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1 HISTORIE SPOLEČNOSTI

REGIA  a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf byla založena dne 02.04.1992. O 
vzniku této společnosti rozhodlo Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém jednání dne 
26.03.1992, kdy TJ Slovan Varnsdorf a někteří místní podnikatelé prováděli 
směnárenskou činnost na hraničním přechodu ve Varnsdorfu. Prvními akcionáři této 
společnosti bylo Město Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf a firma TO-MI Varnsdorf, 
spol. s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 1.500.000 Kč, rozděleno na 150 kusů 
listinných akcií na jméno, v nominální hodnotě 10.000 Kč. Každý ze zakladatelů 
obdržel 50 kusů těchto akcií.
Společnost byla založena za účelem financování sportovní a tělovýchovné činnosti 
ve městě a správy všech městských sportovních zařízení. Hlavním předmětem 
podnikání byly: směnárny a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
V roce 1993 byl z funkce člena představenstva odvolán zástupce firmy 
TO-MI spol. s. r. o. a na svoji funkci předsedy DR rezignoval i zástupce firmy TO-MI. 
Tato firma nabídla svoje akcie ve společnosti k odkoupení. TJ Slovan Varnsdorf 
uplatnil přednostní právo na odkoupení a tím vlastnil 66,66% akcií společnosti. Valná 
hromada doporučila přehodnotit přístup ke směnárenské činnosti a doporučila 
rozvíjet podnikání – realitní kancelář se správou bytů.
V roce 1994 město Varnsdorf odkoupilo od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií 
společnosti a tím se město stalo většinovým vlastníkem akciové společnosti. Město
Varnsdorf vlastní 100 kusů akcií společnosti a TJ Slovan Varnsdorf vlastní 50 kusů 
akcií společnosti.
V červnu 2009 odkoupilo město Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií 
společnosti. Město Varnsdorf vlastní 150 kusů listinných akcií na jméno, v nominální 
hodnotě 10.000,- Kč, v celkové hodnotě 1,500.000,- Kč. Odkoupením těchto akcií od 
TJ Slovan Varnsdorf se město Varnsdorf stalo jediným akcionářem REGIA a.s. 

Ode dne 31.01.1994 REGIA a.s. Varnsdorf spravuje a zajišťuje provoz všech
sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města Varnsdorf:

 Sportovní hala (komplex hala, správní a rehabilitační část, malá tělocvična, 
přilehlý atletický areál) v ul. Západní

 Lehkoatletický a fotbalový stadion s objektem šaten v ul. Moravská, vč. 
fotbalového hřiště s umělým povrchem

 Zimní stadion se zázemím a technologickou částí
 Krytý plavecký bazén vč. zázemí a technologické části
 Fotbalový mládežnický plácek v ul. Nemocniční
 Volejbalové kurty v ul. Strakonická
 Skateboardový veřejný plácek v ul. Lidická

Od roku 1996 spravuje REGIA a.s. Varnsdorf bytové a nebytové prostory. V roce 
1997 přibyla cestovní agentura, v říjnu 1997 bylo otevřeno i Městské informační 
středisko. V roce 2000 REGIA a.s. Varnsdorf převzala celou správu bytových a 
nebytových jednotek v majetku města od firmy GARNEX a GEMA. V roce 2007 byla 
podepsána Nájemní smlouva na Hrádek- Vyhlídkovou věž, kterou od této doby 
spravujeme. Od července 2008 má v pronájmu společnost i ubytovnu u sportovní 
haly.
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2 PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:
Předmětem podnikání jsou následující činnosti:

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

a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 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, elektrických zařízení a výroba a 

opravy elektrických 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 kanceláří
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 zastoupení
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 zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí

s. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti

t. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
u. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

2. Hostinská činnost
3. Zednictví
4. Vodoinstalatérství
5. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení
6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
7. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
9. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
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3 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY 

3.1 Valná hromada
Jediným akcionářem je Město Varnsdorf. Valnou hromadou společnosti REGIA a.s. 
je Rada města ve složení:

Martin Louka - starosta, 
Dubský Karel – 1.místostarosta, 
Ing. Josef Poláček – 2.místostarosta, 
Ing. Miroslav Novotný, 
Ing. Bohdana Křížová, 
Mgr. Michal Dlask, 
Jiří Sucharda

3.2 Dozorčí rada
Dozorčí rada působila v roce 2013 v tomto složení:  

Ing. Vlasta Hnilicová – předsedkyně, od 10. 3. 2011
Karel Dubský, od 10. 3. 2011
Ing. Lubomír Samuhel, od 30. 3. 2010

Volební období členů Dozorčí rady je 4leté.

