
Kultura Jablonec, p. o. Upravený Očekávaná Rozpočet

rozpočet skutečnost 2021

2020 2020

Kultura Jablonec, p.o. 5 032 5 032 23 395

Náklady 2 971 2 971 37 403

Výnosy-vlastní 0 0 13 256

Zisk-ztráta -2 971 -2 971 -24 147

Příspěvek  vč. vyrov. položek 5 032 5 032 23 395

Vyrovnávací položky - finanční tok 2 061 2 061 -752

Z toho - odpisy (-), HV (+), čas. rozl.(+) 0 0 -752

Z toho - investiční výdaje, ostat. (+) 2 061 2 061 0

Náklady 2 971 2 971 37 403

Náklady na prodané zboží 0 0 1 150

Materiál, DDHM 2 785 2 785 2 372

Teplo 0 0 1 117

Vodné, stočné 0 0 331

Elektrická energie 0 0 1 990

Plyn 0 0 255

Oprava a udržování - (provozy) 0 0 347

Opravy a udržování - běžné 0 0 400

Cestovné zaměstnanců 0 0 140

Náklady na reprezentaci 0 0 60

Ost. služby - leasing 0 0 0

Ost. služby - služby - režie 20 20 2 509

Ost. služby - půjčovné + přeprava 0 0 2 500

Ost. služby - akce 0 0 3 000

Ost. služby - propagace dotace 0 0 179

Ost. služby - propagace 31 31 2 319

Mzdy zaměstnanců 101 70 11 358

Zdravotní pojištění 9 14 1 022

Sociální pojištění 25 31 2 840

Ostatní sociální náklady 0 0 385

Daně a poplatky, pokuty, penále  0 20 427

Dary, provize, přefakturace 0 0 291

Ostatní provoz.náklady - EU, projekt JBC 0 0 1 314

Odpisy 0 0 752

Finanční náklady, pojistné 0 0 345

Manka a škody 0 0 0

Mimořádné náklady 0 0 0

Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0

Výnosy 0 0 13 256

Tržby z prodeje zboží 0 0 1 106

Tržby- vstupné + kurzovné 0 0 6 652

Tržby- krátkodobé nájmy 0 0 2 315

Tržby- dlouhodobé nájmy 0 0 1 995

Ostatní tržby - reklamy a jiné 0 0 288

Tržby z prodeje majetku 0 0 50

Ost.výn. - koordinace (Projekt) 0 0 525

Ost.výnosy - realizace (Projekt) 0 0 0

Ost.výnosy - propagace Projekt 0 0 225

Ostatní finanční výnosy - granty EU 0 0 100

Mimořádné výnosy 0 0 0



Investiční část:

Zdroj: 

investiční dotace zřizovatele 0 0 0

investiční dotace z EU 0 0 0

vlastní zdroje (fond investic) 0 0 0

(jmenovitý seznam plánovaných investic) 

majetek nakoupený z Eurocentra Jablonec 1 847 1 847 0

majetek nakoupený z JKIC 214 214 0

CELKEM investiční část 2 061 2 061 0



3392 – Kultura Jablonec, p. o. 
 

Náklady 37 403 tis. Kč 

Výnosy  14 008 tis. Kč 

Příspěvek provozní    23 395 tis. Kč 

Právní subjektivita od 1. 10. 2020 

 

 

Základní údaje: 

Kultura Jablonec, p. o. 
Sídlo: Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Niso 

www.kulturajablonec.cz, tel.: +420 774 667 677, e-mail: info@kulturajablonec.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 09555340, DIČ: 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 123-2736400217/0100 

 

Předmět činnosti 

a) provozuje kulturní zařízení (Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům 

Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostel sv. Anny) 

b) provozuje Turistické informační centrum 

c) pořádá, organizuje a zajišťuje kulturní, společenské, vzdělávací, výchovné, 

volnočasové a jiné akce určené pro širokou veřejnost 

d) pořádá a organizuje festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních 

aktivit 

e) získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje 

veřejnosti formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírky umělecké  

a muzejní povahy 

f) shromažďuje a ochraňuje historické předměty a umělecká díla, která mají souvislost 

s městem Jablonec nad Nisou a okolním regionem 

g) vydává a rozšiřuje periodický tisk, neperiodické publikace a jiné materiály v tiskové  

i elektronické podobě pro potřeby organizace a akcí pořádaných či dotovaných 

statutárním městem Jablonec nad Nisou a dalších subjektů realizujících kulturní, 

výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce 

h) ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou se podílí na propagaci města 

Jablonec nad Nisou a rozvoji cestovního ruchu 

i) prezentuje statutární město Jablonec nad Nisou na výstavách a veletrzích cestovního 

ruchu v tuzemsku i v zahraničí 

j) zajišťuje provoz a správu turisticko–informačního portálu města Jablonec nad Nisou 

k) zabezpečuje reklamní činnost a marketing k naplnění účelu a předmětu činnosti 

příspěvkové organizace. 

