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Historie 

Společnost REGIA a.s. byla založena 2. 4. 1992 jako akciová společnost s třetinovými 

vlastníky Město Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf a TO-MI Varnsdorf, s.r.o. Základní kapitál 

byl a i dnes je 1.500.000,- Kč (150 ks akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč). V roce 1993 

však firma TO-MI Varnsdorf, s.r.o. své akcie prodala oddílu TJ Slovan Varnsdorf a ten je v roce 

1994 převedl do vlastnictví Města Varnsdorf. Dnes je Město Varnsdorf 100% vlastníkem 

společnosti REGIA a.s. 

Původně byla společnost REGIA a.s. založena za účelem financování sportu ve Varnsdorfu 

a správy všech městských sportovišť. Předmětem podnikání byla zejména směnárenská 

činnost, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

V roce 1994 došlo k přehodnocení podnikatelské činnosti společnosti a REGIA a.s. se zaměřila 

primárně na provoz realitní kanceláře a od roku 1996 i na správu bytového fondu ve vlastnictví 

Města Varnsdorf. Správa a provoz městských sportovišť však i nadále zůstaly jednou 

z hlavních činností společnosti. 

Město Varnsdorf rozhodlo v devadesátých letech minulého století o privatizaci svého bytového 

fondu. Tuto proceduru smlouvami, prohlášeními vlastníků a jednáním na katastrálním úřadě 

zajišťovala společnost REGIA a.s. v plném rozsahu. Pomáhali jsme vzniku mnoha společenství 

vlastníků bytových jednotek (dále SVBJ) a asistovali při jejich zápisech do obchodního 

rejstříku, atd. Naprostá většina nově vzniklých SVBJ si pak smluvně zajistila správu 

a účetnictví právě u společnosti REGIA a. s. 

Současnost  

V současné době Regia a.s. stále prioritně provozuje městská sportoviště a 

spravuje bytový fond v doplňkové (hospodářské) činnosti města Varnsdorf a 

vykonává ekonomické činnosti vůči SVBJ v oblasti vedení účetnictví:  

Rozsah činnosti 

 

1. Komplexní správa sportovišť města Varnsdorf  

a) Plavecký bazén  

b) Sportovní hala + venkovní areál + ubytovna 

c) Fotbalový stadion Kotlina  

d) Zimní stadion 

2. Bytová správa Regia Varnsdorf  

a) Komplexní správa bytového fondu Města Varnsdorf (529 bytů) 

b) Komplexní správa nebytových prostor (16 objektů) 

3. Správa Společenství vlastníků bytových jednotek  

a) 28 bytových domů  

4. Bytové družstvo  

5. Vyhlídková věž Hrádek  
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Předmět podnikání  

 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona: 

a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost. 

b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.  

c) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. 

d) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů. 

e) Výroba elektronických součástek, elektronických zařízení a výroba a opravy 

elektronických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí.   

f) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované, stavební činnosti. 

g) Zprostředkování obchodu a služeb. 

h) Velkoobchod a maloobchod. 

i) Ubytovací služby. 

j) Činnost informačních a zpravodajských činností. 

k) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. 

l) Pronájem a půjčování věcí movitých. 

m) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.  

n) Reklamní činnost, marketing, mediální zastupování.  

o) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.  

p) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. 

q) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti. 

r) Provozování kulturních a kulturně -vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobních 

akcí. 

s) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních 

činností. 

t) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. 

u) Výroba, obchod a služby jinde neuvedené. 

2. Hostinská činnost. 

3. Zednictví. 

4. Vodoinstalatérství. 

5. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a 

telekomunikačních zařízení. 

6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

7. Prodej kvasného lihu, konzumní lihu a lihovin. 

8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

9. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.  

 

V ekonomické rovině je zřejmé, že v minulosti vykonávala společnost činnosti, které byly 

lukrativní a přinášely velkou ziskovost (směnárny, nákup a prodej, realitní kancelář) a bylo 

možné pokrývat případné ztráty ze sportovních středisek. Nyní však všechna tato „zisková“ 
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střediska nejsou součástí společnosti a tím jsou také negativně ovlivněny celkové výsledky 

hospodaření.   

V průběhu dalších let byly přidávány do společnosti další aktivity (městské informační 

středisko, posilovna, městské slavnosti, vyhlídková věž Hrádek, sociální ubytovny T. G. 

Masaryka nebo Lounská). Ne vždy však přidání takové aktivity znamenalo ekonomickou 

prosperitu nebo tak potřebný zisk. 

Významný vliv na hospodaření společnosti měly také modernizace sportovišť města nebo jejich 

rozšiřování, které sebou nesly sice rozšiřování a zkvalitňování služeb pro koncové uživatele, 

ale rovněž zvýšené náklady na údržbu nebo provoz. 
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Řídící orgány 

Valná hromada 

Jediným akcionářem je město Varnsdorf. Valnou hromadou společnosti Regia a. s. je Rada 

města ve složení:  

ThMgr.  Solloch Roland (starosta města Varnsdorf)       

Jiří Sucharda (1. místostarosta)                                              

Mgr. Bc. Ladislava Křížová (2. místostarostka)     

Ing. Václav Moravec (radní)                             

PhDr. Martin Musílek (radní)                                

Mgr. Jan Šišulák. (radní)                                                                        

Šusta Josef (radní) 

Dozorčí rada  

Dozorčí rada působila v roce 2019 v tomto složení:  

  

Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 

Ing. Jaroslav Draský 

p. Zdeněk Ulvr (od měsíce května 2019 p. Tomáš Klimeš) 

 

Volební období členů je čtyřleté. 

Představenstvo společnosti 

Josef Šišulák - předseda představenstva 

Josef Hambálek - člen 

Zbyněk Přibyl - člen 

 

Volební období členů představenstva je čtyřleté. Všechna jednání představenstva jsou řádně 

dokladována zápisem ve dvou vyhotoveních a jeden originál a jedna kopie je k dispozici na 

sekretariátu starosty města Varnsdorf.  
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Rozhodné skutečnosti v roce 2019 

Společnost prošla v tomto roce částečnou reorganizací. Z klíčových postů odešli na vlastní 

žádost zaměstnanci na pozicích hlavního ekonoma, mzdové účetní a z dalších postů poté 

strojník-plavčík a referentka realitní kanceláře.  

Ke změně došlo i na postu vedení společnosti a to k 31. 07. 2019, kdy výkon funkce ukončil 

ředitel společnosti p. Zbyněk Šimák. Bývalý ředitel projevil zájem u společnosti nadále 

pracovat na pozici technik bytové správy, kdy však z této pozice na vlastní žádost odešel ke dni 

30. 11. 2019.   

Představenstvo společnosti uložilo novému řediteli následující úkoly:  

Úkoly zadané představenstvem společnosti Regia a.s. (k 01. 08. 2019) 

1. Stabilizace pracovních míst (ekonomického úseku). 

2. SVJ kontakt s předsedy (záznam) - vysvětlení cen - činností Regia, zhodnocení dosavadní 

činnosti. 

3. Užší spolupráce s OSMI. 

4. Zefektivnění služeb bytového servisu (hodnocení výkonu-kvality-odměny). 

5. Kvalifikovaný plán investic sportovišť (rozpočet Města-konzultace s OSMI + sportovní 

komisí). 

6. Pracovní prostředí (rekonstrukce sociálního zařízení + kuchyňky). 

7. Obsazenost prostorů k pronájmům. 

  

Důležitou a podstatnou informací je skutečnost, že bývalý ředitel společnosti odmítl předat 

společnost, funkci a související agendy novému řediteli.  

 

a) účetnictví a účetní jednotka nebyly předány v těchto oblastech    

- pokladny a pokladní hotovost 

- stavy na bankovních účtech společnosti 

- pohledávky a závazky společnosti   

- účetní závěrky 

- majetek společnosti DHM, DDHM,JHM  

- personální náležitosti, stavy zaměstnanců, mzdové náležitosti apod.    

- stav učteních jednotek SVJ  

b) provozní náležitosti: 

- směrnice a vnitřní přepisy  

- smluvní dokumentace (uzavřené smlouvy, pojistné smlouva a další) 

- pošta 

- telefonní kontakty 

- datová schránka 

- vozidla bytové správy + dokumentace  

- organizační struktura + klíče od společnosti 
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To negativním způsobem ovlivnilo počáteční adaptaci a pochopení základních principů 

fungování společnosti, včetně organizace jednotlivých středisek na straně nového ředitele 

společnosti.  

 

V roce 2020, v měsíci březnu, rozhodla rada města o veřejnoprávní kontrole společnosti za 

období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. Výsledek kontroly je k dispozici u ředitele společnosti 

a na MěÚ Varnsdorf. 
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Organizační struktura Regia a. s. od 01. 11. 2019 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Regia a.s. Varnsdorf, se sídlem Varnsdorf, Kmochova 2136- IČ: 44657995 

Dozorčí rada Regia  

ŘEDITEL-Regia 
 

Vedoucí Zimní stadionu+ 
FK Varnsdorf 

Recepce -úklid 

 

Recepce - úklid 
 

Správce 

 

Pokladní - úklid 

0,75- sezóna 
 

 

Plavčík – strojník 

Plavčík strojník 
 

Pokladní – úklid 

0,75- sezóna 

 

Vedoucí Správy bytů 
 

Vedoucí Plaveckého 

bazénu 
 
 

Jan Šimák 

Vedoucí Sport . haly  
 

Strojník -provozář 
NEOBSAZENO 

 

 

Strojník - provozář 

 

Účetní Regia-SVJ 

 

Hlavní účetní  

 

Mzdová účetní -HR 

 

Účetní pro MU 

 

Recepční-úklid 
 

Recepční-úklid 
 
 

Recepční-úklid 
 
 
 
 Recepční-úklid 
 
 
 
 
 

Sklady 
 

 
Účetní Regia 

 

 

Technik Správy bytů 
NEOBSAZENO 

 
 

 
Technik 

 
 

 
Technik 

 
 
 

 

 

Technik 
 
 

 

 Technik 
 
 
 

 

 
Technik 50% 

 

 
     
    
   
   
    
 
    
    
    
    
    

    
 
    
    
   
   

Provozář FK VDF 

 
Hrádek  

 

041 051 054 053 055 022 041 

Plavčík strojník 
          

 

Spisová služba   
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Personální záležitosti 

Společnost dlouhodobě čelí obrovské fluktuaci zaměstnanců a to především na klíčových 

postech. Během posledních pěti let se vyměnili na pozici hlavní účetní čtyři zaměstnanci a 

obdobná situace je i na pozici mzdové učetní. Celkově se společnost potýká s odlivem 

pracovníků na všech postech. Důvody odchodu mají reálný základ v nízkém mzdovém 

ohodnocení, špatné komunikaci a neřešených problémech v oblasti jejich působení.  

 

 
 

Se shora uvedeného grafu vyplývá míra obměny zaměstnanců ve společnosti Regia a. s., která 

v některých letech dosáhla 50% všech stálých zaměstnanců. Celkově za dobu pěti let bylo ve 

společnosti přijato 39 zaměstnanců a 61 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.   

 

Vedení personální agendy 

 

Personální agenda je nedílnou součástí každé společnosti nebo firmy. Kontrolou této součásti 

byly zjištěny následující nedostatky.  

