ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2017
Firemní plán na rok 2017 byl zpracován na konci roku 2016, ve kterém došlo
k výraznému zlepšení výsledku hospodářské činnosti. V této souvislosti nebyl naplánován
žádný zásadní růst základních výkonových parametrů.
Dosažené výsledky za rok 2017 většinou naplnily stanovené cíle, v některých
ukazatelích jsou výrazně lepší jak v porovnání s plánem, tak oproti skutečnosti předchozího
roku. Zvláště celkové tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly meziročně o 8.7% (+4,580
mil. Kč) a celkové tržby za prodej zboží o 12,3% (0,403 mil. Kč). Poprvé v historii
společnosti přesáhly souhrnné tržby výši 60 milionů korun. Téměř přesně se dostal na
plánovanou úroveň zisk společnosti před zdaněním – 9,940 milionu korun (plán byl 10,014
mil. Kč).
Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a
úkolů stanovených schváleným Podnikatelským plánem na rok 2017:
Přestupní Terminál – Autobusové nádraží - projekt rekonstrukce – byly finalizovány
veškeré služby a činnosti spojené s přípravou projektu ve fázi zahájení stavební části, byly
zpracovány zadávací dokumentace pro výběr jednotlivých dodavatelů, upravované a
schválené řídícím a kontrolním orgánem operačního programu IROP. V rámci těchto činností
byly zpracované detailní projektové dokumentace pro výběr dodavatelů a byly zahájeny
procesy zadávacích řízení. Zároveň byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné
budovy autobusového nádraží.
BUS STOP Jelenka II – zpracována projektová dokumentace pro územní řízení včetně
napojení na silnici 1. třídy, po zamítavém stanovisku památkové péče (přesto, že původní
vyjádření k záměru bylo kladné) byly zahájeny práce na jiné variantě projektu (viz níže).
Parkoviště P3 – Městský park – v roce 2017 proběhlo dokončení projektové přípravy
pro rekonstrukci doplňkové plochy parkoviště – plánuje se rozšíření o 50 parkovacích stání
pro osobní vozidla s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici, instalace dobíjecí stanice
elektromobilů
Zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku
(intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení,
reciproční spolupráce, propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) –
dlouhodobý úkol
Cestovní ruch - pokračování v procesu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s
cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na základě
schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Český Krumlov zadané Městem Český
Krumlov, Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově a ČKRF, spol. s r.o.
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Ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů – společnost se podílela
výrazným způsobem na některých projektech, které jsou prováděny společně s jinými
subjekty, zejména s městem Český Krumlov. Jedná se především o: „Vedení, trasování a
realizace cyklostezek na území města“, projekt „Městské vycházkové okruhy“ a „Příměstská
rekreační zóna údolí tzv., Nového potoka (cvičák Vyšný)“.
Ve stavebně - investiční oblasti byl v roce 2017 kladen maximální důraz na přípravu a
zahájení projektu Dopravní terminál Český Krumlov. 2. září 2016 byla podána žádost o dotaci
z programu IROP, která byla následně schválena v dubnu 2017 ve výši 42 milionů Kč. Projekt
rekonstrukce ploch a vlastní stavby nového Dopravního Terminálu Český Krumlov (DTCK)
byl naplánován v celkové výši 82 mil. Kč bez DPH.
Z dalších investičních akcí byly v roce 2017 zahájeny či provedeny práce především
na následujících projektech – projekt Přestupní Terminál Autobusové nádraží – budova,
optokabelová síť, projekt Bus Stop Jelenka II, Projekt Parkoviště P3 Městský Park, provedení
rekonstrukce objektu Radniční 28, Latrán 6, zahájení projektu rekonstrukce Náměstí
Svornosti 2, rekonstrukce administrativní budovy, vybudování nových parkovacích ploch a
rozšíření nabídky čerpací stanice PHM v areálu Bus Parking Chvalšinská 242, výměna
technologie na parkovišti P1 Jelenka, dovybavení veřejného WC na Špičáku, částečná
rekonstrukce dětského hřiště v Hradební ulici a drobné opravy a dílčí rekonstrukce
v pronajatých bytových jednotkách jakož i nebytových prostorách.
Hospodaření společnosti v roce 2017 skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským
výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 9,94 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj.
výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 0,97 mil. Kč (jejím základem je
rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 8,97
mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly
celkové výše 60,639 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu
nebytových prostor a bytů, které činily 24,509 mil. Kč (40%), dále ze služeb cestovního
ruchu, které činily 9,506 mil. Kč a které se podílejí na celkových službách 16% a dále tržby z
parkovacích služeb ve výši 20,540 mil. Kč, které se podílely na celkových tržbách 34%. Zde
došlo k nejvyššímu nárůstu nad plán s celkovým meziročním nárůstem o 1,146 mil. Kč. V
důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu formou nájemného v celkové výši
7,529 mil. Kč
V následující části je provedeno stručné zhodnocení splnění úkolů věcného a finančního
plánu formou komentáře k tabulkové části.