 

Doplňková činnost 

l) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně souvisejících služeb a správy  

a údržby pronajímaných prostor 

m) pronájem a půjčování věcí movitých včetně souvisejících služeb 

n) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

o) hostinská činnost 

p) výroba potravinářských výrobků 

q) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných, včetně 

zprostředkovatelské činnosti 

r) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení pro cizí subjekty. 

 

 



Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021: 
 

Náklady 

Do celého kalendářního roku se promítají kompletní provozní náklady na Eurocentrum, kino 

Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostel sv. Anny. 

Pořádání výstav, interaktivních programů, programy pro školy, vlastivědné workshopy. 

Pořádání výstav a setkání tematicky propagujících město Jablonec nad Nisou a turistický 

region Jizerské hory. Průběžná aktualizace výstavních prostor, včetně souvisejících přednášek 

a besed. Elektronická digitální badatelna s množstvím autentických materiálů z odkazu 

manželů Scheybalových. Další obnova a údržba farní zahrady. 

Činnost společnosti se bude ve velké míře odvíjet s ohledem na předpokládané dotační tituly. 

V případě schválení podaných projektů se bude rozpočet průběžně aktualizovat  

v souladu s realizací a finanční spoluúčastí. 

Náklady na prodané zboží:                1 150 tis. Kč

    
Materiál, DDHM                       2 372 tis. Kč 

Režijní materiál (hygienické prostředky, papír, náplně tiskáren, kabely, konektory, žárovky, 

provozní kapaliny na čištění 3D brýlí, DVD a CD média, materiál na workshopy),  materiál na 

akce, tisk lístků, pohonné hmoty, pracovní oděvy, materiál pro údržbu vozidel, náhradní 

zdroje pro IT a světelnou techniku, žárovky areál, čisticí prostředky, materiál na opravy budov 
a areálu, obnova vybavení reklamní předměty – včetně nově propagačních materiálů, náklady 

na inzerci, nákup materiálů k zajištění propagace města, tisk a odborná literatura, plakáty 

a letáky na plánované projekty, včetně Jabloneckého kalendáře, drobný materiál, fotografie, 

režijní potřeby, stojany a informační tabule. 

 

Teplo:                           1 117 tis. Kč 
Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Kostel sv. Anny. 

    

Vodné, stočné:          331 tis. Kč 

Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 

Kostel sv. Anny. 
 

Elektrická energie:                      1 990 tis. Kč 

Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 

Kostel sv. Anny. 

 

Plyn:            255 tis. Kč 
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. 

     

Opravy, udržování:                   347 tis. Kč 

Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 

Kostel sv. Anny. Opravy technologických systémů budov a součástí budov areálu po skončení 
záruk. 

 

Opravy a udržování (běžné):        400 tis. Kč 

Běžné opravy zařízení, revize zabezpečovacích systémů, výměny xenonových žárovek EUC - 

opravy zařízení, světel, zvuku, PC, provozní techniky, výstavního osvětlení, mobiliář. 

 
Cestovné zaměstnanců:                    140 tis. Kč 

Cestovné na veletrhy, na promítání uváděných filmů, na Asociace provozovatelů kin, zasedání 

Europe Cinemas, plánovaný rozvoj aktivit a projektů v kinech, cestovné obchodního zástupce, 

aktivní hledání využití prostor a získávání grantových, dotačních a sponzorských příspěvků. 

 
 

 



Náklady na reprezentaci:            60 tis. Kč 
Občerstvení na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, občerstvení při vernisážích, 

plánovaných projektech, prezentačních akcích, autogramiády, besedy k premiérám filmů, 

prezentace společnosti. 

 

Ostatní služby - režie:                        2.509 tis. Kč 

Požární ochrana, zabezpečovací systém EZS, telefony, úklid, přesun digitální technologie mezi 
kiny, propagace, telefony, internet, EZS, EPS, aktualizace antivirových programů, školení 

zaměstnanců, služby právní, daňové a účetní, audit, PC servis, upgrade softwaru, udržitelnost 

a rozvoj nových webových zabezpečení ostrahy areálu a služby recepce, odvoz odpadů, 

odlučovač tuků, shoz sněhu. 

 
Ostatní služby - půjčovné a přeprava filmů:                             2.500 tis. Kč 

Výše nákladů na půjčovné a přepravu ve výši zhruba 51 % výnosů ze vstupného, součástí této 

položky jsou i náklady spojené s přepravou filmů (efektivním využitím datových přenosů 

dlouhodobě klesají náklady na přepravu). 

