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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: 

1. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

3. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

4. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 

5. Velkoobchod a maloobchod 

6. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

7. Pronájem a půjčování věcí movitých 

8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

9. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 

Vedení společnosti k 1. 1. 2021: 

 

Jednatel společnosti:  Mgr. Petra Vaňková  

Mgr. Pavel Bartoň 

Dozorčí rada:   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 v roce 2021 zaměstnávala v průměru 16,5 osob v hlavním pracovním poměru. Oproti 

minulým letům došlo k poklesu způsobeným snížením stavu zaměstnanců, a to na žádost 

zaměstnance. Tyto práce byly prováděny na základě dohody o provedení práce a externím zajištěním. 

Z celkového počtu 16,5 osob pracoval jeden zaměstnanec ve zkráceném pracovním poměru 

s týdenním úvazkem 20 hod. Společnost splnila i v loňském roce zákonnou povinnost zaměstnávání 

osob se zdravotním znevýhodněním, a to v počtu 2 osob v hlavním pracovním poměru. 

Rok 2021 přinesl, stejně jako rok 2020, omezení v kulturní činnosti spojená s pandemickou situací 

nemoci COVID-19. Počátek roku, tj. leden-květen z důvodu vládního nařízení, neprobíhaly kulturní  

a společenské akce, čímž se dohody o provedení práce a činnosti uzavíraly až od měsíce června 

s rozvolňováním a možností konání kulturních akcí.  

I když počet celkových pořádaných akcí a také nájmových, při kterých zajišťujeme obsazenost našimi 

zaměstnanci na dohody, nedosáhla plánu roku 2021, uzavřeli jsme celkem 56 dohod. Z tohoto počtu 

bylo uzavřeno 47 dohod o provedení práce (stěhováci, pořadatelé, pokladní, šatnáři, technici)  

a 9  dohod o pracovní činnosti (technik, zvukař a hlavní inspekční služba),  především z řad našich 

zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.  

Účetní agendu a poradenství v této oblasti zabezpečuje naší společnosti externí účetní poradce. 

Mzdová agenda je v plné kompetenci společnosti.  

 

II. Kulturní činnosti společnosti a budova domu kultury 
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 budovy  domu kultury a provoz kina Vatra.  

Kulturní činnost 
V roce 2021 společnost vyprodukovala 83 vlastních realizovaných akcí z původně plánovaných  

154 akcí. Pokles byl dán celosvětovou pandemií koronaviru SARS-CoV-2 a nemocí COVID-19. Ve 

srovnání s prvním „COVIDovým“ rokem 2020 se jedná o větší počet realizovaných akcí, byť uzavření 

provozu trvalo mnohem déle. 

Z realizovaných akcí bylo: 55 kulturních a společenských akcí; celkem 8 lekcí kurzů a školení (jeden 

kurz „cyklické školení“; taneční kurzy nebyly realizovány); jarmarky a farmářské trhy – 12; výstavy - 8 

(4x GSR / 3x kino / 1x exteriér).  Festivaly jsou zde počítány jako jedna akce. 

Průměrně bylo měsíčně realizováno 11,9 kulturních a společenských akcí (včetně kurzů a vernisáží), 

avšak výpočet byl proveden pouze pro dobu možné realizace kulturních akcí, tzn. 7 měsíců (červen až 

prosinec). V měsících leden až květen bylo pořádání kulturních akcí zakázáno nařízeními Vlády ČR. 
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Průměrná cena vstupenky byla 229 Kč (není zde zahrnuto kurzovné a akce se vstupným 0 Kč).  

 

Druh a počet realizovaných akcí v 2021 

Druh realizovaných akcí 2021

Kulturní a společenské akce* 55

Kurzy a školení 8

Jarmarky a farmářské trhy 12

Výstavy 8

CELKEM 83  
 

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

 

Vzhledem ke snaze o zajištění nejvhodnějšího prostředí pro danou kulturní akci a také ve snaze akci 

vůbec realizovat (z důvodu pandemie COVID-19) se celkem 33 akcí z celkových 55 kulturních  

a společenských akcí (tzn. 60 %) konalo mimo prostory Domu kultury. Zejména na Dolním náměstí, 

Náměstí Svobody či Svárově. Dalšími místy byly: Lidový dům, zámek Vsetín, kino Vatra. 