 

Pracovní doba   

 

Stanovení pracovní doby v roce 2019 je smluvně ustanoveno dle pracovních smluv plošně na 

37,5 hodiny týdně, což je v přímém rozporu se zákoníkem práce. Pracovní doba ve společnosti 

má zákonnou povinnost vykazovat v týdenním cyklu 40 hodin týdně, kdy existují i výjimky, 

kdy nemusí být tato doba dodržena a dle §79 odstavec 2 a 3, u zaměstnanců: 

Nástup Ukončení

rok 2015 9 16

rok 2016 9 15

rok 2017 2 10

rok 2018 10 9

rok 2019 9 11

9

1
6

9

1
5

2

1
0

1
0

99

1
1

FLUKTUACE ZAMĚSTANCŮ REGIA A.S. -HPP

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
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a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských 

pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, 

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, 

c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně. 

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 

1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní 

pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3. 

Pracovní doba ve společnosti není upravena žádnou kolektivní smlouvou nebo vnitřním 

předpisem.  

 

Obsahy pracovních smluv zaměstnanců Regia a.s. 

 

Rozvržení pracovní doby – ve smlouvách u jednoho zaměstnance jsou oba typy rozvržení a 

to jak rovnoměrně, tak nerovnoměrné rozvržené pracovní doby. Není tedy jasné, podle jakého 

modelu má nárok na nepřetržitý odpočinek.  

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem 

jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin po 

sobě jdoucích během 24 hodin (tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin v uvedených 

případech a za podmínek stanovených zákoníkem práce). Zaměstnavatel je dále povinen 

umožnit zaměstnanci, aby měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po 

sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin (tato doba může být v případech 

stanovených zákonem zkrácena až na 24 hodin). 

 

Absence dalších ustanovení v pracovní smlouvě 

 

Pracovní smlouvy dále neobsahují ustanovení o možnosti vyslání pracovníka na pracovní cestu 

nebo školení nebo převedení pracovníka na jinou pracovní pozici, například z provozních 

důvodů. 

 

Náplně práce (druh práce) 

 

U převážné většiny pracovních smluv chybí náplně práce.  

Zaměstnavatel je povinen (a současně oprávněn) zaměstnanci přidělovat jen práce v rámci 

sjednaného druhu práce, čemuž odpovídá povinnost zaměstnance tyto práce vykonávat. 

Sjednaný druh práce tak vymezuje limity dispoziční pravomoci zaměstnavatele při přidělování 

práce zaměstnanci podle pracovní smlouvy. Jiné práce je zaměstnanec povinen vykonávat 

výjimečně, jen v případech a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro převedení na jinou 

práci. 

 

Druh práce vymezuje okruh pracovních úkolů, které je zaměstnanec podle pokynů 

zaměstnavatele povinen vykonávat osobně. Druh práce by tak měl stručně a výstižně 

vyjadřovat, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Vymezení druhu 

práce nabývá na významu především v situacích, kdy zaměstnavatel pověřuje zaměstnance 
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(ukládá zaměstnanci) výkon i jiných prací, než obvykle koná, ale které lze zahrnout pod 

sjednaný druh práce.  

 

Absencí tohoto dokumentu je stíženo přidělování pracovních činností, včetně dodržování 

pracovních povinností a pracovní kázně při výkonu.       

Dovolená 

Informace zaměstnance k dovolené se odkazuje na § 212-223 ZP. Dle zákoníku práce je 

stanovená doba na zotavenou 4 týdny. Společnost však zaměstnancům v rámci benefitu 

poskytuje dovolenou delší, a to v délce 5 týdnů. To by mělo být zakotveno pevně v pracovní 

smlouvě, což v některých případech není. V praxi by to znamenalo, že někteří mají nárok na 20 

a jiní na 25 dní na zotavenou.   

 

Čerpání dovolené  

 

Obrovským problémem společnosti v roce 2019 je podíl nevyčerpané dovolené. K datu 26. 

07.2020 bylo nevyčerpáno 1030 dní. 

 

Podíl dovolených ve dnech 
Nevyčerpaná dovolená do 25 dní ………….9 zaměstnanců    

Nevyčerpaná dovolená do 40  dní…………12 zaměstnanců 

Nevyčerpaná dovolená do 50 dní…………..0 zaměstnanců  

Nevyčerpaná dovolená do 60 dní…….…….2 zaměstnanci 

Nevyčerpaná dovolená nad 60 dní…………3 zaměstnanci 

 

Se shora uvedeného přehledu vyplývá, že přes 40% zaměstnanců nemělo přes dva roky žádnou 

dovolenou.  

Vzhledem ke skutečnosti, že volno na zotavenou nelze dle zákoníku práce převádět, proplatit 

nebo jiným způsobem zkrátit mimo dlouhodobé nemoci nad 100 dní, mateřské nebo rodičovské 

dovolené, bylo nutné dovolené v co nejkratší době zredukovat. 

Všechny tyto faktory mají následně dopad do ekonomické roviny společnosti v podobě 

zvýšených mzdových nákladů.  

Rozvržení pracovní doby  

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním 

nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny, a v případě konta pracovní doby 1 týden, 

před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se 

zaměstnancem na jiné době seznámení. 

Ve společnosti neexistoval žádný týdenní rozvrh pracovní doby. Například na středisku 

plaveckého bazénu byla praktikována praxe, kdy se rozvrh vedl ve stolním kalendáři neadresně 

pouze s počínajícím jménem zaměstnance. 

Rozvržení pracovní doby  na jednotlivých střediscích nejsou ucelené a proto není přehled zda 

se dodržuje pracovní doba  a zda zaměstnanec naplní fond pracovní doby či nikoliv.  
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Rozpis středisek:  

 

023 Ubytovna Sportovní hala – je veden plán a rozpis služeb  

041 Středisko Správa bytů – není veden žádný rozpis  - rovnoměrně  rozvržená pracovní doba  

050 Správa Regia a.s. - není veden žádný rozpis - rovnoměrně  rozvržená pracovní doba 

051 Sportovní hala - je veden plán a rozpis služeb 

053 Zimní stadion - není veden žádný rozpis služeb   

054 Plavecký bazén – není veden žádný rozpis služeb  

055 Fotbalový stadion  - není veden žádný rozpis služeb  

Mzda  

Ustanovení o výši mzdy a osobní ohodnocení je uvedeno v pracovní smlouvě. Tato praxe 

vzhledem ke skutečnosti, že pracovní smlouvu lze měnit jen se souhlasem obou smluvních stran 

je nevýhodná, především pak z důvodu možné změny v ohodnocení zaměstnance.    

 

Do konce roku 2019 se podařilo všechny oblasti vedení personální i mzdové agendy napravit.  
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Provozní záležitosti  

Vedení provozní dokumentace je nedílnou součástí každého provozu. Dokumentace zpřesňuje 

některé dílčí úkony nebo nařizuje určité činnosti nutné k vykonávání specifických činností. 

Vydávání vlastních nařízení by mělo být v souladu s vyššími právními předpisy nebo 

nařízeními, ze kterých by měla dokumentace vycházet.  

Směrnice (interní předpisy) 

1/2013 Pracovní řád 

3/2013 Určení vedoucích pracovníků na pracovištích Regia a.s. 

5/2013 Spisový, skartační a archivační řád 

6/2014 Služební průkazy 

7/2014 Seznam razítek a adresy 

8/2014 Závodní stravování 

9/2014 Nakládání s pohledávkami 

10/2014 Rozvržení pracovní doby a čerpání dovolené na zotavenou 

11/2015 Nakládání s finančními prostředky  

 

Směrnice v průběhu účetních období nejsou aktualizovány a zaměstnanci nejsou seznámeni 

s předpisy. Při změnách nejsou interní předpisy upravovány. Společnosti chybí klíčové interní 

směrnice, především pak směrnice mající vztah k účetní jednotce nebo k oběhu účetních 

dokladů.  

 

V souvislosti s chybějící agendou byly vydány následující interní předpisy: 

 

1. Organizační směrnice č. 1 - Provoz služebních vozidel 

2. Směrnice č. 2 - Podpisové vzory   

3. Směrnice č. 3 – Evidence spotřeby pohonných  

4. Směrnice č. 4 - Přidělení a užívání razítek Regia a.s. 

5. Směrnice č. 5 - O oběhu účetních dokladů a pošty  

Opatření k provozu 

 

Opatření k provozu č. l - Provozy služebních vozidel, Evidence pracovní doby, Pokladní 

deníky a oběh účetních dokladů. 

Opatření k provozu č. 2 - Plat a jeho stanovení, náplně práce, stravenky 

Opatření k provozu č. 3 - Pracovní doba, dovolená, telefony  

    

 

 

Dále založeny provozní knihy 

 

- Založeny knihy provozu ve společnosti Regia a.s. 

- Založeny knihy PHM na křovinořezy a zahradní traktory 
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- Založena kniha na evidenci spotřeby plynu na plošinový vozík Rolba 

- Založeny Pokladní knihy s evidencí pokladní hotovosti (Plavecký bazén, Sportovní hala,  

  Zimní stadion, Hrádek)  

- Zřízeny knihy úrazů a provozní knihy   

BOZP 

V oblasti bezpečnosti práce nejsou, s výjimkou pracoviště střediska bytů, vedeny žádné 

dokumentace BOZP. Od roku 2015 se ve společnosti nenacházejí potřebné dokumentace k této 

problematice. Zastaralé jsou i poplachové a požární směrnice, které neodpovídají současným 

právním normám. 

Problematické je i značení skladových prostor s chemickými látkami nebo jejich vlastní 

skladování.  

Na počátku roku bylo zahájeno řešení této problematiky a v současné době již dochází 

k finálnímu řešení oblasti BOZP.  

Pošta a oběh účetních dokladů 

V roce 2019 neprobíhala žádná evidence došlé a odeslané pošty včetně pošty, která docházela 

do společnosti elektronickou cestou. Oběh účetních dokladů nebyl rovněž evidován a nebyla 

určena žádná pravidla. Převážná část účetních dokladů nebyla kontrolována, zda splňují 

formální náležitosti a ze strany ředitele nebyla kontrolována oprávněnost  vyplacení.   

Od 01. 09. 2020 byly zavedeny knihy odchozí a příchozí pošty včetně evidence elektronické 

pošty (mailů).  
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Roční účetní závěrka za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přehled výsledků hospodaření společnosti Regia a.s. Varnsdorf pro Valnou hromadu byl 

sestaven dle tiskopisu k daňovému přiznání “Výkaz zisků a ztrát“ zpracovaného ke dni 31. 12. 

2019. 

Výsledek hospodaření akciové společnosti vykazuje celkovou ztrátu ve výši: 

1.964.968,-Kč. 
Výkaz zisků a zrát ke dni 31. 12. 2019 vykazuje celkový hospodářský výsledek společnosti, 

který se skládá z jednotlivých středisek (viz strana 3). 

 

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2019 činní 17.143.301,25,-Kč. 

Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2019 činní 15.178.333,25,-Kč. 

 

Přehled jednotlivých středisek společnosti je v příloze této zprávy. 

Nákladové účty  

Celkové náklady společnosti v roce 2019 byli 17.143.301,25,-Kč.  

 

Z významných položek nákladů zejména tyto účty:  

 

Účet 521 – Mzdové položky  

          Účet 521000  

                   Mzdové náklady – vykazuje celkovou částku ve výši 7.799.387,-Kč. Jedná se o 

mzdy stálých zaměstnanců společnosti. Na celý pracovní úvazek pracuje u společnosti 32  

zaměstnanců, na úvazek 0,75  3 zaměstnanci a 2 zaměstnanci na 0,5 úvazku. Celkem tedy 34,5 

zaměstnanců s průměrnou hrubou mzdou, která v roce 2019 činila 18.839,-Kč.   