 

Ostatní služby - akce:                      3.000 tis. Kč 
Jablonecký filmový festival Kinofest, výstavy fara, kostel sv. Anny, Eurocentrum a parter 

radnice. Dny evropského dědictví, Muzejní noc, radniční věž, dokumentační centrum, veletrhy 

v rámci partnerských měst, Jablonecké kostely otevřeny, hudební produkce, honoráře, 

projekty spojené s produkcí podporující návštěvnost a věrnost diváků 

EUC-  honoráře umělcům a vystupujícím, služby k veletrhům a výstavám.  
 

Ostatní služby – propagace dotace:              179 tis. Kč 

 

Ostatní služby – propagace                     2.319 tis. Kč 

Veletrhy, tisky a media, Jablonecký kalendář, rozvoj nových webových stránek, nové stránky 

Kultura Jablonec, placená reklama, video upoutávky, fotografie, autorské honoráře, 
reciproční propagační plnění, plakáty a výlepy akce kultury, propagace městských akcí, tisk 

plakátů a výlepy, výstavy a propagace ostatní. 

 

Mzdy zaměstnanců:                   11 358 tis. Kč 

28 úvazků na hlavní pracovní poměr, cca 50 pracovníků na DPP/DPČ (pokladní, uvaděčky, 
promítači, šatnářky, pořadatelé akcí, pracovník městských slavností, ostraha).  

 

Zdravotní pojištění:                        1 022 tis. Kč 

Zákonné odvody (9 % z mezd). 

 

Sociální pojištění:                       2 840 tis. Kč 
Zákonné odvody (24,8 % z mezd). 

 

Ostatní sociální náklady:                   385 tis. Kč 

Penzijní připojištění, náhrady nemoci, příspěvek na stravné a jazyky dle pravidel finančního 

řízení organizace. 

 
Daně, poplatky, pokuty a penále        427 tis. Kč 

Poplatky do Fondu kinematografie, autorská práva, silniční daň, poplatky OSA, platby 

ministerstvu kultury, povinný odvod za zaměstnance se ZPS, členské příspěvky vyplývající 

z povahy činnosti společnosti. 

 
Dary, provize, přefakturace        291 tis. Kč 

Kina, EUC – provize obchodníkům z akceptovaných poukázek úhrad návštěvníků (Edenred, 

Sodexo).  

 

Ostatní provozní náklady – granty EU, slavnosti            1 314 tis. Kč 

Městské akce a slavnosti – Městský ples, Velikonoční trhy, JKL (Jablonecké kulturní léto 
v rámci projektu JT), Advent a Vánoční trhy, Podzimní slavnosti.   

 



Odpisy:           752 tis. Kč 
Odpisy z majetku předchozích období, plánovaná výše nákladů odpisů středisek pod úrovní 

schváleného rozpočtu pro rok 2020. 

 

Finanční náklady, pojistné:        345 tis. Kč 

Bankovní poplatky, pojistné podnikatelského rizika, pojištění digitální technologie, úrazové 

pojištění zaměstnanců, bankovní poplatky, pojištění vozů, pojistné majetku společnosti 
 

Výnosy 

Tržby z prodeje zboží                1 106 tis. Kč 

Výnos z prodeje knih, suvenýrů, prospektů, občerstvení a dalšího zboží.   

 
Tržby vstupné a kurzovné:                       6 652 tis. Kč 

Výnosy ze vstupného promítaných filmů, ze vstupného na kulturní akce (koncerty, výstavy)  

a z provozu šatny. 

 

Tržby - krátkodobé nájmy:                       2 315 tis. Kč 

Krátkodobý pronájem kina pro komerční a kulturně-výchovné akce, veletrhy, stánky na 
slavnosti, komerční pronájmy na akce. 

 

Tržby – dlouhodobé nájmy:                       1 995 tis. Kč 

Pronájem bufetu v kině, pronájmy a služby COS a Výstavní pavilon.  

 
Ostatní tržby - reklamy a jiné:        288 tis. Kč 

Tržby z reklam kin, reklama, kulturní přehled. Reciproční forma reklam, reklama externích 

subjektů na pořádaných akcích. 

 

Tržby z prodeje majetku:            50 tis. Kč 

 
Ostatní výnosy koordinace (projekt)               525 tis. Kč 

 

Ostatní provozní výnosy propagace projekt              225 tis. Kč 

 

Ostatní provozní výnosy - granty EU                          100 tis. Kč 

Dlouhodobě poskytovaná dotace Europa Cinemas na provoz, údržbu a vybavení kin. 

 

 

 
 


