovitostí



pronájem a půjčování věcí movitých

Vedení společnosti k 1. 1. 2020:
Jednatel společnosti:
Dozorčí rada:

Mgr. Petra Vaňková
Mgr. Pavel Bartoň
Bc. Jiří Kašpar – předseda
PhDr. Helena Gajdušková - člen
MUDr. Helena Fukalová – člen

Společníci: Město Vsetín – obchodní podíl 100 %
Základní kapitál: 1.806.000,- Kč – splaceno 100 %

Vlastnické vztahy
Od 1. 1. 2007 je vlastníkem budovy Domu kultury Město Vsetín a od 23. 3. 2007, kdy byla uzavřena
smlouva o převodu vlastnických práv, je také jediným společníkem společnosti. K datu 9. 12. 2009 byl
navýšen základní kapitál společnosti na 1.806 tis. Kč. Zápis zvýšení základního kapitálu k tomuto dni
byl proveden v obchodním rejstříku.
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Zaměstnanost
Společnost stabilně zaměstnávala v hlavním pracovním poměru v průměru 18 osob. K 31.10.2020
byla dohodou ukončena pracovní smlouva se zaměstnankyní v plném starobním důchodu v dělnické
profesi (úklid) s vyplacením výsluhové odměny.
V roce 2020 jeden zaměstnanec pracoval ve zkráceném pracovním poměru s týdenním úvazkem
20 hodin. Také byla splněna povinnost zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, kdy
v hlavním pracovním poměru evidujeme celkem 2 osoby.
Pandemická situace v loňském roce ovlivnila chod naší společnosti především v ekonomické oblasti,
což se odrazilo především v pozastavení veškeré kulturní činnosti, a tím pádem se celá záležitost
odrazila také v oblasti zaměstnanosti. S poklesem pořádání kulturních a společenských akcí, nebylo
zapotřebí zaměstnávat větší počet osob na Dohody o provedení práce, přesto jich evidujeme za
loňský rok v počtu 40 v profesích techniků, pořadatelů, stěhováků, pokladních a dalšího pomocného
personálu.
Dohod o pracovní činnosti bylo uzavřeno celkem 13 na činnosti technika, zvukaře a hlavní inspekční
služby při akcích pořádaných naší společností a také smluvně uzavřených podnájmových akcích.
Účetní agentu a poradenství v této oblasti zabezpečuje naší společnosti externí účetní poradce.
Mzdová agenda je v plné kompetenci společnosti.
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II. Kulturní činnosti společnosti a závazek veřejné služby
Základním posláním společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. je zabezpečení kulturních činností
spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů města Vsetína spočívajících v organizování
kulturních a společenských akcí, např. festivaly, koncerty, zábavné pořady pro dospělé, divadelní
představení pro děti i dospělé, vzdělávací kurzy, výstavy, filmová představení, farmářské trhy a jiné, a
také správu budov Domu kultury a provoz Kina Vatra.
V roce 2020 společnost vyprodukovala pouze 64 vlastních realizovaných akcí z původně plánovaných
140 akcí, a to vzhledem celosvětové pandemie novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
a nemoci COVID-19. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 52 %, zapříčiněný výše zmíněnou
epidemickou situací.
Z realizovaných akcí bylo: 35 kulturních a společenských akcí; celkem 8 lekcí kurzů a školení (1 taneční
kurzy = 2 lekce a 1 vzdělávací kurz „cyklické školení“ - 6 lekcí); jarmarky a farmářské trhy – 12; výstavy
- 9 (5 – GSR / 4 – kino). Festivaly jsou zde počítány jako jedna akce.
Průměrně bylo měsíčně realizováno 10,5 kulturních a společenských akcí (včetně vernisáží).
Průměrná cena vstupenky byla 251 Kč (není zde zahrnuto kurzovné a akce se vstupným 0 Kč).
V meziročním srovnání se jedná o nárůst hodnoty vstupného o 35,7 % z částky 185 Kč v roce 2019.

Druh a počet realizovaných akcí v roce 2020

Druh realizovaných akcí
Kulturní a společenské akce*
Kurzy a školení
Jarmarky a farmářské trhy
Výstavy
CELKEM

2020

2020
(plánováno)

35
8
12
9
64

82
22
17
19
140

*Poznámka: Kulturní a společenské akce jsou dále rozčleněny dle jednotlivých typů.