 

          Účet 521100 

      OON - činily ke dni 31. 12. 2019 částku 791.716,-Kč. Jedná se především o další 

práce konané mimo hlavní pracovní poměr, které jsou vykonávány v době dnů na 

zotavenou stálých pracovníků nebo brigádníků na vyhlídkové věži Hrádek. 

 

 

 

Společnost Regia a. s.  

Sportoviště 
města VDF 

Správa 
městských bytů  

aa 

Správa SVBJ  
Hrádek   
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 Účet 524000- Zákonné a sociální pojištění  

 

          Účty 521100 a 524200 

          Sociální a zdravotní pojištění bylo odvedeno za zaměstnance v roce 2019 ve výši      

          2.682.902,-Kč.  

  

          Účet 524101 

          Náhrady za nemoc a výplata nemocenské zaměstnavatelem byla hrazena ve výši 

          13.509,-Kč.  

 

Účet 501 – Spotřeba materiálu  

 

Účet 501100 

Materiál spotřebovaný na údržbu bytových jednotek a nebytových prostor  ve     

  vlastnictví města Varnsdorf včetně externích zakázek byl ve výši 1.108.492,-Kč. 

    

  Účet 501200 včetně další účtů 501210 a 501212 

            Režijní náklady a PHM činily v roce 2019 náklad ve výši 835.532,-Kč.     

                    

Účet 502 – Spotřeba energie  

 

Účet 502000 

Celkové náklady na energii činily v roce 2019 částku 287.029,-Kč. V částce se      

částečně odrážejí i náklady za ubytovnu, která od měsíce listopad 2019 je hrazena 

z příspěvku na sportoviště.  

 

Účet 518 - Ostatní služby   

 

Účet 518000 

Ostatní náklady představují náklad v celkové výši 1.083.040,-Kč. V této částce jsou  

náklady za telefony, internet, rozbory vody, poštovné. 

 

Účet 518400  

Další náklady ve výši 669.374,-Kč, které představují především nákupy služeb,  

lékařské prohlídky, úklid, odvozy odpadů, poradenskou činnost, správu SOFTbit, 

praní prádla, servisní činnosti. 

Výnosové účty  

Celkové výnosy společnosti za služby ke dni 31. 12. 2019 byly 15.178.333,25,-Kč. 

 

Výnosy společnosti jsou tvořeny především z příjmů ze vstupného, pronájmu nebytových 

prostor, provize ze správy bytů a tržby za zboží.  

 

Z významných položek výnosů zejména tyto účty:  
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Účet 602 Tržby za služby  

            Celková částka výnosů na tomto účtu činí 12.908.859,10,-Kč.  

            

Účet 602100  

Jedná se o účet provizí za správu městských bytů a nebytových prostor, správy SVBJ.       

Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2019 činí 2.321.403,55,-Kč. 

  

Účet 602200  

            Jedná se o účet za tržby z prodeje služeb, ve kterých jsou započteny prodeje             

             vstupného, služby prováděné střediskem bytů a sportovišť. Celková výše výnosů ke  

             dni 31. 12. 2019 činí 9.792.158,-Kč. 

 

Účet 602300  

            Jedná se o účet za tržby za pronájmy nebytových prostor. Celková výše výnosů ke dni  

31. 12. 2019 činní 708.501,29,-Kč.  

 

Účet 648 Ostatní provozní výnosy 

           Celková částka výnosů na tomto účtu činí 2.123.067,38,-Kč.  

                    

            Účet 648001  

            Přefakturace nákladů - různé. Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2019 činí    

            491.241,96,-Kč. 

 

            Účet 648100 

            Dotace z MÚ, ÚP. Jedná se o účet, kam se účtuje příspěvek na správu sportovišť, kdy   

            ke dni 31. 12. 2019 byla proúčtována částka 1.165.392,- Kč z celkových schválených  

            1.500.000,-Kč. 

 

            Účet 648200  

            Přefakturace mzdových nákladů. Jedná se o účet přefakturace mzdových nákladů za  

            domovníky na městských bytech. Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2019 činí  

            249.379,-Kč.  

 

Účet 688 Ostatní mimořádné výnosy 

 

            Účet 688200 

            Jedná se o poskytnuté slevy na materiálu ke dni 31. 12. 2019 v celkové výši  

            102.590,25-Kč. 
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Komentář k jednotlivým účetním střediskům Regia a. s. 

Regia a.s. v roce 2019 spravovala 529 bytových jednotek v rámci vedlejší činnosti Města 

Varnsdorf, dále 33 bytových jednotek v režimu SVBJ, kdy na konci roku čtyři SVBJ odešly. 

Dále v režimu správy společnost provozuje pro Nadační fond Hrádek vyhlídkovou věž a pro 

město dále spravuje městská sportoviště.   

Přehled hospodaření jednotlivých středisek je přílohou této zprávy.  

 

Celkové náklady společnosti ke dni 31.12.20219 činí 17.143.301,25,-Kč. 

Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 20219 činí 15.178.333,25,-Kč. 

Výsledek hospodaření akciové společnosti vykazuje celkovou ztrátu ve výši: 

1.964.968,-Kč. 

Činnosti středisek společnosti Regia a. s. 

Středisko 022 – Hrádek  

Středisko vyhlídkové věže Hrádek čp 1726 je provozováno na základě mandátní smlouvy ze 

dne 25. 02. 2015 s Nadačním fondem Hrádek. Provoz je celoroční s provozní dobou duben – 

září, 10:00 - 18:00 hod., od úterka do neděle s výjimkou července a srpna, kdy je provoz celý 

týden. V zimních měsících (od října do dubna) je provoz omezen na dobu od 12:00 -16.00 hod. 

s výjimkou pondělí.  

Vzhledem k nutnosti vykrývat různou pracovní dobu je obtížné dodržovat stanovený týdenní 

úvazek především v zimních měsících a na druhou stranu v letních měsících zase dodržet 

stanovený odpočinek mezi směnami tak, aby nebyl porušen zákoník práce. 

Předmět správy zahrnuje  

a) Průvodcovskou činnost v objektu včetně informačních materiálů (propagace).  

b) Zajišťuje a hradí personální obsazení. 

c) Zajišťuje a hradí nezbytnou údržbu a vybavení spotřebním materiálem a odstraňuje 

akutní havárie. 

d) Spolupracuje s mandantem při zajišťování plánu akcí a výstav na Hrádku. 

e) Na své náklady zajišťuje telefonní přípojku na PCO. 

f) Zajišťuje pro NF Hrádek vedení účetnictví, zpracování agendy DPH a roční uzávěrky.   

 

Za shora uvedené úkony dle smlouvy a následujících dodatků náleží odměna ve výši 200.000,-

Kč bez DPH, a z dodatku č. 2 ze dne 01. 06. 2017 za vedení účetnictví 6.000,-Kč bez DPH.  

 

 

Přehled výnosů a nákladů viz tabulka níže: 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy  314612 276701 286110 277236 278989 274753 

Náklady -197882 -254834 -292144 -305216 -275188 -391936 

Celkem  116730 21867 -6034 -27980 3801 -117183 
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Největší podílem nákladu jsou mzdové náklady se zákonnými odvody, představující 85% 

veškerých nákladů na provoz vyhlídkové věže Hrádek.  

 

Přehled významných nákladů  

Účet 501 Spotřeba materiálu - režie   24.617,-Kč 

Účet 521000Mzdové náklady činily 258.317,-Kč 

Účet 52100 OON                               17.047,-Kč   

Účet 524 Odvody za zaměstnance       81.335,-Kč 

 

Přehled významných výnosů 

Účet 602 Tržby z prodeje služeb      82.661,23,-Kč 

Účet 604 Prodej zboží                     26.802,62,-Kč  

Účet 648 Ostatní provozní výnosy 165.289,-Kč 

 
Z celkového pohledu na ekonomiku je jasné, že náklady na provoz vyhlídkové věže převyšují 

výnosy a příspěvek nepokrývá v celém rozsahu ani mzdové náklady. Je tedy nutné 

v následujícím roce zažádat Nadační fond o navýšení příspěvku tak, aby společnost Regia a. s. 

nebyla ve ztrátě. V měsíci září došlo k personální obměně vyhlídkové věže Hrádek.  

 

Hospodářský výsledek střediska 022 - Hrádek ke dni 31. 12. 2019 je   

-117.183,79,-Kč. 

Středisko 023 - Ubytovna Sportovní hala Západní  

Středisko Ubytovny na ul. Západní je provozováno jako součást sportovní haly. Jedná se o 

samostatný objekt, kdy v dolní části jsou umístěny nebytové prostory, které jsou pronajímány. 

Vlastní ubytovna má 49 lůžek s vlastním sociálním vybavením a nachází se v třípodlažní 

budově. Provoz je celoroční.     

Přehled výnosů a nákladů viz tabulka níže: 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy 775108 842893 774641 964150 790138 851588 

Náklady 415414 511469 561100 746312 758448 419501 

Celkem  359694 331424 213541 217838 31690 432087 

 

V rámci střediskového hospodářství je kmenově vedena na tomto středisku jedna pracovnice. 

Ve skutečnosti se na úklidu a povozu podílí většina zaměstnanců sportovní haly. V minulosti 

bylo střediskově účtovány dvě pracovnice společnosti. 

 
Přehled významných nákladů  

Účet 502000 Spotřeba energie                 130.941,-Kč 

Účet 521100 Mzdové náklady činili        155.144,-Kč 

Účet 521200 OON                                    37. 134,-Kč   

Účet 524 Odvody za zaměstnance             60.560,-Kč 
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Přehled významných výnosů 

Účet 602-Tržby z prodeje služeb    620.390,87,-Kč 

Účet 604 Prodej zboží                     231.197,17,-Kč  

 
Z celkového pohledu se jedná o středisko, které je schopno generovat kladný hospodářský 

výsledek. Velkým posunem a úsporou nákladových položek je možnost přesunout energie do 

příspěvku poskytovaného městem Varnsdorf.  

Je však nutné k lepšímu zisku provést obměnu zařízení a vybavení.   

 

Hospodářský výsledek střediska 023 – Ubytovna Sportovní hala ke dni   

31. 12. 2019 je 432.087,47,-Kč. 

Středisko 030 – Realitní kancelář a. s. 

Středisko Realitní kanceláře bylo provozováno po celou dobu existence společnosti Regia a. s. 

V minulosti byla zaměřena na prodej nemovitostí především z majetku města. Na tuto pozici 

byla vyčleněna jedna pracovnice DPP, která k této činnosti prováděla inventarizaci majetku.   

Vzhledem ke skutečnosti, že pracovnice ukončila pracovní poměr v měsíci srpen 2019 a město 

již přes společnost Regia a. s. svoje nemovitosti neprodává, byla ukončena k datu 31. 12.2019 

činnost realitní kanceláře.   

 

Přehled významných nákladů  

Účet 518 Ostatní služby                       3.827,-Kč 

Účet 538 000 Ostatní daně a poplatky  2.000,-Kč 

 

Přehled významných výnosů 

Účet 602-Tržby z prodeje služeb  20.181,183,-Kč 

 

Z přehledu je patrné, že v přehledu chybí mzdové náklady a OON, což zkresluje konečný 

výsledek hospodaření. Po jeho započtení by toto středisko vykazovalo rovněž ztrátu.  

 

Hospodářský výsledek střediska 030 – Realitní kancelář Regia ke dni 31. 12. 

2019 je 14.354,57,-Kč. 
 