1. PLNĚNÍ VĚCNÉHO PLÁNU


v oblasti investic a oprav nemovitého majetku dává přehled o plnění věcného plánu
Příloha 1. Z tohoto přehledu je patrné, že bylo v hodnoceném roce vloženo do majetku
společnosti celkem 11,781 mil. Kč, z toho většinu činily výdaje na investice (8,299 mil.
Kč).
 v kapitole „pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ byly v souladu s plánem
pořízeny pouze nezbytné komponenty pro převážně prostou obnovu IT (HW a SW) a
kancelářské techniky, a to za souhrnnou částku 382 tis. Kč, dále vybavení WC
Špičák turnikety 173 tis. Kč a rekonstrukce technologie parkovacího systému ve
výši 1,285 mil Kč. Oproti plánu nebyla realizována rekonstrukce kamerového
systému parkovišť, který byl přesunut z důvodů lepší efektivity na následné období
s návazností na plánované výdaje do technologií Přestupního terminálu.
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 v kapitole „rekonstrukce a opravy“ lze kromě výše uvedené rozsáhlé obnovy
parkovací technologie na P1 Jelenka zmínit např. provedení rekonstrukce objektu
Radniční 28, Latrán 6, zahájení projektu rekonstrukce Náměstí Svornosti 2,
rekonstrukce administrativní budovy a rozšíření nabídky čerpací stanice PHM v areálu
Bus Parking Chvalšinská 242, dovybavení veřejného WC na Špičáku, částečnou
rekonstrukci dětského hřiště v Hradební ulici a drobné opravy a dílčí rekonstrukce v
pronajímaných bytových jednotkách jakož i nebytových prostorách. Četné další práce
byly spíše povahy drobných oprav a pohybovaly se v jednotlivých částkách do max.
50 tis. Kč. Souhrnná částka na drobné opravy a údržbu činila 2,973 mil. Kč, což je
nárůst oproti plánu o 1,373 mil. Kč, kdy tento nárůst byl zapříčiněn především
neplánovanými havarijními stavy celé jedné generace plynových kotlů (766 tis Kč
v objektech Latrán 7, 12, 15, 55 a v objektu Masná 129). Dále nad plán byla
vyměněna havarijní vzduchotechnika v objektech Latrán 7, 15 a 15 (195 tis. Kč) a
rovněž z důvodu havarijního stavu skalního masivu v areálu Chvalšinská 242 byly
vynaloženy nad plán finanční prostředky na opravy venkovních ploch a zabezpečení
svahu v částce 365 tis. Kč.
 v kapitole „projektové práce“ byla v roce 2017 připravena rozsáhlá projektová
dokumentace pro projekt Bus Stop Jelenka II, Přestupní terminál Český Krumlov –
projekt pro realizaci stavby, architektonická studie (budova přestupního terminálu),
oprava fasády ZUŠ, rekonstrukce nebytových prostor a zateplení objektu Chvalšinská
242. V hodnoceném hospodářském roce 2017 byly realizované i další projektové
přípravy (optokabelová síť, Náměstí Svornosti 2, parkoviště P3), jejichž fakturace
proběhla až počátkem roku 2018.


