
Komentá ř k finan čnímu plánu 2012 
 
 
K „Výkazu zisku a ztrát“ a „Plánu hospodá řského výsledku“ (detail)  
� plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a 

nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2010, plán 2011 a zejména 
předběžné výsledky (očekávaná skutečnost) 2011 
Pozn.: číselné porovnání plánu 2012 včetně následujícího komentáře provedeno oproti 
předběžným výsledkům 2011 (platí i pro rozvahu) 
 

� hospodá řský výsledek  (HV) plánován ve výši 99tis.Kč, tj. výsledek o 1,9 mil.Kč horší oproti 
očekávanému výsledku předchozího roku. Hlavním důvodem nižšího zisku je, jak je uvedeno 
v základní textové části plánu, náklady spojené s realizací dvou EU projektů („Databanka“ a 
„Synagoga“) nekryté z dotace (dopad do hospodářského výsledku 2011 činí téměř 2mil.Kč) 
 

� ukazatel „ přidané hodnoty“  vykazuje meziročně výrazný pokles o 13mil.Kč (-31%), který je 
ovšem způsoben vysokými neinvestičními náklady na „Projekt databanka“ (cca14,5mil.Kč) 
financovanými z 90% z dotace z EU, která je ovšem účtována mimo výnosy spadajícími do 
ukazatele „přidané hodnoty“. Náklady na tento projekt jsou tak rozhodujícím důvodem rychlejšího 
meziročního růstu „výkonové spotřeby“ (+70%, tj.+15,5mil.Kč) oproti růstu výkonů (+,6%).  

 
VÝKONY: 
� tržby za prodej výrobk ů a služeb :  

z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 42,8mil.Kč, tj. o 5,96%  více (+2,4mil.Kč), než činí 
očekávaná skutečnost roku 2011. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám: 
• tržby z parkovacích služeb (+3,4%, tj.+420tis.Kč) – zejména vlivem rekonstrukce parkoviště 

P3-Městský park (zkvalitnění nabídky parkování, zvýšení parkovného) 
  

• tržby z pronájmu bytů (+12%, tj. +50tis.Kč) – výnosy z nově vybudovaných bytů v čp. Široká 
78/79 (do plánu zahrnuto cca 75% ročního nájemného z nových bytů, plán pokrácen o 
nájemné ze třech panelákových bytů prodaných v závěru minulého roku) 

  

• tržby z prodeje inženýrských služeb (+1.435tis.Kč) – v souvislosti se zajišťováním inženýringu 
pro realizační fázi projektu „revitalizace klášterů“ (smlouva s městem) 
 

• tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel (+135tis.Kč) – předpokládaný nárůst jako důsledek 
marketingových aktivit  
 

• tržby z prodeje služeb cestovního ruchu plánovány na úrovni minulého roku (pokles o 
125tis.Kč dán nižšími prostředky vyčleněnými z rozpočtu města na propagaci městských 
akcí), stejně tak plánovány tržby z pronájmu nebytových prostor. Důvodem nenavyšování 
plánovaných tržeb v obou oblastech je dopad očekávané hospodářské recese na místní 
cestovní ruch, který má vliv nejen na tržby z cestovního ruchu, ale i na poptávku po 
nebytových prostorech. 

Tržby z prodeje zboží jsou plánovány o zhruba 10% výše oproti min.roku (prodej nové knihy 
v Muzeu FA).. 

 

 
� ostatní výnosy: 

• ostatní provozní výnosy  (17,3mil.Kč) meziročně výrazně rostou (+12,7mil.Kč) zejména 
v důsledku čerpání dotace z EU (Cíl3) na financování projektu „databanka“ (+12,1mil.Kč, 
celkem plánována dotace ve výši 13,4mil.Kč). Na růstu OPV se taktéž podílí vyšší čerpání 
dotace na EUprojekt „Synagoga“ (+664tis.Kč). Oproti minulému roku je v souvislosti se 
schváleným rozpočtem města plánováno o 200tis.Kč nižší dotace na podporu cestovního 
ruchu (celkem 1,3mil.Kč). 
 