Středisko 041 (Správa bytů) 

 
Středisko správy bytů sídlí ve Varnsdorfu, ul. Západní 2744. Středisko má devět zaměstnanců, 

z nichž je 5 techniků + 1 na 0,5 úvazku, dvě účetní na celý úvazek a skladový referent na 0,5 

úvazku. Činnosti jsou zastřešovány vedoucím střediska. Dlouhodobě neobsazenou pozicí je 

bytový technik, který by řídil pracovní činnosti, přebíral a předával práci pro techniky. Pozice 

je neobsazena z důvodu nedostatku finančních prostředků na mzdy.  

Středisko má klíčový význam v rámci ekonomiky a v minulosti dotovalo ostatní střediska.  
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Mezi hlavní činnosti patří: 

 

Správa bytového fondu města Varnsdorf 

 

Tato správa je vykonávána na základě uzavřené smlouvy“ Smlouva pro správu nemovitostí a 

výkon dalších práv a povinností“. Jedná se o komplexní správu městských bytů a nebytových 

prostor. Seznam spravovaných objektů viz níže tabulka.  

 

Seznam bytů spravovaných společností 
  Seznam nebytových prostor 

  

Adresa čp. Počet 
bytů 

  
Adresa čp. 

    

Legií   1954 12   Poštovní zubní ordinace,           
masérské  služby, 

1254 
1 

Kmochova    2264 1   

(správa)   2136 1   Lesní ordinace 3012 1 

Prašná 

  2290 12   ordinace 3013 1 

  2290b 7   ordinace, porad. 3063 1 

  2290c 7   budova kadeřnictví 

2939 1 
Edisonova    2739 71   Měst. policie tělocvična 

; 
  2740 71     posilovna 

  2741 71     garáže 

Lesní    2970 75   DPS Lesní ordinace 
2970 1 

K. Světlé   3014 59     prostory DPS 

Kmochova   3023 58   DPS  Nemoc. prostory DPS 3321 1 

Nemocniční   3307 40   Kmochova kanceláře Regia 3136 1 

  3321 32   Západní kanceláře Regia 

2755 1 Kovářská  SVBJ 2761 3     garáže 

SVBJ 2762 3     bývalé fit centrum 

SVBJ 2763 2   Legií lékárna 
1954 1 

SVBJ 2764 2     kadeřnictví 

Kostelní   3300 2           

                  

Celkem:     529   Celkem:     10 

 

 

V roce 2019 byla dodatkem č. 1 ze dne 13. 12. 2019 ke shora citované smlouvě navýšena cena 

za správu z původních 160,-Kč na 290,-kč na základě vlastní žádosti společnosti Regia a. s.  

Tato změna se projeví až v roce 2020.  

Společnost Regia odvádí celý výsledek hospodaření zpět do městského rozpočtu. V roce 2019 

odvedla částku 5.700.000,-Kč do hlavní činnosti města na základě rozhodnutí zastupitelstva 

města vedené pod usnesením č. 71/12020/5.  
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Mezi další činnosti města patří opravy a rekonstrukce městských bytů. Tyto činnosti tvoří 

významnou položku v konečném zúčtování jak na středisku bytové správy, tak v celkovém 

hospodářském výsledku. 

Bytová správa patří jednoznačně mezi střediska, které generují kladný výsledek hospodaření.  

Při posouzení jednotlivých roků je obtížné vycházet z jednotlivých účetních sestav předchozích 

let, neboť ne vždy docházelo k přesnému střediskovému hospodářství, které v konečném 

důsledku znamenalo zkreslení vykazovaných údajů.  
Středisko bytové správy vykazuje k datu 31. 12. 2019 zisk ve výši 

320.691,-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 5.351.365,66,-Kč 

Celkové výnosy na středisku by ve výši 5.672.056,90,-Kč.  

 

Analýzou bytové správy za posledních šest let (2014 - 2019) lze jednoznačně učinit závěr, že 

podíl zadávané práce z městských bytů se v průběhu těchto let snížil o 20%. V objemu nákupu 

je tento podíl ještě znatelnější, kde pokles v nákladech (prima – náklad za nákup materiálu) je 

až 50% (viz tabulka).   

Vzhledem k neustálému růstu mezd dochází rovněž k navýšení o 30 % v osobních nákladech.  
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Kmochova 2136 Bankovní spojení IČ: 445 67 995 
407 47  Varnsdorf 214 524 942 / 0300 (ČSOB) ID DS: 8vafzgq 
www.regiavdf.cz  TEL: 414 120 321 

 
REGIA a.s. vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 201. 

 

Náklady  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Osobní náklady       

 mzdy  1 972 727 Kč 1 517 728 Kč 1 434 064 Kč 1 245 830 Kč 1 491 559 Kč 1 756 139 Kč 

 OON 96 999 Kč 45 269 Kč 96 932 Kč 72 493 Kč 24 455 Kč 24 064 Kč 

 zák. pojištění 696 814 Kč 536 017 Kč 511 297 Kč 433 886 Kč 523 150 Kč 606 115 Kč 

  2 766 540 Kč 2 099 014 Kč 2 042 293 Kč 1 752 209 Kč 2 039 164 Kč 2 386 318 Kč 

Přímé náklady       

 teplo 34 528 Kč 36 062 Kč 40 148 Kč 40 608 Kč 36 884 Kč 33 114 Kč 

 el. energie 28 269 Kč 23 447 Kč 20 971 Kč 15 750 Kč 21 913 Kč 20 599 Kč 

 voda 21 309 Kč 7 028 Kč 6 975 Kč 6 975 Kč 6 759 Kč 6 486 Kč 

  84 106 Kč 66 537 Kč 68 094 Kč 63 333 Kč 65 556 Kč 60 199 Kč 

Nepřímé náklady       

 PHM 59 291 Kč 54 637 Kč 61 995 Kč 61 442 Kč 75 149 Kč 93 239 Kč 

 spotřeba p. 1 108 492 Kč 1 107 586 Kč 1 378 799 Kč 1 743 138 Kč 1 993 327 Kč 2 006 198 Kč 

 spotřeba r. 59 022 Kč 44 497 Kč 99 366 Kč 305 963 Kč 126 105 Kč 347 398 Kč 

 stravenky 70 928 Kč 59 980 Kč 72 072 Kč 66 935 Kč 0 Kč 0 Kč 

 ost. náklady 84 862 Kč 39 474 Kč 47 749 Kč 38 296 Kč 68 693 Kč 94 662 Kč 

 DHIM2019 140 788 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  1 523 383 Kč 1 306 174 Kč 1 659 981 Kč 2 215 774 Kč 2 263 274 Kč 2 541 497 Kč 

        

Opravy udržování  636 552 Kč 289 911 Kč 32 541 Kč 177 012 Kč 500 504 Kč 619 783 Kč 

Ostatní služby 282 137 Kč 275 480 Kč 569 512 Kč 1 052 124 Kč 703 160 Kč 545 716 Kč 

Manka škody 58 647 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 200 Kč 

  977 336 Kč 565 391 Kč 602 053 Kč 1 229 136 Kč 1 203 664 Kč 1 165 699 Kč 

        

Celkem náklady  5 351 365 Kč 4 037 116 Kč 4 372 421 Kč 5 260 452 Kč 5 571 658 Kč 6 153 713 Kč 
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Výnosy 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Tržby z prodeje služeb 5 515 152 Kč 4 160 615 Kč 4 709 038 Kč 5 736 489 Kč 6 409 030 Kč 6 624 666 Kč 

Ostatní provozní výnosy  53 978 Kč 30 582 Kč 2 644 Kč 15 000 Kč 0 Kč 7 070 Kč 

Ostatní výnosy 102 926 Kč 168 064 Kč 154 885 Kč 221 769 Kč 276 049 Kč 221 607 Kč 

Celkem výnosy 5 672 056 Kč 4 359 261 Kč 4 866 567 Kč 5 973 258 Kč 6 685 079 Kč 6 853 343 Kč 

        

Náklady celkem  5 351 365 Kč 4 037 116 Kč 4 372 421 Kč 5 260 452 Kč 5 571 658 Kč 6 153 713 Kč 

Výnosy celkem  5 672 056 Kč 4 359 261 Kč 4 866 567 Kč 5 973 258 Kč 6 685 079 Kč 6 853 343 Kč 

          

Hospodářský výsledek 320 691 Kč 322 145 Kč 494 146 Kč 712 806 Kč 1 113 421 Kč 699 630 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kmochova 2136 Bankovní spojení IČ: 445 67 995 
407 47  Varnsdorf 214 524 942 / 0300 (ČSOB) ID DS: 8vafzgq 
www.regiavdf.cz  TEL: 414 120 321 

 
REGIA a.s. vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 201. 

 

V roce 2019 byla na bytové správě provedena kompletní výměna a přestavba počítačového 

vybavení včetně nákupů náležitého programového vybavení. To bylo již zastaralé a nebylo jej 

možno upgradovat. Například počítače stále používaly operační systém MS Windows XP , 

který není již podporován od 2014 (podpora běžela 12 let). Systém přinášel riziko již 

nepodporovaných bezpečnostních děr a funkcionalita neodpovídala současným požadavkům 

(např. nemožnost nainstalovat nové ovladače k tiskárnám nebo nemožnosti přistoupit na 

některé webové stránky). Operační systém prakticky sloužil jako serverové úložiště. Nebylo 

tedy možno chránit data proti útoku zvenčí a současně data bezpečně uchovávat. 

Investice do celkové přestavby byla 275.000,-Kč.   

Vzhledem k absenci vlastních zdrojů si společnost obstarala na zakoupení úvěr od ČSOB. 

Celková výše úvěru byla 450.000,-Kč na 5 let, s měsíční splátkou 9.229,-Kč, úroková sazba 

činní 7,9% po dobu 3 let a zbytek již s úrokem 0%. Další finanční prostředky byly použiti na 

nákup programového vybavení pro ekonoma organizace, program SSB Fin pro bytové 

družstvo.  

Závěr je nutno podotknout, že činnosti na bytové správě - především pracovní činnosti techniků 

- jsou značně podhodnoceny. Cena za provedenou odvedenou práci neodpovídá tržním 

mechanismům a cenám obvyklým v místě a čase.   

Vozový park správy je v neuspokojivém stavu vzhledem ke stáří vozidel a nájezdu kilometrů. 

Především pak chybí vozidlo (dodávka) na převážení rozměrnějších nákladů (vany, bojlery).  

Personální obsazení je, až na malé výjimky, beze změn a tudíž jsou nastaveny ne vždy funkční 

vazby vzhledem k vykonávaným službám a servisu pro město. Na druhou stranu mzdy techniků 

i účetních jsou tak nízké, že je s podivem, že práci jsou ochotni vykonávat v oblasti, která je 

mimo firmu placena výrazně lépe.  

Středisko 050 (Správa Regia a. s.) 

Středisko správy sídlí ve Varnsdorfu, ul. Kmochova 2136. Personálně je obsazeno vedením 

společnosti (ředitel), hlavním ekonomem, mzdovou účetní, účetní pro výkon ekonomické 

správy pro město Varnsdorf a na 0,5 úvazku spisovým pracovníkem. Na středisku jsou rovněž 

účtovány náklady statutárních orgánů společnosti.  

V roce 2019 (červenec) došlo ke změně v pozici hlavního ekonoma. Za posledních pět let je to 

již třetí změna na uvedené pozici. Náhradu si vedení společnosti muselo najít i za mzdovou 

účetní, která odešla ve stejnou dobu.  Obě pozice jsou klíčové a obsazení nebývá snadnou 

záležitostí vzhledem ke složitosti a komplikovanosti požadovaných prací.  

Středisko správy Regia a.s. vykazuje k datu 31. 12. 2019 ztrátu  

-547.006,18,-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 3.397.160,00,-Kč 

Celkové výnosy na středisku by ve výši 2.850.153,82,-Kč.  