v oblasti prodeje investičního majetku nebyl plánován ani realizován žádný prodej.
Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V ní byla
uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:
- Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v
Českém Krumlově“ - v červnu 2017 byla dokončena druhá etapa projektu, která v sobě
zahrnovala zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového
koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově. Strategie je
zpracována s vizí dalšího rozvoje Českého Krumlova v oblasti cestovního ruchu do roku
2030, přičemž konkrétní návrhy jsou ve strategii navrženy až do roku 2022. Zpracovatelem
Strategie byla společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov,
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. a Sdružení cestovního ruchu Český
Krumlov.
- Založení nového DMO - v roce 2017 se naplno rozběhla intenzivní jednání ohledně
vytvoření nové turistické oblasti Region Český Krumlov a zaštítění jejího řízení a rozvoje
novou společností DMO. Jde o přirozené vyústění analýzy přínosů cestovního ruchu a
strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a okolí, která probíhala v
posledních letech. Cílem je vytvoření turistické oblasti stojící na již existujících vazbách a
propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou přirozeně integrované ve
velmi funkční celek, a to turistickou oblast opírající se o dvě velmi silné globální značky Jižní Čechy a Český Krumlov. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu okolních obcí
i subjektů privátního sektoru. Tyto role a principy vychází ze schválené Strategie
cestovního ruchu v Českém Krumlově a jsou plně v souladu také se Strategií cestovního
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ruchu Jihočeského kraje a nově zavedeným systémem podpory turistických oblastí a jejich
organizací destinačního managementu.
- Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku
představeny novinky roku 2017: programy slavností, festivalů a jiných tradičních eventů
sezóny
- V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro
zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na třech zahraničních
veletrzích: v Bratislavě, Vídni a Mnichově. To vše především v úzké spolupráci s
agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu.
- Ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov byl v březnu 2017
realizován workshop „Cenotvorba v ubytovacích službách“. Workshop byl určen pro
majitele a provozovatele ubytovacích zařízení v Českém Krumlově.
- Ve spolupráci se Sdružením průvodců Český Krumlov byla v březnu 2017 realizována
moderovaná
debata
o
kulturních
zvyklostech
návštěvníků
Krumlova
„KRUMLOVCULTURE.CZ“. Debata byla otevřena pro širokou veřejnost a jejím cílem
bylo představit 5 národností prostřednictvím rodilých mluvčích, zástupců americké, čínské,
italské, ruské a senegalské národnosti.
- Český Krumlov Tourism ve spolupráci s partnery podpořil a koordinoval organizaci
eventů a seminárních akcí. Začátkem roku 2017 proběhl již 9. ročník kurzů genomiky,
kterého se tentokráte zúčastnili posluchači z 19 zemí. V měsíci srpnu byl realizován za
organizační a technické podpory Infocentra Český Krumlov již 3. ročník mezioborové
konference a workshopů s názvem „K pramenům zdraví“. Jedná se o týdenní mezioborové
sekání pracovníků z tzv. pomáhajících profesí s důrazem na rozšíření a doplnění
standardních přístupů v oboru. Generální dodávkou programu v Českém Krumlově byl v
říjnu podpořen prestižní mezinárodní event Czech Renesance YPO Intercontinental chapter
2017, kterého se zúčastnilo cca 100 vrcholných manažerů a vlastníků společností.
- Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2017 ve spolupráci se společností Viking
River Cruisers. Vedle tour pro hosty z USA a anglicky hovořících zemí byl v roce 2017
společně s místními průvodci a gastroprovozy realizován i servis pro tzv. "Mandarin
Groups", tj. hosty z Číny. V průběhu roku 2017 byly zajištěny služby pro více než 550
skupin, tj. cca 20 tis. návštěvníků v rámci této konkrétní spolupráce.
- Český Krumlov Tourism společně s partnerem Městské divadlo Český Krumlov o.p.s
přikročil v roce 2017 k modernizaci vstupenkového systému. Hlavními novými funkcemi
vstupenkového servisu je tzv. e-vstupenka, tedy možnost nákupu vstupenek na Internetu a
nový design a technologie vlastních tištěných vstupenek, který uspokojí i náročnější
organizátory a návštěvníky akcí.
- V průběhu roku se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí,
které Českokrumlovský rozvojový fond spolupořádá s městem Český Krumlov a
Městským divadlem. Jde o projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov,
Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a Ples města Český
Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a
propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války
a Festival vína Český Krumlov.
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- Návštěvnost v 2017: Infocentrum Český Krumlov: 258.667 návštěvníků, Oficiální
