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Zhodnocení období 
 
 

Jablunkovské centrum kultury a informací v období 1.1. – 31. 12. 2018 
hospodařilo na základě schváleného rozpočtu Zastupitelstvem města Jablunkov.  
 
 Za hlavní činnost byly v uvedeném období provozní náklady ve výši 
4 020 534,95 Kč, zřizovatel přispěl částkou ve výši 4 481 000,00 Kč – hospodářský 
výsledek za hlavní činnost v roce 2018 byl ziskový ve výši 460 465,05 Kč. Tato 
úspora vznikla díky finančním prostředkům z projektů, které se podařily organizaci 
získat, mimo jiné i na jablunkovský, letní a vánoční jarmark. 
 
 Zřizovatel přispěl rovněž účelovými dotacemi v celkové výši 159 500 Kč. 
 
 Rozpočet vlastní činnosti skončil v roce 2018 jako vyrovnaný. Náklady činily 
168 881,00 Kč a výnosy 168 881,00 Kč. 
 
 Za doplňkovou činnost činily náklady 467 762,99 Kč a výnosy 498 049,90 Kč, 
přičemž hospodářský výsledek byl ziskový ve výši 30 286,91 Kč. 
 

V roce 2018 byly realizovány tyto projekty: 
 

 Projekt Podpora informačních center v MSK – „Jablunkovské centrum kultury a 
informací - atraktivní TIC v Moravskoslezském kraji ve výši 134 800 Kč, 

 Projekt „Oslavy 100 let republiky“-Národ bez minulosti nemá bdoucnost 
(Ministerstvo kultury) ve výši 65 000 Kč, 

 Projekt z evropských fondů Euroregion Těšínské Slezsko Slask Cieszynski 
„Wisla – Jablunkov máme k sobě blíž“ ve výši 5 737,89 Kč (doúčtování v rámci 
finančního vypořádání), 

 Projekt Vánoční jarmark (Moravskoslezský kraj) ve výši 82 115 Kč, 

 Projekt Letní jarmark  - Fond malých projektů – region Bílé Karpaty ve výši 
104 766,43 Kč, 

 Projekt z FRZ „ Niepodlegla w slowie tańcu i pieśni“ ve výši 63 600 Kč, 

 Projekt „Jabkový den – barevný den“ (Vyšehradský fondy) ve výši 123 488,87 
Kč. 

 
 Příspěvkové organizaci získala finanční prostředky na krytí částečných úvazků 
v rámci projektů Umíme se domluvit a Design vám dá práci ve výši 229 830 Kč. 
 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů navrhujeme vytvořený kladný hospodářský výsledek ve výši  
290 751,96 Kč převést do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření na účet 413  a 200 000,00 Kč do fondu odměn. 

 

 

 



 

 

Závazky k 31. 12. 2018 

 
Účet 321 
  

Jan Czeczotka 3 763,00 Kč 

Státní fond kinematografie 186,93 Kč 

CompTech Servis s.r.o. 1 936,00 Kč 

TICKETART PRAHA, s.r.o. 13 447,00 Kč 

O2 Czech Republic a.s. 641,49 Kč 

JABLOTRON 581,00 Kč 

YMCA Orlová 18 000,00 Kč 

L. Paleček 3 867,00 Kč 

Lejka s.r.o. 1 478,00 Kč 

eYello Energy 11 993,00 Kč 

IRSnet CZ s.r.o. 44 590,30 Kč 

Post Bellum 7 820,00 Kč 

O2 Czech Republic a.s. 739,75 Kč 

Kraj. zař. pro DVPP 1 416,00 Kč 

Divadelní agentura Křesadlo 10 000,00 Kč 

Těšínské divadlo Č.T. 10 000,00 Kč 

DILIA, z.s. 21,00 Kč 

SmVaK 1 715,00 Kč 

OSA – Ochranný svaz autorů 3 291,00 Kč 

Marek Samiec 3 839,20 Kč 

Národní filmový archiv 1 250,00 Kč 

Celkem 140 575,67 Kč 

 
Přijaté faktury od dodavatelů jsou hrazeny ve splatnosti. 
 