Podrobné členění kulturních a společenských akcí níže zobrazuje akce rozdělené dle typů, avšak 

v jednotkách akcí, tzn. jsou zde ukázány jednotlivá vystoupení také v rámci festivalu Valašské záření  

a Jazzového festivalu.  

Podrobné členění kulturních a společenských akcí dle typu akce v roce 2021 

2021

samostatné
v rámci 

festivalů
CELKEM

Koncerty 26 25 51

Čaj o páté 2 2

Divadelní představení 
(vč. Divadla dětem a školních představení)

2 4 6

Zábavné pořady pro dospělé 
(talkshow, besedy)

8 8

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

2 2

Filmové projekce (VKL nebo filmové 

festivaly)
8 8

Spolupořádané akce 7 7

CELKEM 55 29 84

 *Typ kulturní a společenské akce

 

 

Délka trvání akcí 

Délku trvání realizovaných akcí i výstav zachycuje níže uvedená tabulka. Přepočet délky trvání 

kulturních akcí na dny je počítáno jako 24hodinový den. 
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2021

dnů tzn. hod

Kulturních a spol. akcí kurzů, jarmarků 13,17 316

Výstav Galerie Stará Radnice 160

Výstav Kino Vatra 123

Délka trvání akcí

 

 

Návštěvnost 

Celková návštěvnost kulturních akcí, kurzů i jarmarků dosáhla 23.500 osob. Přesto, že je počet 

realizovaných akcí vyšší než v roce 2020, mnoho akcí bylo v tzv. on-line režimu (pořad Z kulturáku do 

obýváku), kdy nebyla možnost být osobně přítomen na kulturní akci. Proto je počet návštěvníků 

oproti minulým letům nižší.  

2021

celkem na akci

Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků 23 500 313,3

Výstavy 18 179 2 272,4

Návštěvnost

 

 

Kurzovní činnost – kurzy a školení 
Společnost Dům kultury Vsetín v průběhu roku 2021 nerealizovala ani jeden taneční kurz. Důvodem 

bylo nenaplnění kapacity, pravděpodobně z důvodu epidemiologické situace.  

Úspěšnou činností Domu kultury je již dvě desetiletí realizace „Cyklického školení pro mzdové účetní  

a ostatní ekonomické pracovníky“, na které se sjíždí zaměstnanci z firem a podniků celého okresu 

Vsetín. Cyklické školení je vždy připraveno a naplánováno na tzv. školní rok. Pro účely této zprávy se 

však počítají školení z průběhu roku 2021, tzn. z konce cyklu 2020/2021 a začátku cyklu 2021/2022. 

V kalendářním roce 2021 mělo proběhnout celkem 8 školení. Všechna v průběhu daného roku 

proběhla, byť s několika přesuny termínů a dvě ze školení se přesunula do on-line prostoru.  

 

Výstavní činnost 
Součástí kulturní produkce Domu kultury Vsetín je i výstavní činnost 

v prostorách Galerie Stará radnice na Horním městě a ve foyeru kina Vatra. 

Dramaturgie výstav dává prostor k prezentaci také méně známým 

amatérským regionálním tvůrcům, spolkům, neziskovým organizacím 

a školám ve snaze oslovit širší veřejnost. 

V roce 2021 jsme uvedli  8 výstav, z toho 4x na Galerii Stará radnice; 3x ve výstavním prostoru v kině 

Vatra; 1x venkovní výstava. 
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Kino Vatra 
Provoz kina Vatra byl i v  roce 2021 negativně ovlivněn pandemií nového koronaviru. Kino bylo 

v důsledku vládních nařízení uzavřeno od začátku roku až do konce května. Během provozu pak byla 

návštěvnost nižší z důvodu dalších omezujících opatření (respirátory, kontrola bezinfekčnosti) a obav 

diváků z nákazy. 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 2021 jen 16.959 diváků. Což byl oproti roku 2020 pokles o dalších téměř 12 %. Celkový 

počet projekcí byl 444 a průměrný počet diváků na jedno představení činil 38 osob. 