 

V roce 2018 a 2017 středisko hospodaření vykazovalo účetní zisk. Tento zisk byl však dosažen 

především špatným střediskovým hospodářství, především ve výnosové části, kde byla 

účtována například provize ze  střediska správy bytů nebo v nákladech jsou zúčtovány položky 

nemající vztah ke středisku (opravna dopravních prostředků - není zde žádné vozidlo). Vývoj 

hospodářských výsledků viz tabulka níže.  
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Hospodaření střediska je také výrazně ovlivněno tím, že není možno účtovat také náklady 

spojené se správou sportovišť, správy bytů nebo vyhlídkové věže Hrádek. Jedná se o tzv. 

vnitropodnikové hospodaření. Jsou to činnosti mzdové účetní, hlavního ekonoma, ale i ředitele 

nebo nákup provozních materiálů (papíry, tonery apod.). Objem není nikde vyčíslen i přesto, 

že například sportoviště v rámci společnosti zaujímají celých 60% správy.  

 

Přehled významných nákladů  

Účet 501200 Spotřeba materiálů               139.782,-Kč 

Účet 502000 Spotřeba energie                     71.982,-Kč 

Účet 521100 Mzdové náklady                1.499.913,-Kč 

Účet 521200 OON                                       70.370,-Kč   

Účet 518000 Ostatní služby                       221.780,-Kč  

Účet 524 Odvody za zaměstnance             468.619,-Kč 

 

Přehled významných výnosů 

Účet 602-Tržby z prodeje služeb            1.174.251,-Kč 

Účet 604 Prodej zboží                             1.675.877,-Kč  

 

V roce 2019 byl zakoupen na středisko server na správu dat a dálkovou správu. Všechny 

počítačové jednotky byly zasíťovány tak, aby bylo možno data centrálně ukládat a archivovat 

včetně jejich ochrany prostřednictvím firemního firmwaru.  

Upraveny byly i vnitřní prostory společnosti včetně sociálního vybavení, které nebyly ve 

vyhovujícím stavu. Současně byl podán návrh na sestěhování společnosti Regia a. s. do prostor 

správy bytů v ul. Západní.  
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Středisko 052 Domovníci 

Ve středisku jsou především zaměstnáváni pracovníci na VPP (smlouva o provedení práce). 

Jedná se o domovníky v bytových domech v majetku města. Náklady tvoří pouze OON vč. 

sociálního a zdravotního pojištění. Veškeré tyto náklady jsou kryty z vedlejší činnosti Města 

Varnsdorf. 

 

Středisko Domovníci vykazuje k datu 31. 12. 2019 ztrátu -21.183,-

Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 249.379,-Kč. 

Celkové výnosy na středisku by ve výši 228.1986-Kč.  
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Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízení v majetku 

města  

Sportoviště města Varnsdorf jsou spravována společností Regia a.s. na základě Příkazní 

smlouvy z 31. 01. 1994 včetně aktualizací v podobě dodatků, kterých do současné doby bylo 

vydáno čtrnáct. Právní obsah smlouvy včetně dodatků primárně řeší pouze stanovení ceny za 

sportoviště včetně základního rozsahu povinností. 

Spravovaná městská sportoviště 

 

a) Plavecký bazén  

b) Sportovní hala + venkovní areál  

c) Fotbalový stadion Kotlina + lehkoatletický ovál, hřiště s umělým povrchem 

d) Zimní stadion 

  

Od roku 1994 došlo k modernizaci a celkovým přestavbám na všech sportovištích, včetně jejich 

rozšíření, s výjimkou objektu sportovní haly. Tím se zvýšily nároky a požadavky na údržbu a 

správu městských sportovišť. Stále platná smlouva však již nepokrývá celkový rozsah a 

potřeby.  

Je tedy nutné především upravit nový právní rámec mezi společností Regia a.s. a městem 

Varnsdorf tak, aby společnost nedotovala správu z jiných činností a nebyla ve ztrátě z činností, 

které pro město Varnsdorf provozuje. Částečně je tento stav napravován příspěvkem na správu, 

který majoritní vlastník (město Varnsdorf) poskytuje. V  rámci rozpočtu města v roce 2019 

přispěl částkou 1.500.000,-Kč. Tento příspěvek je výhradně určen na správu sportovišť, kde se 

jedná především o údržbu zeleně, drobné opravy a vylepšení, nákup PHM, zákonné revize, 

úklidové prostředky nebo bazénové chemie.  

Vývoj příspěvku viz tabulka:   

 

 
 

Současné nastavení v podobě příspěvku neodpovídá skutečným potřebám společnosti. Do 

budoucna je nutné komplexně vyřešit celou správu sportovišť tak, aby město mohlo kontrolovat 

a účinně regulovat dle svých představ výši nájemného - vstupného.  
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Na druhou stranu musí být společnosti Regia zajištěna úhrada případné ztráty vzniklé 

dotovanými cenami sportovišť.  Otevřenou otázkou je, zda ponechat obchodní společnost nebo 

transformovat Regia a.s. do jiného subjektu, například do příspěvkové organizace.  

Je také nutné zdůraznit, že velká část nákladů zůstává na straně města Varnsdorf v podobě 

investic do sportovišť, úhrad velkých oprav nebo větší údržby. Nemalou částkou je také platba 

za spotřebovanou energii. Rozklad viz jednotlivé kapitoly.  
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Komentář k jednotlivým sportovištím  

Středisko 051 Sportovní hala  

Středisko 051 je situováno ve středu města Varnsdorf,  ul. Západní a jako jediné sportoviště 

neprošlo za poslední roky žádnou rekonstrukcí. Ta je ve výhledu následujících let. Objekt tvoří 

velká sportovní hala s hledištěm, zázemí pro sportovce (šatny), restaurace a v patře budovy také 

sál pro bojové sporty (Judo, zápas). V druhé části jsou situována recepce a komerční zázemí 

v podobě nebytových prostor, které jsou společností pronajímány. Dále je zde technické zázemí 

a prostorná garáž. 

 

Venkovní prostor prošel v uplynulých letech velkou rekonstrukcí a je tvořen:  

- basketbalovým hřištěm s umělým povrchem  

- travnatým hřištěm na fotbal se zádržnými systémy 

- fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, rovněž se zádržnými systémy 

Dále venkovní sportoviště disponuje: 

- dálkařskými sektory 

- moderním workoutovým hřištěm 

- běžeckým oválem (333m)  

 

Akcemi největšího rozsahu v rámci opravy a údržby areálu byly regenerace vnějšího travnatého 

hřiště, jejíž součástí bylo kompletní provzdušnění travnaté plochy, pískování, dosev trávy a 

celoroční program hnojení, oprava umělého povrchu basketbalového hřiště, střechy restaurace, 

dokončení výměny oken, nátěr střechy a demolice nefunkční trafostanice. Průběžně byly 

prováděny drobné opravy a údržba vlastního objektu sportovní haly, šaten a venkovního areálu. 

Celkové náklady, které hradilo město Varnsdorf z rozpočtu (podklady OSMI): 

 

Opravy a údržba celkem             1.046.717,00,-Kč 

Investice celkem                 114.369,00,-Kč 

Celkem :                                                                            1.161 086,00,-Kč 

 

El. energie       592.679,00,-Kč 

Teplo        692.790,00,-Kč 

Voda          98.334,00,-Kč 

Energie celkem                          1.383.803,00,-Kč 

 

Celkový náklad na středisku Sportovní hala                 2.544.889,-Kč 

 

Středisko Sportovní hala vykazuje k datu 31. 12. 2019 ztrátu 

306.972,07,-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 1.415.823,20-Kč 

Celkové výnosy na středisku by ve výši 1.108.851,13,-Kč.  

 

Přehled významných nákladů  
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Účet 501200 Spotřeba materiálů               142.273,-Kč 

Účet 521100 Mzdové náklady                   742.322,-Kč 

Účet 521200 OON                                       80.719,-Kč   

Účet 524 Odvody za zaměstnance             246.335,-Kč 

Účet 518000 Ostatní služby                         71.350,-Kč  

 

Přehled významných výnosů 

Účet 602-Tržby z prodeje služeb         1.092.471,70,-Kč 

 

Vývoj hospodaření za rok 2014-2019 roky viz tabulka:    

Sportovní hala  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy 1037100 998826 903804 1048750 1310575 1108851 

Náklady 936630 1096620 1211567 1121171 1207725 1415823 

Celkem  100470 -97794 -307763 -72421 102850 -306972 

 

Se  shora uvedeného přehledu jsou patrné jednotlivé ztráty v hospodaření, které jsou způsobeny 

především špatně nastaveným právním rámcem a nemožností určovat komerční ceny za 

pronájem sportovišť. Ty jsou následně nastaveny tak, aby vyhovovaly především sportovním 

klubům a organizacím, nikoliv pak společnosti Regia a. s. Ztráta je pak k tíži společnosti. V roce 

2018 navíc bylo špatně stanoveno střediskové hospodaření společnosti, což v konečném 

zúčtování vytvořilo kladný výsledek hospodaření.   

V průběhu roku 2019 byly sjednoceny nájmy nebytové prostor tak, aby všechny nájemní vztahy 

měly rovnou cenu za prostory a další komodity. 

 

Sportovní hala       

 TJ FK Schrod. TOS VOŠP Pronájmy Ostatní  
1 21 021 Kč 130 Kč 17 282 Kč 2 782 Kč 4 130 Kč 19 426 Kč 11 079 Kč 75 850 Kč 
2 17 673 Kč 4 565 Kč 14 677 Kč 0 Kč 3 652 Kč 15 895 Kč 8 507 Kč 64 969 Kč 
3 22 956 Kč 6 396 Kč 16 695 Kč 5 565 Kč 3 652 Kč 14 243 Kč 924 Kč 70 431 Kč 
4 12 398 Kč 2 637 Kč 14 152 Kč 894 Kč 2 243 Kč 7 309 Kč 5 750 Kč 45 383 Kč 
5 8 546 Kč 1 652 Kč 18 152 Kč 3 022 Kč 0 Kč 4 595 Kč 8 936 Kč 44 903 Kč 
6 3 810 Kč 860 Kč 12 195 Kč 0 Kč 0 Kč 7 851 Kč 27 038 Kč 51 754 Kč 
7 826 Kč 0 Kč 1 760 Kč 0 Kč 0 Kč 45 271 Kč 662 Kč 48 519 Kč 
8 4 182 Kč 835 Kč 8 591 Kč 0 Kč 0 Kč 105 827 Kč 8 248 Kč 127 683 Kč 
9 26 626 Kč 2 090 Kč 6 130 Kč 3 304 Kč 0 Kč 12 518 Kč 2 950 Kč 53 618 Kč 

10 24 762 Kč 2 567 Kč 32 564 Kč 5 245 Kč 2 391 Kč 6 317 Kč 3 684 Kč 77 530 Kč 
11 24 206 Kč 3 260 Kč 20 869 Kč 4 173 Kč 1 913 Kč 14 738 Kč 12 429 Kč 81 588 Kč 
12 15 782 Kč 2 086 Kč 12 022 Kč 0 Kč 5 130 Kč 32 546 Kč 14 873 Kč 82 439 Kč 

Celkem 182 788 Kč 27 078 Kč 175 089 Kč 24 985 Kč 23 111 Kč 286 536 Kč 105 080 Kč  
% 22% 3% 21% 3% 3% 35% 12% 824 667 Kč 

 

Středisko 053 Zimní stadion  
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Středisko zimního stadionu je situováno do ul. Otavská ve Varnsdorfu. Jedná se o sportoviště, 

které v minulých letech prošlo nákladnou rekonstrukcí (zastřešení), kde bylo rovněž 

vybudováno nové zázemí pro sportovce v podobě šaten. V patře je k dispozici restaurace, která 

je pronajímána. Zcela nová je i technologická část chlazení a ventilace. Jako provizorní řešení 

jsou koncipovány divácké sektory.  