Vzhledem ke snaze o zajištění nejvhodnějšího prostředí pro danou kulturní akci, se celkem 15 akcí
z celkových 35 (tzn. 43 %) konalo mimo prostory Domu kultury. Zejména, z důvodu pandemie
COVID-19, bylo využíváno venkovního prostranství Dolního náměstí. Dalšími místy byly: Lidový dům,
zámek Vsetín, kino Vatra, venkovní prostory Náměstí Svobody nebo Svárov.
Podrobné členění kulturních a společenských akcí níže zobrazuje akce rozdělené dle typů, avšak
v jednotkách akcí, tzn. jsou zde ukázány jednotlivé vystoupení také v rámci festivalu Valašské záření
(23 + 3 ks). Jiné festivaly (např. Vsetínský krpec a Jazzový festival) se v roce 2020 nekonaly.
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Podrobné členění kulturních a společenských akcí dle typu akce
2020
*Typ kulturní a společenské akce

samostatné

Koncerty
Čaj o páté
Divadelní představení
(vč. Divadla dětem a školních představení)

Zábavné pořady pro dospělé
(talkshow, besedy)

Festivaly
(Chrám i tvrz, Val. Záření, JazzFest, příp. Vs.krpec)

CELKEM

v rámci
CELKEM
festivalů

21
2

23

44
2

7

3

10

4

4

1

1

35

26

61

Délka trvání akcí
Délku trvání realizovaných akcí i výstav zachycuje níže uvedená tabulka.
Délka trvání akcí
Kulturních a spol. akcí kurzů, jarmarků
Výstav Galerie Stará Radnice
Výstav Kino Vatra

2020
dnů
14,50
113
224

tzn. hod
348

Návštěvnost
Celková návštěvnost kulturních akcí, kurzů i jarmarků (i přes přísná protiepidemická opatření
omezující kapacity sálů) dosáhla 34.300 osob. Počet realizovaných akcí i návštěvníků byl oproti
minulým letům mnohem nižší. Povzbudivým ukazatelem je však průměrná návštěvnost jedné kulturní
akce, což je při počtu 55 realizovaných akcí bez výstav (64-9 výstav), tzn. průměrně 623,6 osob/akci.
V roce 2020 bylo uspořádáno 9 výstav, které navštívilo celkem 20.335 osob. Návštěvnost je malá opět
kvůli uzavření výstavních prostor z důvodu opatření Vlády ČR. C

2020
celkem
34 300
20 335

Návštěvnost
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků
Výstavy

6

na akci
623,6
2 259,4

Úspěšnost výstav lze měřit dle návštěvnosti za den konání výstavy, viz tabulka níže. Bohužel
průměrná návštěvnost na den výstavy v roce 2020 v obou prostorách klesla, a to zejména z důvodu
nemožnosti uskutečnit další zajímavé naplánované výstavy.
2020
Návštěvnost
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků
Výstav Galerie Stará Radnice
Výstav Kino Vatra
(odvozeno z návštěvnosti kina)

celkem

na den výstavy

34 300
1 120

9,9

19 215

85,8

Kino Vatra
Provoz kina Vatra byl v roce 2020, stejně jako ostatní činnosti, negativně ovlivněn pandemií nového
koronaviru. Kino bylo v důsledku vládních nařízení uzavřeno 11. 3. – 10. 5. a opět od 12. 10. až do
konce roku (a uzavření pokračovalo i v roce 2021). I v období rozvolnění (květen – říjen) byla
návštěvnost nižší z důvodu dalších omezujících opatření (roušky, zákaz občerstvení, omezení kapacity
sálu), obav diváků z nákazy a také z důvodu nedostatečné nabídky filmů. Zejména velké americké
filmy vůbec nešly do distribuce nebo se objevily s velkým zpožděním. Z těchto důvodů byla celková
návštěva filmových projekcí a projekcí s alternativním obsahem (opera, balet, divadlo, koncerty
apod.) pořádaných společností Dům kultury Vsetín v kině Vatra v roce 2020 celkem jen 19.215
diváků. Což oproti předešlému rekordnímu roku je pokles o 69 %. Celkový počet projekcí byl 479
a průměrný počet diváků na jedno představení činil 40 osob.
Nejnavštěvovanějším filmem roku 2020 v kině Vatra byl dokument V síti, jehož různé verze vidělo
1.512 diváků. Většinu dalších příček v první desítce obsadily české filmy: Příliš osobní známost, Chlap
na střídačku, 3Bobule, Vlastníci, Bábovky a koprodukce Šťastný nový rok a Šarlatán. Jedinými
zahraničními filmy v TOP 10 byly Ježek Sonic a Tlapková patrola: Vždy ve střehu.

Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra v roce 2020

rok
2020

počet
projekcí
479

meziroční
změna
-45%

počet titulů
207

7

meziroční
změna
-40%

návštěvnost
(ve stovkách)
192

meziroční
změna
-69%

III. Ekonomická činnost - podnájem prostor jiným
subjektům
Budova Domu kultury slouží k pořádání vlastních kulturních akcí, ale je využívána také k podnájmu
třetím subjektům. Jednorázový podnájem, tzv. krátkodobý podnájem prostor na akce pořádané
jinými subjekty se pro potřeby účetnictví dělí na dvě skupiny:


KZ I – jsou prodejní akce (např. prodej knih, levný textil, výkup zlata atd.)



KZ II – jsou kulturní a společenské akce (např. plesy, večírky, karnevaly, koncerty, divadla atd.)

Rok 2020 byl i v této ekonomické oblasti pronájmu značně omezen a postižen pandemií COVID -19
a s nimi spojenými Usneseními Vlády ČR omezující konání či účast osob na těchto akcích.
Za rok 2020 v budově Domu kultury proběhlo pouze 231 akcí krátkodobého podnájmu, z toho 63 akcí
KZ I (prodejních) a 169 akcí KZ II (kulturně-společenských).
Protipandemická opatření roku 2020 omezila nejvíce konání kulturně-společenských akcí (firemních
školení, večírků, plesů, agenturních koncertů či divadel), což dokazuje v oblasti KZ II pokles o 50 %.
Omezení prodejní činnosti (pronájem v kategorii KZ I) byla omezena méně a časový výpadek byl
následně prodejcem vyrovnán v obdobích, kdy to vládní opatření umožňovala.

Počet akcí krátkodobých podnájmů v budově Domu kultury v roce 2020
z toho
rok

CELKEM akcí

KZ I
(prodejní)

KZ II
(kulturně společenské)

2020

232

63

169

Počet hodin akcí a návštěvnost krátkodobých podnájmů v budově Domu kultury
v roce 2020

rok

CELKEM hodin

návštěvnost
(pouze KZ II)

2020

1 858

16 122

Poznámka: V krátkodobých pronájmech není zahrnuto využívání místnosti K3 dlouhodobým
nájemcem (folklórními spolky), který ji využívá každý pracovní den od 15-22 hod).
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Z krátkodobých podnájmů proběhlo například:
Spartakus – galavečer boxu, Benefiční ples Austinu, Vsacan – soutěž Zpěváček, Ples Climax, OSČUS
Vsetín - nejlepší sportovec ZK, MěÚ – vize centra Vsetína, volby do zastupitelstva kraje, porada
ředitelů, semináře MAP, Křesťanská a ostatní církevní shromáždění, Maják – oslava výročí založení, TJ
Zbrojovka – celorepublikový přebor v šachu, UNITED 3P - křesťanský festival, Mottygo – Štístko a
Poupěnka a dal.

Spolky
Do ekonomické činnosti spadá také spolupráce se spolky, které mají v budově Domu kultury sídlo.
Spolky působící v Domě kultury formou krátkodobého podnájmu (schází se v dohodnutý čas
v dohodnuté místnosti):


Pěvecké sdružení valašských učitelek (PSVU)

Spolky mající v budově Domu kultury svoji stálou scénu, zkušebnu, sklad a z pohledu společnosti
Domu kultury Vsetín jsou považováni za dlouhodobé podnájemce.