 
Účet 333 
 

Jiné závazky – doplatky mezd v hotovosti 
12/2018 

1 710,00 Kč 

Jiné závazky – doplatky mezd na bankovní účet 
12/2018 

128 379,00 Kč 

Celkem 130 089,00 Kč 

 
Účet 336 
 

Sociální pojištění 12/2018 46 917,00 Kč 

 
Účet 337 
 

Zdravotní pojištění 12/2018 20 669,00 Kč 



 
Účet 342 
 

Zálohová daň z příjmu zaměstnance 12/2018 11 779,00 Kč 

Daň zvláštní srážkou 12/2018 1 905,00 Kč 

Celkem 13 684,00 Kč 

 
Účet 374 
 

Krátk.přij.zálohy na transfery – MRSK ván.jar. 4 585,00 Kč 

 
Účet 384 
 

Výnosy příštích období  3 000,00 Kč 

Výnosy příštích období – bezúpl.převod zřizov. 105 756,00 Kč 

Celkem 108 756,00 Kč 

 
Účet 389 
 

Dohadné účty pasivní – elektřina 4 000,00 Kč 

Dohadné účty pasivní – plyn 25 380,00 Kč 

Celkem 29 380,00 Kč 

 
Účet 452 
 

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0,00 Kč 

 
 
Pohledávky k 31. 12. 2018 
 
Účet 311 
 

Michal Suszka 800,00 Kč 

Společně, o.p.s. 1 950,00 Kč 

MAS Jablunkovsko, z.s. 10 800,00 Kč 

MAS Jablunkovsko, z.s. 10 800,00 Kč 

Svatováclavský hudební festival, z.s. 300,00 Kč 

Celkem 24 650,00 Kč 

 
 
Účet 314 
 

Krátkodobé poskytnuté zálohy – elektřina 4 000,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn 25 380,00 Kč 

Celkem 29 380,00 Kč 

  

 
 
 
 



 
Účet 381 
 

Náklady příštích období 17 296,20 Kč 

 
 
 
Účet 388 
 

Dohadné účty aktivní – EU letní jarmark 104 766,43 Kč 

 
 
Přehled realizovaných oprav v období 1. 1. – 31. 12. 2018 
 

V roce 2018 bylo profinancováno 12 763 Kč na drobné opravy. Opravovaly se 
zvláště bannery, mobilní sety a stánky určené k akcím. 

 
 
Přehled investičních výdajů na nákup DHM a DNM: 
 

V roce 2018 nebyly uskutečněny žádné investiční výdaje na nákup DHM a 
DNM.  

 
V investičním fondu se nachází 113 783,18 Kč.  

 
 
Zpráva o výsledcích uskutečněných služebních cest schválených zřizovatelem 
 
Pracovníci Jablunkovského centra kultury a informací, p.o. – JACKI se účastní 
seminářů, odborných školení, reprezentuji region na veletrhách cestovního ruchu. 
Zde je výčet některých služebních cest. 
  

Seminář: Celoživotní učení – nutnost a vášeň – Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě 
únor 2018 
 
Seminář, který byl o celoživotním vzdělávání. Hlavním cílem semináře byla osobní 
motivace k celoživotnímu učení a zmapování dostupných možností vzdělávání 
(sebevzdělávání, nabízené kurzy a studijní programy, levné či bezplatné internetové 
kurzy zahraničních univerzit, e-learning, blended learning apod.).  
 
Veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha 2018- únor  
 
Prezentace  města Jablunkova a mikroregioun Těšínské Beskydy  na stánku 
Moravskoslezského. Na stánku byly prezentovany image prospekty Jablunkova, 
regionu  těšínských Beskyd. 
  
 
 
 
 
 
 



 

Kniha ve 21. století – Mezinárodní knihovnická konference – Opava  
 2018 

Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven. Konference proběhla na 
akademické půdě Slezské univerzity v Opavě za účasti i zahraničních hostů ze 
Slovenska a Polska. 

 
 
Setkání polských oddělení knihoven regionu – Český Těšín 2018 

 
Pravidelné setkání pracovníků polských oddělení knihoven regionu. Zhodnocení 
celého roku, přehled akcí a seznámení s financováním, projekty a granty. V rámci 
Projektu „Z książką na walizkach“ pořádaného ve spolupráci s nakladatelstvím 
Ossolineum a Literatura (PL) a Sdružením přátel polské knihy probíhají každoročně 
autorská setkání polských spisovatelů s mladými čtenáři v regionu Těšínského 
Slezska. Projekt „Ja czytam tobie a ty mnie“. Rozdělení darů polských nakladatelství 
a nadací pro knihovny regionu. 