informační systém www.ckrumlov.info: 1 732 854 návštěvníků.
Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce
2017 se pomyslné počítadlo návštěvníků musea se zastavilo na čísle 10 918 osob (v roce
2016 to bylo 12 075 osob). Celkový hospodářský výsledek střediska, ztrátu ve výši 787 tis.
Kč se nepodařilo udržet na plánu a zvýšila se o 210 tis. Kč, a to především z důvodů
neplánovaných oprav objektů muzea.
V rámci projektu Seidelova Šumava byla počátkem listopadu 2017 vydána další publikace:
Šumava – krajina pod sněhem. Knihu významným způsobem podpořila i řada partnerů
projektu vč. Jihočeského kraje. Ještě do konce roku 2017 bylo rozděleno první vydání a
vyprodáno druhé. Tržby z prodeje knihy Šumava krajina pod sněhem činily ke konci roku
2017 celkem 884 tis. Kč a tato ediční činnost muzea je již druhým rokem dalším ze zdrojů
příjmů. Kniha Šumava – krajina pod sněhem byla doplněna velkoformátovým kalendářem
na rok 2018 se Seidelovými snímky zimních vrcholů Šumavy. Kompletní náklad kalendáře
byl do konce roku 2017 zcela vyprodán.
Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo i v
roce 2017 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová
fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv.
Václavu a s dvěma víkendy adventního fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci
muzea opět připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při Plesu
města Český Krumlov. Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí
Zámecké slavnosti vína, která proběhla v rámci Festivalu vína 2017. Cestovní malované
pozadí spolu s fotografickým stánkem účinkovalo při otevření významné výstavy k I.
světové válce v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, stejně jako na Dorf – festu v
partnerském muzeu v Schiefwegu nedaleko bavorského Pasova. Vedle prohlídek muzea
bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla
nabízena každý den po celý rok. V roce 2017 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro
fotografii celkem 3 360 lidí.
V čekárně muzea pokračovala výstava snímků k I. světové válce z archivu Fotoateliéru
Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích,
podobně byly připraveny noční prohlídky za letních úplňků (Úplňky u Seidelů). Pravidelně
byly připraveny přednášky spojené s promítáním fotografií. K těmto stálým přednáškám se
v průběhu roku 2017 zařadily i prezentace nové knihy Šumava – krajina pod sněhem, které
kromě muzea proběhly i v knihovnách a informačních centrech na Českokrumlovsku,
Prachaticku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Museum Fotoateliér Seidel je již
pravidelně zastoupeno na přednáškách univerzity třetího věku pořádané Sociálně zdravotní
fakultou Jihočeské univerzity.
Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným vlakem mezi
Českými Budějovicemi a Novým Údolím na hranicích s Bavorskem. Součástí byla i
návštěva Třístoličníku a Vojenského újezdu Boletice. Každý prázdninový víkend jezdil
rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který
propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Po fungoval i „Jižní expres“ z Prahy
do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. Od května 2017 pak na tento spoj
navázal ještě expres nazvaný František Seidel, který spojil Český Krumlov se Šumavou.
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Z další činnosti nelze opomenout např. podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy
tentokrát pro děti ze základních škol, které měly možnost seznámit se s fotografickou
technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku
tvůrčích dílen završil workshop platinotypie a kyanotypie, což jsou historické techniky
výroby fotografií. Museum loni získalo celkem tři granty z dotačních programů
Jihočeského kraje, které byly využity např. pro 2. díl edice Seidelova Šumava, výrobu
propagačních materiálů či další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům
odborníci prezentovali historické techniky výroby fotografie. Jeden z grantů Jihočeského
kraje přispěl k nalepení nových folií s maximálním ochranným účinkem před UV zářením
na nových oknech. V roce 2017 mělo zájem o dobové fotografie i několik filmových štábů.
Zakoupili si snímky, které byly inspirací dobové reality, nebo doplnily interiér pro
natáčení.
Sbírky uložené deset let v původních prostorách depozitáře na Chvalšinské ulici byly
přestěhovány do nově upravených prostor. Jsou uloženy v nových regálech a místnosti
mají nová plastová okna s mnohem lepšími tepelnými vlastnostmi.
Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. detailní zpracování stovek fotografií míst
Šumavy, které se staly součástí evropského projektu vysokých škol v Českých
Budějovicích a v bavorském Deggendorfu (pracoviště Freyung). V následujícím roce 2018
lze očekávat i finanční výsledek této spolupráce. Podařilo se rovněž získat z různých
zdrojů několik předmětů z oboru fotografie do sbírek musea.
Globální cestovatelský portál tripadvisor.com i v roce 2017 vyhodnotil Museum
Fotoateliér Seidel jako jednu z top atraktivit v České republice.