3.3 Představenstvo
Představenstvo společnosti působilo v roce 2013 v tomto složení:

Ing. Radek Hampl, Ph.D. – předseda, od 1. 2. 2012 
Ing. Josef Poláček, od 10. 3. 2011
Mgr. Michal Dlask, od 10. 3. 2011

Volební období členů představenstva je 4leté. Všechna jednání představenstva jsou 
řádně dokladována zápisem a usnesením vždy ve dvou paré, jedno je k dispozici na 
sekretariátu starosty města Varnsdorf a druhé je založeno v kanceláři předsedy 
představenstva na adrese Kmochova 2136, Varnsdorf.

4 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
4.1 Celkový hospodářský výsledek (dále jen „HV“) společnosti 

REGIA a.s. za rok 2013

Přehled výsledku hospodaření REGIA a.s. Varnsdorf pro Valnou hromadu byl 
sestaven dle tiskopisu k daňovému přiznání „Výkaz zisku a ztrát“ zpracovaném ke 
dni 31. 12. 2013.

Výsledek hospodaření akciové společnosti vykazuje celkový zisk ve výši
785.366,46,- Kč.
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Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2013 vykazuje celkový hospodářský výsledek 
společnosti, který se skládá z jednotlivých středisek společnosti. 

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2013 činí 14.957.918,17,- Kč.
Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2013 činí 15.743.284,63,- Kč.

Přehled výsledku hospodaření za rok 2013 společnosti REGIA a.s. Varnsdorf, příloha 
č. 1, vykazuje skutečně vynaložené náklady a skutečné výnosy společnosti. Příloha 
je rozdělena na část REGIA a.s. (střediska společnosti) viz příloha č. 2 a na část 
Sportoviště (v majetku města), viz příloha č. 3.

4.2 Nákladové účty
Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2013 činí 14.957.918,17,- Kč, což 
představuje cca 8% meziroční nárůst. Z toho na nákladových účtech:

Učet č. 521 – Mzdové náklady:
Účet č. 521000:

Mzdové náklady – vykazuje celkovou částku ve výši Kč 6.665.516,- Kč, 
jedná se mzdové náklady stálých pracovníků. Průměrný přepočtený 
stav pracovníků společnosti byl 44,00 pracovníků ke dni 31. 12. 2013 a 
průměrný měsíční mzda v roce 2013 činila 12652,- Kč. 

Účet č. 521100:
OON – činil ke dni 31. 12. 2013 částku 681.761,- Kč. 
Jedná se především o brigádníky a domovníky. Brigádníky využíváme 
především při střídání dovolených např. MIS, Hrádek-Vyhlídková věž,
zimní stadion, a domovníky v bytových domech v majetku města. 

Účet č. 524 – Zákonné sociální pojištění
Účty č. 524100, 524200:

Sociální a zdravotní pojištění bylo odvedeno v roce 2013 v celkové výši 
2.324.426,- Kč.

Účet č. 524101:
Náhrada za nemoc stálých pracovníků, kterou naše společnost zaplatila 
zaměstnancům, činila celkem 45.402,- Kč.

Účet č. 501 – Spotřeba materiálu
Účet č. 501100:

Materiál spotřebovaný na údržbu bytových a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Varnsdorf činí, byl ve výši 1.529.384,55,- Kč.

Účet č. 501200 + analytiky 10, 11:
Režijní materiál a pohonné hmoty činily nákladem částku 
751.342,03,- Kč.
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Účet č. 502 – Spotřeba energie
Celkové náklady na energie činily v roce 2013 částku 344.892,35,- Kč. 
Největšími položkami je spotřeba tepla na ubytovně u sportovní haly, tj. 
153.846,36,- Kč a spotřeba plynu na správě REGIA a.s. v ulici Kmochova 
2136, tj. 21.586,73,-.

Účet č. 518 – Ostatní služby
Ostatní služby představují náklad v celkové výši 1.249.691,95,- Kč. Z toho 
majoritní náklady po účtech:

Účet č. 518100:
Jedná se o náklady na telefony, kde došlo meziročně k úspoře cca 
25 %. Celková výše nákladů tak činí 150.379,55,- Kč. 

Účet č. 518400:
V tomto případě se jedná o ostatní náklady, do kterých jsou zahrnuty 
náklady na svoz odpadu vč. odvozu posekané trávy na sportovištích –  
EKO servis a Technické služby města Varnsdorf, čištění WC na 
Hrádku, poplatky za inzerce realitní kalendáře, poštovné, poplatky 
asociacím, na umělý trávník v zimních měsících, praní a mandlování 
prádla pro ubytovnu, deratizaci, atd. Velkou částku zde tvoří také 
náklady na sanitární prostředky na bazénu. Dále se jedná o náklady 
v rámci prací, které pro nás zhotovili dodavatelé v rámci subdodávek a 
které byly dále fakturovány jako součást celkové ceny díla (typicky 
malířské práce prováděné v rámci opravy omítek atp.) Celkem se jedná 
o náklady ve výši 751.535,69,- Kč.