 
 
NÁKLADY:  
� na meziročním nárůstu hlavní skupiny nákladů, tj. výkonové spot řeby , o 15,5mil.Kč se hlavní 

měrou podílí, jak bylo již uvedeno výše, výdaje spojené s realizací projektu „databanka společné 
historie Šumavy a Bavorského lesa“ (blíže viz.plán „výsledovky“ podstřediska „Databanka“ ve 
středisku MFAS). Oproti minulému roku meziročně rostou ještě náklady na nájemné o 400tis.Kč 



(dohodnuté navýšení nájemného za pronájem městem zrekonstruovaného parkoviště P3-Městský 
park o dalších 400tis.Kč /celkem navýšení z tohoto titulu 800tis.Kč/). V porovnání s rokem 2011 je 
naproti tomu počítáno v tomto roce s nižším objemem prostředků na opravy nemovitostí (-
554tis.Kč). 
 

� osobní náklady  jsou z důvodů očekávané recese pro rok 2012 plánovány na úrovni minulého 
roku (-58tis.Kč)  

 
� odpisy DHM  jsou plánovány o 150tis.Kč výše oproti roku 2011 (pořízení majetku – viz. investiční 

plán) 
 

� ostatní provozní náklady  meziročně klesají o 321tis.Kč, kdy důvodem je ukončení čtyřletého 
rozpouštění nákladů příštích období souvisejících s realizací EU projektu Muzeum Fotoateliér 
Seidel ukončeného v polovině roku 2008. 

 
� nákladové úroky  rostou o 375tis.Kč v souvislosti s plánovaným čerpáním krátkodobých 

překlenovacích úvěrů na předfinancování z EU dotovaných projektů „databanka“ a „Synagoga“.  
 

 
K „Rozvaze“  
� v plánu dlouhodobého hmotného majetku  (DHM) plně promítnut investiční plán 2012 – pořízení 

DHM, technické zhodnocení budov (rekonstrukce), náklady na projektové práce + plánovaný 
prodej DHM. DHM v důsledku oprávek meziročně mírně klesá (-05mil.Kč), neboť investice do 
majetku souvisejí z velké části s projektem „Synagoga“, u kterého je uplatňován v souladu 
s účetními pravidly princip, že nově pořizovaný DHM spolufinancovaný z dotace je při zařazování 
do majetku snižován o výši poskytnuté dotace (v tomto konkrétním případě činí snížení 92,5% 
hodnoty investice) 
 

� výrazný meziroční nárůst krátkodobých pohledávek  (+8,3mil.Kč) je ovlivněn pohledávkami vůči 
státu, kam jsou účtovány schválené, ale ke konci roku ještě neinkasované dotace na krytí 
vynaložených uznatelných nákladů (proces vyúčtování, týká se projektu „Synagoga“) – 
financování prostřednictvím krátkodobých překlenovacích úvěrů  
 

� plán náklad ů příštích obdob í (NPO) vykazuje meziročně snížení o 0,5mil.Kč, na kterém se 
hlavní měrou podílí rozpuštění poslední části NPO (370tis.Kč). Hlavní položkou NPO (7,6mil.Kč) 
jsou výdaje spojené s opravou bytového domu Za Nádražím 241 pronajatého od města na 50 let 
(umořování nájemným). 

 
� celková aktiva  (majetek společnosti) se meziročně zvyšují o 7,2 mil.Kč na 304,5 mil.Kč, z toho 

dlouhodobý hmotný majetek  se snižuje o 0,5mil.Kč (viz výše), oběžná aktiva  se naproti tomu 
zvyšují o 8,3mil.Kč, což hlavní měrou ovlivňuje výše uvedené zvýšení pohledávek vůči státu 
(+8,3mil.Kč). V porovnání s koncem roku 2011 dochází k drobnému nárůstu disponibilních 
finančních prostředků (+200tis.Kč). K 31.12.2012 je plánován zůstatek finančního majetku 
společnosti ve výši 3,3mil.Kč, z toho na bankovních účtech 2,2mil.Kč. 

 
� cizí zdroje  (zadluženost) meziročně sice výrazně roste o 7,1mil.Kč, ovšem tento nárůst je 

způsoben plánovaným čerpáním krátkodobých překlenovacích úvěrů na předfinancování dotací 
z EU (projekt „synagoga“) v objemu 12,3mil.Kč (meziročně +,8,0mil.Kč). Dlouhodobě úvěry 
společnosti naopak meziročně klesají o 950tis.Kč na de facto nulovou výši Tím se dlouhodobá 
zadluženost dostává na nejnižší úroveň za posledních 13 let.  

 
� na běžných účtech v bankách je plánován ke konci roku 2011 zůstatek ve výši 2,2mil.Kč. 
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