Nejnavštěvovanějšími byly v roce 2021 v kině Vatra české filmy: komedie Prvok, Šampón, Tečka  

a Karel, dokument Karel a životopisné drama Zátopek. Úspěšné byly také české komedie Matky  

a Přání Ježíškovi. V první desítce se také umístilo 5 amerických filmů, zejména komiksové adaptace: 

Spider-Man: Bez domova, Venom 2 a Black Widow. Ty doplnil poslední příběh Jamese Bonda: Není 

čas zemřít a animovaný dětský film Tlapková patrola ve filmu.  

 

Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra v 2021 
 

rok počet projekcí
meziroční 

změna

počet 

titulů

meziroční 

změna

návštěvnost  

(ve 

stovkách)

meziroční 

změna

2021 444 -7% 191 -8% 170 -12%  
 
 

III. Ekonomická činnost - podnájem prostor 
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 2021 byl v ekonomické oblasti pronájmu citelně postižen omezujícími Usneseními Vlády ČR kvůli 

pandemii COVID-19. Od začátku roku 2021 až do května byly hromadné akce zcela zakázány.  

Od května začaly probíhat krátkodobé nájmy obchodního charakteru (KZ I), od června se pak 

postupně začaly vracet pronájmy kulturního charakteru (KZ II), avšak ve formě nábožensko-

společenských pronájmů komunit. Typické kulturní pronájmy (plesy, divadla, koncerty či firemní 

akce) se do budovy domu kultury vrátily až na podzim, avšak vždy s omezením počtu osob  

či prokazováním bezinfekčnosti. 

Za rok 2021 v domě kultury proběhlo pouze 160 akcí krátkodobého podnájmu, z toho 56 akcí KZ I 

(prodejních) a 104 akcí KZ II (kulturně-společenských). 
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Počet hodin akcí a návštěvnost krátkodobých podnájmů v budově DK v 2021 

2021 1 528 7 785

CELKEM hodin
návštěvnost 

(pouze KZ II)
rok

 

Poznámka: V krátkodobých podnájmech není zahrnuto využívání místnosti K3 dlouhodobým 

podnájemcem (folklórními spolky), který ji využívá každý pracovní den od 15-22 hod.  

 

Z krátkodobých podnájmů proběhlo například:  

Vsacan – soutěž Zpěváček, Křesťanská a ostatní církevní shromáždění, Maják – oslava výročí založení, 

UNITED 3P -  křesťanský festival, Divadelní představení Vysavač, promoce VŠ Humanitas, SONS – 

festival TYFLOART, MěÚ – volby do Poslanecké sněmovny, Ocenění dárců krve, Charita – Den seniorů 

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 považovány za dlouhodobé podnájemce. 

• Orchestrální sdružení - sklad 

• Loutkové divadélko KOHÚTEK – klubovna, sklad 

• Folklorní spolky – klubovna, nácvikový sál, K3, sklad 

• Pěvecké sdružení valašských učitelek (PSVU) – sklad 

 

 

IV. Hospodaření společnosti 
Hospodaření společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. pro rok 2021 před zdaněním skončilo  

s výsledkem ve výši 0 Kč, tímto byl splněn finanční plán. Po zaúčtování daňové povinnosti daně 

z příjmu právnických osob 2021, s ohledem na vrácení vypočteného přeplatku vyrovnávacího 

příspěvku městu Vsetín ve výši 1.272 tis. Kč do hospodářského výsledku 0 Kč, byl výsledek 

hospodaření společnosti po zdanění záporný, a to -56 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření, před vrácením části finančního příspěvku, byl kladný díky využití státních 

podpor vztahující se k omezení provozu v průběhu koronavirové pandemie.  