2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU


vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2017 dosáhl celkové
výše +9,94 mil. Kč což lze vzhledem k plánu ve výši 10,014 mil. považovat za splněný cíl



HV za účetní období (po „zdanění“) skončil se ziskem ve výši 8,97 mil. Kč – po odpočtu
(zúčtování) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 0,97 mil.
Kč – blíže viz Příloha 2,



navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku (zisku po zdanění) za rok 2017 ve výši
8 966 379,56 Kč je převést tuto částku na účet nerozděleného zisku minulých let



v detailním pohledu došlo ve výsledku hospodaření k následujícím významnějším
odchylkám proti plánu:
a) provozní hospodářský výsledek (+10,681 mil. Kč, oproti plánu +437 tis. Kč):
 hlavní příčinou vyššího provozního HV byly vyšší výkony, resp. tržby z prodeje služeb
a zboží (+5,439 mil. Kč), které byly částečně „kompenzovány“ nadplánovanými
náklady výkonové spotřeby (+4,535tis. Kč).
 hlavní nákladová skupina, výkonová spotřeba, byla při naplánovaných výkonech o
+17,5%, tj. +4,380 mil. Kč. Na nadplánované výkonové spotřebě se podílely vyšší
náklady na nájemné pro město, dále průvodcovské služby (401 tis. Kč), díle
gastroservis služby (663 tis. Kč), obojí pro zajištění služeb v rámci projektu Viking
Cruisers. Nejvýznamnější položkou nárůstu výkonové spotřeby jsou opravy do 100 tis.
6

Kč, které činí + 568 tis. Kč a opravy nad 100 tis. Kč, které činí + 962 tis. Kč – viz
podrobněji komentář výše.
 osobní náklady jsou nad úrovní plánu o 239 tis. Kč, důvodem je stabilizace
zaměstnanců
 odpisy majetku byly o 250 tis. Kč nad úrovní plánu.
 ostatní provozní náklady (OPN) jsou na stejné úrovni plánu
b) finanční hospodářský výsledek (oproti plánu -511 tis. Kč):
- vykázaný výsledek je důsledkem kurzových ztrát vzniklých v důsledku posílení
koruny
c) daň z příjmů za běžnou činnost – odložená (974 tis. Kč, neplánována):
- na doporučení auditora promítnuta obdobně jako v předchozích letech do účetních
výkazů tzv. odložená daň z příjmů, jejímž základem je rozdíl mezi daňovou a účetní
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku.
Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH (bez střediska MFAS) - skončilo se ztrátou -2,037
mil. Kč, což výsledek, který je o 58 tis Kč lepší než byl plán, když provozní hospodářský
výsledek téměř odpovídá plánovanému. Celkové hospodaření úseku cestovního ruchu velmi
příznivě ovlivnily příjmy ze skupiny Viking River Cruisers. Blíže viz přehled o hospodaření
úseku: Příloha 3
Hospodaření střediska PARKING skončilo se „ziskem“ +8,053 mil. Kč, což je proti plánu
výsledek o 1,553 mil. Kč vyšší. Vysoký zisk střediska ovlivnily opět rekordní tržby z
parkovacích služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst oproti plánu o 1,146 mil. Kč (+6,4%)
a dosáhly souhrnné výše 19,135 mil. Kč. (nejvyšší tržby za 16 let provozování parkovišť).
Tento výsledek plynul z nadprůměrné návštěvnosti města, a to nejen v období hlavní
turistické sezóny. Celkové výkony střediska se zvýšily oproti plánu o 13,6%. Nadprůměrné
tržby z parkování byly na druhé straně důvodem zvýšení nájemného placeného městu za
pronajatá parkoviště pro osobní vozidla formou dodatečného „smluvního příplatku“.
Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS) vykázalo v roce 2017 „ztrátu“ 997 mil. Kč, což je výsledek o 210 tis. Kč horší, než byl plán, a to v důsledku neplánovaných
oprav v celkové výši 58 tis. Kč a nenaplnění plánu v oblasti tržeb ze vstupného (-64 tis. Kč) a
výdajů na poradenské služby 49 tis. Kč a mírný nárůst osobních nákladů 33 tis. Kč.
Hospodářský výsledek výrazně podporuje vydavatelská činnost střediska, v jejímž rámci byl
realizován další úspěšný vydavatelský počin Šumava – krajina pod sněhem.
blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 5.
Finanční situace společnosti byla v průběhu uplynulého roku příznivá, bez potřeby čerpání
kontokorentního úvěru. Bankovní úvěry nebyly čerpány žádné. Zůstatek volných finančních
prostředků k 31. 12. 2017 činil celkem 54,8 mil. Kč (z toho na bankovních účtech 44,8 mil.
Kč – rezerva na realizaci projektu rekonstrukce autobusového nádraží. Jako další rezervu má
společnost v zakoupených dluhopisech u Oberbanky AG celkovou hodnotu 10 mil. Kč).
Přílohy č. 1 – 5
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