Provoz je zajištěn celoročně od ledna do prosince. V měsících leden – březen a září - prosinec 

je připravena ledová plocha a v měsících duben - srpen multifunkční plocha.  

Tato plocha je využívána sporadicky neboť nenabízí možnosti jiných aktivit než in-line bruslení 

nebo in-line hokej. V tomto ohledu je její provoz nerentabilní a bez využití.  

Personálně bylo středisko obsazeno dvěma ledaři (správci) a dvěma pracovnicemi s úvazkem 

0,75 na pozici pokladní-úklid. Od 01. 11. 2019 je na středisku zřízena funkce vedoucího 

zimního stadionu, který je zároveň jedním z ledařů, ostatní pracovní pozice jsou nezměněny.  

V rámci opravy a údržby objektu zimního stadionu byly provedeny práce nezbytné pro chod 

areálu, dále byly provedeny terénní úpravy v prostoru budoucí výstavby parkoviště (vybourání 

betonových základů bývalých šaten) a opravena rolba pro úpravu ledu.  

Nejvýznamnější investiční akcí v rámci areálu zimního stadionu byla výstavba parkoviště. Dále 

byl zakoupen mobilní umělý povrch pro využití tohoto účelového zařízení i v letním období. V 

průběhu roku byla vypracována PD ke stavebnímu řízení a zadání stavby pro dostavbu šaten 

administrativní budovy. 

Všechny tyto investice a opravy byly hrazeny z rozpočtu města (podklady OSMI) :   

 

Opravy a údržba celkem       561.184,00,-Kč 

Investice celkem                5.536.317,00,-Kč 

Celkem                                                                                6.097.501,00,-Kč 

 

El. energie                1.463.558,00,-Kč 

Plyn         234.361,00,-Kč 

Voda             125.812,00,-Kč 

Energie celkem                               1. 823.731,00,-Kč  

     

Celkový náklad na středisku Zimní stadion  7.921.232,00,-Kč. 

 

Středisko Zimní stadion vykazuje k datu 31. 12. 2019 ztrátu                 

-225.212,66-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 1.237.503,77-Kč 

Celkové výnosy na středisku by ve výši 1.012.291,11,-Kč.  

 

Přehled významných nákladů  

Účet 501200 Spotřeba materiálů               108.234,-Kč 

Účet 521100 Mzdové náklady                   691.991,-Kč 

Účet 521200 OON                                       56.469,-Kč   

Účet 524 Odvody za zaměstnance             228.679,-Kč 

Účet 518000 Ostatní služby                         62.962,-Kč  

 

Přehled významných výnosů 
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Účet 602-Tržby z prodeje služeb         1.012.291,70,-Kč 

 

Zimní stadion  

Rok     2014      2015     2016     2017    2018       2019 

Výnosy 5890 860582 809177 806939 891624 1012291 

Náklady 19190 735031 744754 702150 818481 1237503 

Celkem  -13300 125551 64423 104789 73143 -225212 

 

Z hospodářských výsledků, především pak z celkové analýzy předchozích let vyplývají stejné 

skutečnosti jako na předchozím sportovním areálu. Jedná se o špatné střediskové hospodaření, 

kde například v roce 2018 byly mzdové prostředky za celý rok v objemu o 25% nižší a v roce 

2017 dokonce o 50% nižší, než v roce 2019, při stejném personálním obsazení. 

Z výnosů naopak je zjištěn nárůst o 10% z prodeje tržeb.  

Tabulka obsazenosti:  

        Zimní stadion        

    HC VDF     RBK L.    Město    TOS     VOŠP Vstupné Ostatní  

1 47 021 Kč 17 998 Kč 23 043 Kč 2 608 Kč 8 803 Kč 21 850 Kč 43 308 Kč 164 631 Kč 

2 34 000 Kč 17 998 Kč 7 826 Kč 434 Kč 5 281 Kč 37 532 Kč 18 105 Kč 121 176 Kč 

3 37 826 Kč 4 694 Kč 12 608 Kč 0 Kč 5 485 Kč 11 628 Kč 29 286 Kč 101 527 Kč 

4 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

5 9 217 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 435 Kč 11 652 Kč 

6 9 391 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 9 391 Kč 

7 4 174 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 40 507 Kč 44 681 Kč 

8 11 043 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 11 043 Kč 

9 36 978 Kč 8 695 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19 765 Kč 65 438 Kč 

10 46 564 Kč 17 326 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 061 Kč 68 951 Kč 

11 46 217 Kč 26 086 Kč 13 043 Kč 3 043 Kč 0 Kč 0 Kč 3 915 Kč 92 304 Kč 

12 40 043 Kč 13 259 Kč 14 347 Kč 4 347 Kč 0 Kč 95 090 Kč 95 406 Kč 262 492 Kč 

Celkem 322 474 Kč 106 056 Kč 70 867 Kč 10 432 Kč 19 569 Kč 166 100 Kč 267 788 Kč  

% 33% 11% 7% 1% 2% 17% 28% 963 286 Kč 

 

Stejně tak jako u ostatních sportovišť nelze požadovat komerční cenu (cca 2.000,-Kč/h) za 

pronájem ledové plochy. Cena pronájmu se pohybuje v průměru kolem 1.000,-Kč za hodinu a 

u konkurenčního zimního stadionu v Rumburku je cena ještě o 10% nižší.  

 

 

 

 

Středisko 054 Plavecký bazén  
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Středisko plaveckého bazénu je situováno podél ul. Západní ve středu města.  Disponuje 

plaveckým bazénem o velikosti 25 m s pěti plaveckými drahami. K relaxaci jsou k dispozici 

dvě vířivky, finská a parní sauna nebo občerstvení dostupné přímo z bazénu. Součástí je i malý 

plavecký bazén s chrličem vody nebo 95 m dlouhý tobogán. V patře netradičně řešené budovy 

je gymnastická plocha, posilovna se základním vybavením a 12 spinnigovými koly. 

Provoz je celoroční s výjimkou čtrnácti dnů v roce z důvodu nutné odstávky pro údržbu 

některých součástí plaveckého bazénu. 

Na středisku jsou zaměstnáni čtyři plavčíci a čtyři pokladní-úklid. Od 01.01.2019 byl ustanoven 

vedoucí plaveckého bazénu, který je zároveň i plavčíkem, ostatní pozice nezměněny.  

V areálu plaveckého bazénu bylo v průběhu roku provedeno množství menších oprav. Mezi 

nejvýznamnější patří výměna sond měření chlóru, provedení výměny nefunkční řídící jednotky 

MaR, výměna zastaralého PC a upgrade stávajícího nefunkčního systému MaR. Vypracována 

byla zadávací a prováděcí projektová dokumentace pro generální opravu netěsné dojezdové 

vany tobogánu.  

Všechny tyto opravy byly hrazeny z rozpočtu města, včetně níže uvedených energií a 

investic (podklady OSMI):  

 

Opravy a údržba celkem                  638.024,00,-Kč 

 

El. energie               1.478.013,00,-Kč 

Teplo                2.138.420,00,-Kč 

Voda                        675.728,00,-Kč 

Celkem                                          4.292.161,00,-Kč 

 

Za středisko plaveckého bazénu bazén celkem          4 930 185,00,-Kč.  

 

Středisko Plavecký bazén vykazuje k datu 31. 12. 2019 ztrátu                 

-1.012.307,03,-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 3.769.918,40,-Kč 

Celkové výnosy na středisku byly ve výši 2.757.611,37,-Kč.  

 

Přehled významných nákladů  

Účet 501200 Spotřeba materiálů               240.867,-Kč 

Účet 521100 Mzdové náklady               2.211.854,,-Kč 

Účet 521200 OON                                     103.337,-Kč  

Účet 511 Opravy a udržování                    119.014,-Kč   

Účet 524 Odvody za zaměstnance             748.650,-Kč 

Účet 518000 Ostatní služby                       257.828,-Kč  

 

Přehled významných výnosů 

Účet 602-Tržby z prodeje služeb        2.757.611,46,-Kč 

Plavecký bazén 

Rok    2014    2015    2016   2017    2018    2019 

Výnosy 2363445 2306339 2633717 2712646 2659986 2757611 
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Náklady 2966575 3088407 2927233 3200971 3592148 3769918 

Celkem  -603130 -782068 -293516 -488325 -932162 -1012307 

 

Z prezentovaných výsledků hospodaření je patrné, že za posledních šest let nebylo středisko 

plaveckého bazénu nikdy v zisku. Příčiny lze spatřovat především ve specifičnosti toho 

zařízení, drahého provozu, ale především ve vysokých personálních (osobních) nákladech.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o středisko s plochou větší než 100m2 a vodními 

atrakcemi nelze snížit počet stálých plavčíků pod čtyři osoby. Stejná situace je v pomocném 

personálu na pokladně-úklidu. Personální náklady převyšují celkové výnosy z tržeb a prodeje 

služeb. 

Vzhledem k tomu, že není možno dále navyšovat cenu za jednotlivé vstupy pro veřejnost 

(necelých 70%) a jednotlivé komerční prostory a pronájmy nestačí k vyrovnání ztráty (30% 

výnosů), je nutné najít řešení, jakým způsobem bude ztráta z provozu společnosti 

kompenzována. 

Plavecký bazén 

      

      

          TJ 

     

Benedikt    Benteler      TOS   Plav. škola      Vstupné     Ostatní  

1 9 878 Kč 9 052 Kč 7 486 Kč 9 600 Kč 26 350 Kč 116 642 Kč 57 235 Kč 236 243 Kč 

2 18 747 Kč 5 941 Kč 6 304 Kč 9 600 Kč 11 925 Kč 155 220 Kč 17 707 Kč 225 444 Kč 

3 10 956 Kč 7 921 Kč 11 078 Kč 9 600 Kč 14 950 Kč 175 877 Kč 25 463 Kč 255 845 Kč 

4 9 478 Kč 7 641 Kč 6 782 Kč 9 600 Kč 11 600 Kč 129 230 Kč 19 775 Kč 194 106 Kč 

5 12 956 Kč 7 921 Kč 782 Kč 9 600 Kč 900 Kč 135 541 Kč 32 647 Kč 200 347 Kč 

6 27 825 Kč 1 980 Kč 3 217 Kč 9 600 Kč 0 Kč 98 210 Kč 18 344 Kč 159 176 Kč 

7 0 Kč 0 Kč 2 434 Kč 0 Kč 0 Kč 77 767 Kč 1 203 Kč 81 404 Kč 

8 2 469 Kč 0 Kč 3 043 Kč 0 Kč 0 Kč 43 903 Kč 20 524 Kč 69 939 Kč 

9 11 217 Kč 4 852 Kč 4 526 Kč 12 000 Kč 54 550 Kč 273 006 Kč 17 807 Kč 377 958 Kč 

10 8 173 Kč 10 465 Kč 5 165 Kč 7 200 Kč 48 200 Kč 128 900 Kč 13 379 Kč 221 482 Kč 

11 9 271 Kč 7 639 Kč 6 052 Kč 9 600 Kč 31 750 Kč 284 518 Kč 47 617 Kč 396 447 Kč 

12 11 825 Kč 4 526 Kč 4 947 Kč 9 600 Kč 20 400 Kč 186 907 Kč 13 712 Kč 251 917 Kč 

C: 132 795 Kč 67 938 Kč 61 816 Kč 96 000 Kč 220 625 Kč 1 805 721 Kč 285 413 Kč  

% 5% 2% 2% 4% 8% 68% 11% 2 670 308 Kč 

 

 

Podíl na celkové ztrátě společnosti na středisku Plaveckého bazénu je cca 50%!!! 