 
 
Krajská porada profesionálních knihoven MSK – Ostrava 2018 

Program akce: Vzdělávací a odborné akce plánované na rok 2019. Bookstart – jak s 
Knížkou do života – přednášející Mgr. Roman Giebisch, Ph. D.. Knihovna města 
Ostravy a její Kluby generace. Knkihovny a jejich úspěchy v roce 2018 – přednášející 
PhDr. Marie Šedá. Poznávací zájezdy do zahraničních knihoven. Co nového v 
městských a místních knihovnách – informace zástupců jednotlivých knihoven. 
Dotační programy MK ČR pro knihovny. Plánované akce – web SKIP. 

2.3.2018  – konference CR v rámci veletrhu „Dovolená a region 2018, místo konání: 
Ostrava – Černá louka.Konference byla pořádána A.T.I.C ČR, proběhla prezentace 
kolegů ze Slovenska, dále byly prezentovány příklady přeshraniční spolupráce 
v rámci regionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski.  

březen 2018 – veletrh CR „Dovolená a Region 2018“, místo konání: Ostrava – Černá 
louka.Jablunkovské centrum kultury a informací se podílelo na tradiční prezentaci 
regionu Těšínské Slezsko v rámci expozice Moravskoslezského kraje.  

19.- 20.4.2018 -  Členské fórum A. T. I. C ČR, místo konání: Hranice na Moravě 

Jablunkovské centrum kultury a informací je členem Asociace turistických 
informačních center ČR, proto se alespoň jednou ročně musí účastnit jednání 
členského fóra. V rámci dvoudenního programu proběhlo tradiční jednání členského 
fóra. Byla schválena výroční zpráva hospodaření A.T.I.C za rok 2017, dále byly 
představeny prezentace místních kulturních atraktivit a vyhlášena IC, která se 
zapojila do soutěže s ČT Déčko „Sežeňte ovečky“. Jablunkovské centrum kultury a 
informací bylo vybráno také. Druhý den byl připraven program - poznávání místních 
atraktivit a památek v okolí Hranic n. Moravě 

 

 



 
Valná hromada kinařů konaná dne 6.-7.3. 2018  
 
V Kopřivnici proběhla valná hromada Asociace provozovatelů kin, která je největší 
asociací kinařů v ČR. Na programu byla i volba nového představenstva, která 
rozhodla o tom, že vedení asociace bude pracovat ve stejném složení jako 
v předchozím volebním období. Dalším bodem programu byla prezentace partnerů. 
Letos se svými produkty představili: například AV MEDIA, CORNICO, HOKO-VH – 
tradiční partner APK,  
 
 
 
 
Způsob plnění ZPS 
 
 Organizace zaměstnává méně než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, a 
proto jí nevzniká povinnost plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. 
 
Krytí fondu reprodukce majetku 
 
 Organizace sleduje odděleně v analytické evidenci na bankovních účtech stav 
fondu reprodukce majetku. Účet 416 odpovídá analytice pro bankovní účet fondu 
reprodukce majetku, tzn. že nedochází k žádnému rozdílu  a fond reprodukce 
majetku je krytý. 
 
Použití finančních prostředků z „neuplatněné“ daně 
 
 V daňovém přiznání roku 2017 jsme uplatnili možnost snížení základu daně 
podle §20 odst.7 zákona o dani z příjmu. Vznikla nám proto povinnost prokázat 
použití finančních prostředků z „neuplatněné“ daně.   
 
 Tuto povinnost organizace splnila v květnu 2018 čerpáním z rezervního fondu 
na nákup knih do knihovny ve výši 5 470 Kč. 
 

V daňovém přiznání roku 2018 uplatňujeme možnost snížení základu daně 
podle §20 odst.7 zákona o dani z příjmu. Tento základ daně je snížen o částku  
29 647 Kč, prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti činí  
5 633 Kč.  
 
 