Orchestrální sdružení - sklad
Kohútek – klubovna, sklad
Foklórní spolky – klubovna, nácvikový sál, K3, sklad
Pěvecké sdružení valašských učitelek (PSVU) – sklad

9

IV. Hospodaření společnosti
Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodařila v roce 2020 se ztrátou 336 tis. Kč
(po zaúčtování vyrovnávací platby na realizaci veřejné služby ve výši 10.850 tis. Kč). Schválený
finanční plán předpokládal závěrečný výsledek v kladné výši 51 tis. Kč, tudíž finanční plán nebyl
splněn.
Vysvětlením pro hospodaření se ztrátou je nečekaný rok, který byl způsoben pandemií COVID-19
a množstvím vládních omezení, které dopadly na naši společnost velmi významně. Na 5 měsíců roku
2020 (½ března, duben, květen, ½ říjen, listopad, prosinec) byla pozastavena činnost kina Vatra,
vlastní kulturní činnosti i realizace krátkodobých pronájmů v kulturní oblasti; další 3 měsíce (červen,
červenec, srpen) byly tyto činnosti výrazně omezeny.
Výpočet soběstačnosti se provádí procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez
vyrovnávacího příspěvku od Města Vsetín) a celkových nákladů společnosti za rok 2020 bez nákladů
na pronájem budov (budovy DK a kina) městu. Tato úvaha o odečtu nájmu vychází ze zkušeností, že
většina příspěvkových organizací v kultuře má objekty svěřeny bez platby komerčního nájmu.
Výnosy
Rok

Výnosy
CELKEM

2020

18 120

Náklady

Výnosy bez
Vyrovnávací
vyrovnávacíh
příspěvek
o příspěvku
10 850
7 270

Náklady
CELKEM

Pronájem
budov

18 456

1 915

Náklady bez
Procento
pronájmu soběstačnosti
budov
16 541
44,0%

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. byla v roce 2020 soběstačná
pouze ze 44 %. Společnosti chyběly „tržby za vlastní výkony“.

Výnosy
Společnost vykázala za rok 2020 celkové výnosy 18.120 tis. Kč. Z toho vyúčtovaná veřejná podpora ze
závazku Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby je v účetnictví
společnosti reprezentována částkou 10.850 tis. Kč. Výnosy bez finančního příspěvku jsou
7.270 tis. Kč.

Náklady
Společnost spotřebovala na své výkony v roce 2020 celkem 18.456 tis. Kč, z toho činí 1.915 tis. Kč
nájmy za budovy DK a kina Vatra.
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Hospodaření ve střediscích
Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodaří ve střediscích, která rozlišují veřejnou službu
(středisko 90) a správu majetku (středisko 20). V roce 2021 bylo nově vytvořeno středisko 91
s označením „Podpora Antivirus pro kulturu“, které na konci kalendářního roku skončilo
v hospodaření s částkou 0 Kč.

Středisko 90 – veřejná služba
Středisko 90 nese název Veřejná služby a eviduje náklady a výnosy spojené s kulturními činnostmi,
kinem, výstavnictvím. Středisko 90 se pro lepší přehlednost a vyhodnocování dále dělí na „činnosti“
10 – Kultura; 40 – Galerie; 50 – Kino Vatra. Ve středisku 90 je také evidována hodnota přijaté veřejné
podpory od Města Vsetín.
Výsledky střediska 90 v roce 2020 (v tisících Kč)

Rok

Výnosy

2020

14 323

pro info
z toho
vyrovnávací
platba
10 850

Náklady

Zisk /
ztráta

14 330
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I přes získaný příspěvek od Města Vsetín na veřejnou službu, tzv. vyrovnávací platbu jsou výsledky
hospodaření v tomto středisku záporné. Ztráta však byla oproti jiným rokům minimální, protože se
mnoho naplánovaných akcí nekonalo (např. MFF Vsetínský krpec, jehož náklady by byly cca 700 tis.
Kč nebo Veselé vánoční hody včetně videomappingu s rozpočtem 330 tis. Kč. Obě akce by byly bez
vstupného, tudíž bez výnosů).

Středisko 20 – správa majetku
Středisko 20 nese název Správa majetku a evidují se zde náklady a výnosy spojené s ekonomickou
činností pronájmu budovy Domu kultury a kina Vatra, na něž se nevztahuje závazek veřejné služby.
Při běžném fungování středisko 20 dotuje ztrátu ze střediska 90. V tomto roce se ale zákazy
a omezení vztahovaly také na pořádané akce komerčního krátkodobého pronájmu a tudíž příjmy
z této, pro společnost důležité, činnost byly významně omezeny. Co historie sahá, byla poprvé
v tomto středisku na konci účetního roku ztráta.

Výsledky střediska 20 v roce 2020 (v tisících Kč)
Rok
2020

Výnosy
3 664

Náklady
3 993
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Zisk / ztráta
-329