 

 

 

 

Středisko 055 – Fotbalový a lehkoatletický stadion 
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Středisko se nachází ve Varnsdorfu, ul. Moravská. Personálně má středisko dva zaměstnance: 

na pozici správce a na pozici uklízečka.  

Fotbalový stadion přezdívaný "Kotlina" s kapacitou 4 100 míst, z toho 900 k sezení, je domácím 

stánkem místních fotbalistů FK Varnsdorf. V areálu se nachází také hřiště s umělou trávou a 

dokončuje se výstavba nového hřiště s přírodní trávou. Součástí je běžecký atletický 400 

metrový tartanový okruh, včetně dalších atletických sektorů (koule, oštěp, kladivo a 2 dálkařské 

sektory).  

Třípodlažní administrativní budova je postavena proti hlavnímu hledišti stadionu, kde jsou 

šatny a kanceláře vedení klubu FK.  

Mimo areál je travnatá plocha v ul. Nemocniční (tzv. Vojenčák) vzdálený od hlavního hřiště 

cca 200m, který v roce 2019 prošel rekonstrukcí, kterou plně hradilo město Varnsdorf.  

Mezi nejnákladnější akce v rámci údržby areálu Kotlina patří provedení terénních úprav svahů 

v okolí nového hřiště s travnatým povrchem, jejich zpevnění a zatravnění. Dokončena byla 

oprava oplocení areálu Kotlina a hřiště v ulici Nemocniční, zrekonstruován byl přístřešek pro 

prodej občerstvení na tribuně hlavního hřiště. 

Nejrozsáhlejší investiční akcí bylo provedení terénních úprav a následná realizace výstavby 

nového fotbalového hřiště. Hřiště v ulici Nemocniční bylo dovybaveno zavlažovacím 

zařízením, zrekonstruován byl stávající odběrný objekt. 

Všechny tyto opravy byly hrazeny z rozpočtu města, včetně níže uvedených energií a 

investic (podklady OSMI):  

 

Údržba a opravy                 1.756.931,00,-Kč 

investice                5.769.175,00,-Kč 

Celkem                                                                    7.526.106,00,-Kč 

 

El. energie                  308.181,00,-Kč 

Plyn        129.184,00,-Kč 

Voda            119.870,00,-Kč 

Energie celkem                                 557.235,00,-Kč 

          

Za středisko Fotbalového a lehkoatletického stadionu 8.083.341,00,-Kč 
 

Středisko Fotbalového lehkoatletického stadionu k datu 31. 12. 

2019 ztrátu -514.645,-Kč. 
Celkové náklady na středisku byly ve výši 863.294,-Kč 

Celkové výnosy na středisku byly ve výši 348.649,-Kč.  

 

Přehled významných nákladů  

Účet 501200 Spotřeba materiálů                94.368,-Kč 

Účet 511000 Opravy a udržování               44.023,-Kč   

Účet 518000 Ostatní služby                      122.487,-Kč  

Účet 521100 Mzdové náklady                  432.697,-Kč 

Účet 524000 Odvody za zaměstnance      146.149,Kč 

Přehled významných výnosů 

Účet 602100 -Tržby z prodeje služeb        273.507,-Kč 
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Účet 602300-Tržby z nebytových prostor   51.932,-Kč 

 

Fotbalový a lehkoatletický stadion 

Rok        2014       2015      2016       2017      2018    2019 

Výnosy 358435 387077 499473 596185 535645 863294 

Náklady 760793 612166 727988 715860 637202 348649 

Celkem  -402358 -225089 -228515 -119675 -101557 -514645 

 

Z přehledu výsledku hospodaření je patrné, že ani u tohoto sportoviště se nedaří dosáhnout 

zisku. Příčina je především ve špatně nastaveném systému evidence pronájmů sportovních 

ploch. Hospodaření značným způsobem ovlivňuje také předplacení sportovišť v minulých 

letech, které v následujícím období krátí tržby z pronájmů.  

 

FK    

          TJ          FK        Školy    Ostatní     FK a.s. 

1 0 Kč 2 913 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2 0 Kč 7 715 Kč 0 Kč 25 789 Kč 0 Kč 

3 0 Kč 25 042 Kč 347 Kč 20 798 Kč 6 956 Kč 

4 4 021 Kč 5 836 Kč 2 215 Kč 3 396 Kč 19 372 Kč 

5 6 889 Kč 4 286 Kč 1 564 Kč 6 047 Kč 17 914 Kč 

6 3 152 Kč 0 Kč 867 Kč 2 611 Kč 0 Kč 

7 0 Kč 1 780 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

8 653 Kč 11 755 Kč 0 Kč 0 Kč 12 104 Kč 

9 0 Kč 17 239 Kč 0 Kč 0 Kč 6 084 Kč 

10 4 348 Kč 17 827 Kč 0 Kč 0 Kč 12 022 Kč 

11 0 Kč 15 383 Kč 0 Kč 5 651 Kč 926 Kč 

12              0,-Kč 

C: 19 063 Kč 109 776 Kč 4 993 Kč 64 292 Kč 75 378 Kč 

% 7% 40% 2% 23% 28% 

 

 

 Hospodaření sportovišť v majetku města Varnsdorf jsou dodatkem této zpráv.  
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Celkové shrnutí stavu sportovišť města za rok 2019 

Z ekonomických přehledů, především pak z jednotlivých středisek sportovišť lze učinit 

jednoznačný závěr, že nastavení právního rámce, financování a organizování správy je 

nedostatečné a jednoznačně pro společnost Regia a.s. nevýhodné.  

Po dobu sledování rentability v období 2014 - 2019 ani v jednom roce nedosáhla společnost 

zisku z provozu sportovišť-viz shrnutí tabulka: 

 

 
 

Ztráty z jednotlivých středisek jsou poté dotovány z jiných činností, například ze správy bytů, 

SVJ, které nemají co do činění se sportovní oblastí. Společnost Regia a.s. by v žádném případě 

neměla provozovat nebo spravovat městská sportoviště se ztrátou. Pokud by však ve správě 

hospodářské činnosti ztrátu vykázala, ta by měla být uhrazena vlastníkem.  

Město Varnsdorf, jako vlastník, investuje do sportovišť a jejich rozvoje milionové částky a 

v roce 2019 proinvestoval 23.479 647,-Kč bez příspěvku společnosti Regia a.s. (1.165.392,-

Kč). Rozpis jednotlivých položek níže (zdroj OSMI):       

a) Opravy a údržba celkem 4 002 856,00,-Kč 

b) Energie   8 056 930,00,-Kč 

c) Investice            10 112 952,00,-Kč 

d) Nákup strojů a zařízení          1 306 909,00,-Kč 

 

           Celkem            23 479 647,00,-Kč 

 

Spolu s rozvojem všech sportovišť dochází i k navyšování činností na jejich správu, materiální 

zajištění, personální obsazení, což v končeném důsledku prodraží jejich provoz. Všechna 

sportoviště jsou součástí občanské vybavenosti  a aby nedocházelo ke kolizím ve vztahu k ceně, 

je nutné, aby město mělo možnost regulovat ve svých zařízeních cenu za jejich poskytování.  

Je pak ale nutné dořešit základní otázku, kdo uhradí rozdíl (ztrátu), který provozem logicky 

vznikne.  

Jednou s možností je nové nastavení společnosti v jiném obchodním režimu, transformace 

společnosti na příspěvkovou organizaci nebo vytvořit jiný model, který však musí dlouhodobě 

reagovat na možné změny jak v oblasti správy, tak v oblasti ekonomické. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem -918318 -979400 -765371 -575632 -857726 -2059136

Shrnutí rentabilty -sportovišť
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Audit společnosti Regia a. s 

V roce 2020 byl na základě pověření ze dne  23.03.2020po č. j.: MUVA56965/2020KocJa byl 

proveden interní audit je účelem je kontrola hospodaření za rok 2019, společnosti Regia a.s..  

 

Výsledek auditu tedy jeho závěru viz níže: 

 

 

 
Kompletní znění zprávy a vyjádření k auditu je uloženo v kanceláři ředitele společnosti 

Regia a.s. 
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Rozbor ztráty společnosti  

Po dokladové a částečně fyzické inventuře, která byla ukončena dne 30. 06. 2020 byla 

vykázána za rok 2019 účetní ztráta ve výši -1.964.968,-Kč. Jiný výsledek hospodaření 

minulých let byl vyčíslen na ztrátu ve výši -1.275.316,-Kč (původně v účetní závěrce za 

rok 2018 -103.806,07,-Kč).  

 

 

 
 

 

 

Částečně lze přisuzovat příčinu velké ztráty společnosti ze změn účtování majetku: 

 

a) Změna účtování majetku 

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce ke změně způsobu účtování drobného 

majetku, kdy tento majetek se nesprávně do 31.12.2018 účtoval rozvahově se 100% odpisem. 

Od 1.1.2019 se drobný majetek účtuje výsledkově na účet 501 (drobný hmotný majetek) a 518 

(drobný nehmotný majetek) a eviduje se podrozvahově. 

 

b) Technické zhodnocení  
Ve sledovaném období bylo jednorázově vyřazeno z evidence technické zhodnocení majetku 

ve výši 835.619,- Kč, které bylo provedeno v letech 1992-2009, kdy účetní jednotka neměla k 

technicky zhodnocovanému majetku uzavřenou nájemní smlouvu a nebylo tedy možné toto 

technické zhodnocení účtovat, ani odepisovat. Společnost žádala města Varnsdorf o uhrazení 

technického zhodnocení, tak aby tato účetní položka mohl být proúčtovana. 

Vzhledem k chybějícím relevantním dokladům nebylo žádosti vyhověno i přesto, že společnost 

nikdy nevlastnila žádný nemovitý majetek. 

 

Zisková střediska

stř. stř.

22 Hrádek -117 183 Kč 23 Ubytovna 432 087 Kč

50 Správa Regia  a.s. -547 006 Kč 24 byt Mikulášovice 12 408 Kč

51 Sportovní hala -306 972 Kč 30 Realitní kancelář 14 354 Kč

52 Domovníci -21 283 Kč 41 Středisko bytů 320 691 Kč

53 Zimní stadion -225 212 Kč

54 Plavecký bazén -1 012 307 Kč

55 Fotbalový stadion -514 545 Kč

Celkem: -2 744 508 Kč Celkem 779 540 Kč

Ztráta za střediska 

Celkem za společnost

-1 964 968 Kč
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c) Majetek společnosti 

 

Majetkové hospodářství společnosti se v minulosti vedlo mi hlavní účetní jednotku v jiném 

účetním programu (HW Software). Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné analyticky 

posoudit majetkové rozdíly. Od roku 2017 se nevedly karty majetku. Vlastní kontrola probíhala 

pouze formálně.  