Účet č. 518401:
Jde o náklady spojené s testováním kvality vody. Celková výše nákladů 
na tomto účtu je 226.547,08,- Kč, což představuje meziroční pokles o 
22 %

4.3 Výnosové účty
Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2013 činí 15.743.284,63,- Kč, což činí cca 
13% meziroční nárůst. Z toho na výnosových účtech:

Účet č. 602 – Tržby za služby
Celkem za služby bylo ke dni 31. 12. 2013 utrženo 12.459.704,38,- Kč, což 
představuje cca 15% meziroční nárůst. Z toho na jednotlivých účtech:

Účet č. 602100:
Jedná se o účet provizí za správy bytů a nebytových prostor a správy 
SVBJ. Celková výše ke dni 31. 12. 2013 je 2.528.260,53,- Kč, což 
představuje meziroční pokles o necelá 4 %. 
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Účet č. 602200:
Celková výše k 31. 12. 2013 je 9.125.686,48,- Kč. Jedná se o tržby za 
práce a služby provedené vlastními pracovníky správy bytů, realitní 
kanceláře, sportovišť, atd. a celkově se jedná o meziroční nárůst o cca 
24 %.

Účet č. 602300:
Jedná se o pronájmy nebytových prostor. Celková výše výnosů z této 
činnosti ke dni 31. 12. 2013 činí 761.597,37,- Kč (cca +8 % meziročně).

Účet č. 648 – Ostatní provozní výnosy
Celková výše výnosů činí 3.016.105,79,- Kč ke dni 31. 12. 2013. Z toho po 
jednotlivých majoritních účtech:

Účet č. 648100:
Celková výše účtu ke dni 31. 12. 2013 činí 1.550.000,- Kč. Jedná se o 
příspěvek na provoz MIS ve výši 300.000,- Kč a příspěvek na provoz 
sportovišť ve výši 1.250.000,-. 

Účet č. 648200:
Přefakturace mzdových nákladů. Celková výše činí 1.437.364,- Kč

Účet č. 688 – Ostatní mimořádné výnosy
Jedná se o náhrady pojistných plnění ve výši 214.876,01,- Kč

4.4 Komentář k jednotlivým účetním střediskům společnosti REGIA a.s.
4.4.1 Úvod
REGIA a.s. spravuje celkem 1449 bytových jednotek. Z toho 524 bytových jednotek 
v majetku města Varnsdorf, dále 34 Společenství bytových jednotek ve Varnsdorfu a
v Mikulášovicích s 889 byty a v Bytovému družstvu Varnsdorf 36 bytových jednotek. 
Dále spravujeme 41 nebytových prostor v majetku města a CSS – tj. 2 sociální 
ubytovny. Město Varnsdorf - bytové a nebytové prostory a CSS ubytovny včetně 
sociálních služeb jsou vedeny v účetnictví Doplňkové činnosti města Varnsdorf, dále 
vedeme účetnictví města Mikulášovice, 2 fyzickým osobám a Bytovému družstvu 
Varnsdorf. Naše středisko 41-Bytová správa REGIA a.s. zajišťuje pohotovost a 
údržbu na všech školních zařízení v majetku města.

Společnost REGIA a.s. v průběhu roku 2013 a počátku 2014 dostála svým závazkům 
vůči Městu Varnsdorf a plně splatila dluh ve výši 200.000,- Kč. 

Přehled hospodaření za jednotlivá střediska je uveden v příloze č. 2 této zprávy.
Celkové náklady všech středisek k 31. 12. 2013 jsou ve výši 10.052.926,10,- Kč
(meziročně +13,6 %).
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Celkové výnosy všech středisek k 31. 12. 2013 jsou ve výši 10.637.404,05,- Kč
(meziročně +16,5 %).

Hospodářský výsledek středisek společnosti REGIA a.s. (bez sportovišť, ale 
včetně MIS a MIS-Hrádek) vykazuje roční zisk k 31. 12. 2013
celkem 584.477,95,- Kč

Celkový hospodářský výsledek společnosti REGIA a.s. po započtení 
hospodářských výsledků městských sportovišť vykazuje zisk ve výši 
785.366,46,- Kč

4.4.2 Činnost středisek společnosti REGIA a.s.