 

 

9 

 

Výpočet soběstačnosti se provádí procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez 

vyrovnávacího příspěvku od města Vsetín) a celkových nákladů společnosti za rok 2021 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. 

Výpočet soběstačnosti v 2021 

Výnosy

CELKEM

Vyrovnávací 

příspěvek

Výnosy bez 

vyrovnávací

ho 

příspěvku

Náklady 

CELKEM

Pronájem 

budov

Náklady bez 

pronájmu 

budov

2021 19 126 9 885 9 241 19 182 1 915 17 267 53,5%

Rok

Výnosy Náklady 

Procento 

soběstačnos

ti

 

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. byla v roce 2021 soběstačná 

pouze z 53,5 %, a že finanční podpora vlastníka je pro společnost podporou významnou. Získané 

dotace částečně pokryly výpadek z „tržeb za vlastní výkony“ - krátkodobého podnájmu a tržeb z kina 

Vatra. 

Náklady 
Společnost spotřebovala na své výkony v roce 2021 celkem 19.182 tis. Kč, a tato částka zahrnuje 

nájem za budovy DK a kino Vatra ve výši 1.915 Kč, a také zaúčtování vypočtené daňové povinnosti  

ve výši 56 tis. Kč. 

Výnosy 
Společnost vykázala za rok 2021 celkové výnosy 19.126 tis. Kč. Z toho vyúčtovaná veřejná podpora  

ze závazku Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby je v účetnictví 

reprezentována částkou 9.885 tis. Kč, oproti schválenému příspěvku ve výši 11.213 tis. Kč.  

Nevyužitý rozdíl finančního příspěvku je tedy 1.327 tis. Kč. Z této částky je 56 tisíc Kč splatná daň 

z příjmu právnických osob a částka 1.272 tis. Kč byla vrácena poskytovateli dotace – městu Vsetín. 

 

Hospodaření ve střediscích 
Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodaří ve střediscích, která rozlišují veřejnou službu 

(středisko 90); správu majetku (středisko 20) a nově vytvořených střediscích 91-94. 

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. 
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Výsledky hospodaření střediska 90 v 2021 (v tisících Kč) 

Rok Výnosy
pro info

z toho vyrovnávací 

platba 
Náklady Zisk / ztráta

2021 před vrácením 

dotace
14 023 11 213 12 808 1 215

2021 po vrácení dotace 12 695 9 885 12 808 -113  

 

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 roce 2021 byl hospodářský výsledek tohoto střediska zahrnut do celkového hospodaření 

společnosti a zisk z tohoto střediska (před zúčtování daně z příjmu PO) byl vrácen poskytovateli 

finanční dotace pro středisko 90 - městu Vsetín.  

Po zúčtování splatné daně z příjmu PO za rok 2021 (kdy byla vyměřena daň z příjmu ve výši 56 tis. Kč) 

se zmenšil zisk na tomto středisku na 57 tis. Kč.  

 

Výsledky hospodaření střediska 20 v 2021 (v tisících Kč) 

Rok Výnosy Náklady Zisk / ztráta

2021 před zúčtování DzPPO 3 668 3 555 113

2021 3 668 3 611 57  

 

Středisko 91-94 – dotační COVID programy  

Středisko 91 fungující v roce 2021 bylo zřízeno již v roce 2020. Využívalo se pro evidenci finančních 

prostředků z podpůrného programu pro udržení zaměstnanosti s názvem Antivirus, které bylo 

využíváno na náhradu mezd zaměstnanců, jejichž mzdy jsou jinak zúčtovávány na středisku 90.  

V roce 2021 čerpala společnost několik dalších dotačních titulů na podporu podnikání při omezení 

provozu v průběhu pandemie COVID-19. Pro přehlednou účetní evidenci byla, pro tyto finanční 

prostředky a jejich využití, vytvořena další střediska (92-94). 

Všechna tato střediska skončila na konci roku s hospodářským výsledkem 0 Kč. 

 