Při změně vedení společnosti nebyl majetek společnosti nikdy předán, a proto byla nařízena 

mimořádná inventura.  Ta probíhala fyzickou kontrolou, kdy byl na jejím konci zjištěn 

inventarizační rozdíl: 

1. DHM  (nad 40.000,-Kč) 

a) Skuteční stav podle inventarizace DHM - 2.468.248,44,-Kč 

b) Stav podle původního záznamu 2.605.993,04,-Kč  

c) Rozdíl-137.744,6-Kč 

2. DDHM 3000-4000,-Kč 

a) Skuteční stav podle inventarizace DDHM – 1.080.272,88,-Kč 

b) Stav podle původního záznamu 1.570.346,87-Kč 

c) Rozdíl-490.073,99-Kč 

3. JDM 1000-4000,-Kč 

a) Skuteční stav podle inventarizace 1JHM – 229.657,57,-Kč 

b) Stav podle původního záznamu 383.066,37,-Kč 

            Rozdíl -92 871,33,-Kč 

Celková inventarizační rozdíl za rok 2018 činí: 720.689,92,-Kč 

 

Vyjádření inventarizační komise:  

Provedení fyzické inventury 

- majetek špatně dohledatelný, nebyl řádně označen-pouze některý. Některý majetek 

zcela chybí i když je stále vedený v majetkové evidenci. Jedná se o majetek pořízený 

například v roce 1992. Je nepochybné, že byl vyřazen, ale v soupisu majetku stále 

figuruje 

- nebyly dohledány některé faktury k inventárnímu soupisu, vzhledem k provedení 

skartace (jen od roku 2009) a porovnáním faktur s majetkem bylo zjištěno, že některý 

majetek nebyl vůbec evidován, musel tedy být dodatečně zařazen a přeúčtován do účetní 

jednotky  

- nejsložitějším krokem inventury bylo analytické porovnání s účetnictvím společnosti 

Regia a.s. Majetek veden v odlišném programu, který není kompatibilní s účetním 

programem společnosti. Nikdy nebyla provedena kontrola, která se velmi odráží na 

nesrovnalosti pohybů majetku s účetnictvím. Proto se celý majetek musel znovu zavést 

do účetního programu. 

- v majetku se musely znovu přiřadit odpovídající odpisy, které byly nastaveny 

v účetnictví 

- absence majetkových karet nebo karty vedeny špatně 

- majetky vyřazovány bez vyřazovacích protokolů 

- firemní účetnictví vedeno v PC pouze od roku 2009, proto všechny položky k tomuto 

datu zavedeny, ale s nulovou hodnotou 

- u majetku s hodnotou nad 3.000,-Kč byl proveden odpis k 31. 12. 2018  
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- do stávající inventury byl zařazen majetek v hodnotě 35.195,40,-Kč, který byl nalezen 

fyzickou kontrolou (7 kusů televizí na ubytovně)    

 

Majetková inventarizace za rok 2019 byla provedena dokladovou a fyzickou kontrolou včetně 

analytiky a skončila bez inventarizačních rozdílů.  

 

013  Software odepsáno 49.500,-Kč + oprávka k účtu 073 - 57.894,-Kč inventurou nezjištěno 

Odepsáno k účtu 424018 jiný výsledek hospodaření z minulých let  

 

019  Ostatní nehmotný investiční majetek -43.410,-Kč + oprávka 079-10.639,-Kč inventurou 

nezjištěno nedohledáno. 

 

019  Ostatní nehmotný investiční majetek -13.557,-Kč + oprávka  079-8.135,-Kč inventurou 

nezjištěno nedohledáno. 

 

021  Stavby - odepsáno 835.619,-Kč zastavený odpis v roce 2009 za: 

 

 
Odespáno k účtu 424018 jiný výsledek hospodaření z minulých let. 

 

079100 rušení účtu, nemá majetkový protiúčet, odepsáno 8.047,-Kč. Odespáno k účtu 424018 

jiný výsledek hospodaření z minulých let. 

 

Účetní jednotka na základě výsledku mimořádné inventarizace k 31. 12. 2019 s ohledem 

na nevěrohodnost inventarizace k 31. 12. 2018 a na základě zhodnocení nesprávných 

údajů čtení účetní závěrky k 31.12.2018 provedla souhrn účetních zápisů, které se 

klasifikují jako opravy účetních chyb minulých období. Celková hodnota na účtu 424-

Jiný výsledek hospodaření má charakter účetní ztráty ve výši -1.275.316,-Kč. 

 

Další rozhodné účetní náležitosti k vykázané ztrátě 
 

a)  Pohledávky 
Dále jsou příčiny ztráty společnosti v neodpisování pohledávek, které již měly být z důvodu 

nedobytnosti, nevymahatelnosti nebo rozhodnutí soudu odepsány. Největší pohledávka z roku 

2007 ve výši 242.651,-Kč. Tato pohledávka byla označená už v roce 2015 Okresním soudem 

v Děčíně jako nedobytná.  

Celkově byly odepsány pohledávky v hodnotě 285.859,-Kč. 

 

b) Materiál na skladě 

Nedohledaný materiál na skladě ve výši 5.618,97,-Kč.  

Odepsán jako manko-škoda. 

a) Zateplení budovy 571 596 Kč ODPIS účet 081 -274 495 Kč rozdíl 297 101 Kč

b) Plynové a podlahové topení 174 829 Kč ODPIS účet 081 -90 270 Kč rozdíl 84 559 Kč

c) Budovy sportovišť 639 736 Kč ODPIS účet 081 -226 475 Kč rozdíl 413 261 Kč

d) Sportovní plochy 63 000 Kč ODPIS účet 081 -22 302 Kč rozdíl 40 698 Kč

1 449 161 Kč -613 542 Kč 835 619 KčCelkem:
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c) Zboží na skladě 

Nedohledané zboží na skladě ve výši 53.028,-Kč, vedeno v účetnictví od roku 2009. 

Odepsáno jako manko-škoda. 

 

d) Unišeky  

Nezjištěné stravenky v hodnotě 36.388,-Kč nedohledány k 31. 12. 2019. V účetnictví od roku 

2016. 

 

e) Provozní záloha  

Poskytnuté provozní zálohy z let 2007-2012, které nebyly dohledány a identifikovány ve výši 

43.218,-Kč. Dále záloha na 12.000,-Kč, která je již nedohledatelná.   

Odepsáno jako manko-škoda.  

 

f) Manko 

 M. B. - manko za svěřené prostředky ve výši 12.000,-Kč.  

Odepsáno jako manko-škoda z důvodu dlouholetého nesplácení.  

 

g) Jiné pohledávky  
Finanční prostředky ve výši 2.803,-Kč, odepsání z důvodu dlouholetého neplacení.  

Odepsáno jako manko-škoda. 

 

h) Dodavatelé 

Odepsání závazku ve výši 6.038,-Kč z roku 2006.  

Odepsáno jako manko-škoda. Nevymáháno.  
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Komentář k účetní závěrce 

Se shora uvedených údajů vyplývají skutečnosti především ve vztahu k jednotlivým 

rozvahovým účtům, včetně chybového účtování a chybových majetkových pohybů. Tyto 

nebyly správně vyhodnoceny, účtovány a evidovány. Nejde však pouze o jedno časové období, 

ale v širokém spektru jde o celou minulost společnosti.  

V roce 2019 bylo zjištěno, že předchozí vedení spotřebovalo veškeré finanční prostředky 

(cashflow-1.576.533,-Kč) z hospodářských výsledků přechozích let, což mělo vážný dopad na 

hrazení závazků společnosti. Částečně byla situace vyřešena krajním řešení a to zřízením 

kontokorentu od banky ČSOB ve výši 600.000,-Kč.  V praxi to však znamená, že bez této opory 

není společnost schopna dostát svým závazkům a v případě jakýchkoliv výpadků příjmů může 

tento stav ohrozit celou společnost.  

Dalším faktorem je provozování problémových činností pro Město Varnsdorf, které 

v konečném důsledku i přes počáteční podporu znamená další finanční zatížení nebo ztrátu. 

Jednalo se například o vyhlídkovou věž Hrádek, ubytovny Lounská nebo T. G. Masaryka, ale 

především o městská sportoviště. Ty společnost dlouhodobě provozuje s vysokou ztrátou, 

kterou se nedaří snížit ani úpravou pronájmu nebo zvýšením ceny za užívání nebo za vstupné. 

Níže jsou uvedeny ztráty nebo zisky po jednotlivých skupinách, ze kterých jednoznačně 

vyplývá, že podíl sportovišť na celkové ztrátě je cca 75% a zbylých 25% je na dalších 

střediscích. Ztráta by byla ještě větší, pokud bychom započítaly v rámci vnitropodnikového 

hospodářství i podíl správní/řídící režie. Dalšími náklady, které se nepromítají v ceně, jsou 

náklady spojené s administrativními činnostmi, nákupem papíru, tisků nebo propagace.  

 

Všechny tyto faktory se promítají v konečném zúčtování společnosti a je nutné konstatovat, že 

v konečném zúčtování znamenají hluboký propad.  

Výnosová střediska generují zisk ve výši 779.540,-Kč, což však pokrývá ztrátu cca z 30%.  

Po započtení všech výnosů a ztrát se společnost v roce 2019 dostala do ztráty -1.964.968,-

Kč. 

 

Rozhodný vliv na ekonomiku společnosti Regia a. s. má také výsledek hospodaření na účtu  

428 – Nerozdělený zisk minulých let ve výši 1.576.533,-Kč a rezervní fond ve výši 258.691,-

Kč, které mají svoji evidenční účetní hodnotu, ale z pohledu cash-flow jsou tato pasiva kryta 

nepeněžním majetkem, což je zřejmé z rozvahy společnosti k 31. 12. 2019. 

K zápornému výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši -1.964.968,-Kč je tedy nutné připočítat 

opravu účetního roku 2018, kdy ztráta z vykazovaného roku 2018 byla z původních -103.806,-

Kč navýšena v roce 2019 z důvodu oprav chyb na účtu 424 - Jiný výsledek hospodaření o 

částku  -1.275.316,-Kč. 

Z bilančního přehledu (rozvahy) vyplývá, že společnost po započtení všech rozhodných 

ekonomických faktorů má k 31.12.2019 hodnotu vlastního jmění (vlastního kapitálu) ve výši 

95.000,-Kč.  

To v konečném zúčtování, především pak k vývoji v roce 2020, lze tento stav označit jako  

kritický.  Bez dalšího kapitálu bude znamenat vyhlášení insolvence. 
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Vývoj společnosti k 31. 07. 2020 

K posouzení jednotlivých dopadů záporného výsledku hospodaření v roce 2019, především pak 

ke snížení hodnoty společnosti, je nutné posoudit vývoj roku 2020, který má faktický vliv na 

další možné kroky. 

Společnost k 30. 07. 2020 generuje celkovou ztrátu ve výši -1.588.809,-Kč. Vzhledem k této 

ztrátě je společnost s ohledem na předchozí výsledky hospodaření na prahu insolvence. Před 

jejím vyhlášení se přistupuje  k testu insolvence spočívající ve vyhodnocení těchto faktorů:   

a)  Předlužení 

b)  Likvidity  

V případě prvního faktoru lez konstatovat, že společnost je předlužena; v případě druhého se 

zatím daří nemít pohledávky po splatnosti. Vzhledem k nízké kapitálové hodnotě a v případě 

neuhrazení účetních ztrát bude společnost nucena dle ZOK a stanov v § 19 společnosti nařídit 

insolvenci.  

 

Závěr 

Vzhledem k nízké kapitálové hodnotě společnosti je nutné rozhodnout, jestli akcionář tzv. 

uhradí příplatkem do vlastního kapitálu vzniklé ztráty a to ve výši 

(1.964.968+103.806+1.275.316-1.576.533+ 258.691,-Kč)= 1.508.866,-Kč. V  opačném 

případě je téměř jisté, že společnost Regia a. s. skončí v roce 2020 v insolvenci.  
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