021- MIS a cestovní agentura
Po doporučení dozorčí rady společnosti REGIA a.s. bylo středisko 022 účetně 
převedeno pod středisko 021 a výsledky hospodaření za obě střediska jsou 
tedy zde.
Městské informační středisko REGIA a.s. Varnsdorf včetně Vyhlídkové věže 
Hrádek vykazuje za rok 2013 celkovou ztrátu ve výši -172.563,09 Kč.
V MIS + Hrádek jsou 3 pracovnice na hlavní pracovní poměr. Průměrná mzda 
činila 10.054,- Kč na MIS a na Vyhlídkové věži Hrádku pak 7.964,- Kč.
Otevírací doba na MIS je od pondělí do pátku od 9,00 hodin do 18,00 hodin, 
v sobotu od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Vzhledem k tomu jsou v době střídání 
dovolených využívány brigádnice. Provozní doba vyhlídkové věže Hrádek je 
přizpůsobena více sezónním výkyvům, jedná se tedy v dubnu až září od 
pondělí do neděle v době od 10:00 do 18:00, v říjnu až březnu od úterý do 
neděle v době od 12:00 do 16:00.

Největšími nákladovými položkami jsou následující:
Mzdové náklady včetně odvodů a náhrad za nemoc činí 511.085,-Kč
Nákup do komisního prodeje činí 21.327,83,- Kč.
Náklady na provoz jsou relativně nízké. 

Tržby za zboží a z prodeje služeb (včetně vstupného) činily celkovou částku 
128.950,58,- Kč (včetně ostatních mimořádných výnosů – účet 688).

Celkové náklady v roce 2013 činily 601.513,67,- Kč, celkové příjmy pak 
428.950,58,- Kč.

MIS včetně Vyhlídkové věže Hrádek skončilo v roce 2013 ztrátou ve 
výši -172.563,09,- Kč. 

Příspěvek Města Varnsdorf na provoz činil v roce 2013 částku ve výši 
300.000,- Kč. Celková ztráta střediska je hrazena z vlastní podnikatelské 
činnosti společnosti.
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Pracovnice MIS pravidelně zpracovávají Kulturní a sportovní přehledy města, 
ale i celého Šluknovského výběžku nejenom v tisku, ale i na webových 
stránkách města Varnsdorf.

022 – MIS-Hrádek-Vyhlídková věž
Po doporučení dozorčí rady společnosti REGIA a.s. byla střediska 021 a 022 
sloučena do jednoho (středisko 021) a v účetnictví pro rok 2013 byla takto 
vedena. 

023-Ubytovna SH
Celkové náklady ubytovny činily 462.120,92,- Kč (což představuje cca 23% 
meziroční nárůst), z toho největšími položkami byly:

teplo a TUV:  153.846,36,- Kč
elektr. Energie:   36.192,08,- Kč
spotřeba SV:     21.255,19,- Kč
mzdy: 115.868,- Kč
soc. a zdr. poj. celkem:   42.904,- Kč (včetně náhrad za nemoc).

Celkové příjmy vč. nebytových prostor činí ke dni 31. 12. 2013 celkem 
717.368,96,- Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 63 %. 

Vlastní tržby za ubytovací služby (tedy bez pronájmu nebytových prostor) 
činily v roce 2013 částku ve výši 574.355,52,- Kč (což znamená meziroční 
nárůst o 87 %).

Na tomto středisku je jedna pracovnice na stálý pracovní poměr, průměrná 
mzda činí 9.656,- Kč.  Zároveň využíváme pracovnice recepce sportovní haly 
nejenom při úklidu ubytovny, ale i při ubytování hostů.

030 - Realitní kancelář
RK je zaměřena na prodej nemovitostí především z majetku města. Úzce 
spolupracujeme s MÚ, odbor správy majetku a investic. Většina bytových 
jednotek z majetku města byla prodána. Celkové příjmy z RK činily v 
tomto roce částku ve výši 114.271,94,- Kč. V naší RK pracuje jeden pracovník 
na DPP, který zajišťuje provoz RK (sjednaná mzda je 6.000,- Kč za měsíc).
Vzhledem k dlouhodobějšímu útlumu jsme zatím novou pracovní sílu na 
středisko 030 nepřijali. Jsou však nabídky uchazečů o zaměstnání, kteří již 
s realitní činností mají své zkušenosti. V průběhu roku 2014 je tedy možné, že 
bychom činnost realitní kanceláře oživili. Je třeba se specializovat zejména na 
prodej jiného nemovitého majetku, než majetku ve vlastnictví města Varnsdorf. 
Samozřejmě i nadále bude naší cílem vyhotovovat smlouvy o převodech 
vlastnických práv k nemovitým věcem pro širokou veřejnost. RK vykazuje 
k 31. 12. 2013 zisk ve výši  10.245,10,- Kč.
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041 - Správa bytů 
Středisko vykazuje zisk ve výši 1.184.537,80,- Kč (meziroční nárůst o 
cca 78 %). Celkové náklady činí 4.176.574,70,- Kč (meziročně +26 %). 
Nejvyššími nákladovými položkami byly v roce 2013 na následujících účtech:

 účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.244.633,- Kč
 účet č. 501-Spotřeba materiálu: 1.644.639,98,- Kč

Na účtu č. 521000 jsou zahrnuty mzdy údržbářů a technika. Jedná se o 9
zaměstnanců. Z toho je jeden na částečném invalidním důchodu a pracuje na 
½ úvazku. Celkem 3 pracovnice střediska jsou vedeny na středisku č. 050. 

Průměrná mzda na středisku 041 činí 12.100,- Kč. 

Celkové příjmy činí 5.361.112,50,- Kč (meziročně +35 %). 
Největší účetní položky v příjmech jsou na účtech:

 účet č. 602200-Tržby za služby: 5.142.338,39,- Kč

050 -Správa REGIA a.s.
Vykazuje ztrátu ve výši -692.989,90,- Kč. Celkové náklady ke dni 31. 12. 2013
činily 3.271.325,97 Kč. Největší nákladové položky jsou:

 účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.451.028,- Kč
 účet č. 518000-Ostatní služby:    255.815,59,- Kč
 účet č. 527200-Příspěvek na stravné:    291.438,- Kč

Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2013 činila 2.578.336,07,- Kč. Z toho 
největšími položkami ve výnosech jsou:

 účet č. 602100-Tržby provize: 2.528.260,53,- Kč

V mzdových nákladech je zde zahrnuto celkem 8 pracovníků, z toho 1 ředitel, 
2 účetní, 3 referentky SB (neboť odměna za správu bytového fondu je 
účtována na tomto středisku) a dva členové představenstva. Průměrná mzda
16.850,- Kč. Ke dni 31.12. 2013 vedeme celkem 37 účetnictví pro   právnické 
či fyzické osoby. Z toho jsou 2 účetnictví pro města Varnsdorf a Mikulášovice, 
1 x Bytové družstvo Varnsdorf, 34 x účetnictví pro Společenství vlastníků 
bytových jednotek (8 x SVBJ v Mikulášovicích, 26x ve Varnsdorfu). 

052-Domovníci a 057-058 CSS (sociální ubytovna)
Ve středisku 052 jsou především zaměstnáváni pracovníci na Smlouvy 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 Doplňkové činnosti Města Varnsdorf. REGIA a.s. správa 
bytů.
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Ve střediskách CSS-sociální ubytovna, TSP, Nízkoprahový klub, Noclehárna 
je zaměstnáno 5 pracovníků na stálý pracovní poměr – domovník, 3 pracovníci 
vrátnice pouze na noční služby a 1 pracovnice na denní službu ve vrátnici. 
Údržba je řešena 1 pracovníkem na ½ úvazku na DPČ a dále 2 zaměstnanci 
na DPP pro plnění funkce správce budovy a pro vykrývání nočních služeb 
v případě dovolených a nemocí. Tyto střediska jsou plně kryty z Doplňkové 
činnosti města.

4.5 Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízením v majetku 
města Varnsdorf

4.5.1 Úvod
Hospodaření sportovišť v majetku Města Varnsdorf přehledně shrnuje tabulka č. 3. 

Celkové náklady na sportovní a tělovýchovné zařízení v majetku města za rok 
2013 činí částku 4.904.992,07,- Kč (meziroční pokles o 2 %).  
Celkové příjmy pro rok 2013 činí 5.105.880,58,- Kč (meziroční nárůst o 6 %).

Celkovou výši příjmů a nákladů ovlivnila odstávka a rekonstrukce zimního stadionu, 
kdy provoz běžel jen v jarní části roku 2013, na podzim a zimu se již nerozbíhal.

Největšími nákladovými položkami jsou po účtech následující:
 účet č. 521000-Mzdové náklady: 2.970.869,- Kč
 účet č. 524000-Zákonné pojištění:    977.993,- Kč
 účet č. 501000-Spotřeba materiálu:    351.901,59,- Kč
 účet č. 518000-Ostatní služby:    454.958,66,- Kč

V účtu č. 518000 jsou zahrnuté zejména náklady na testování kvality vody, které za 
rok 2013 činí 226.547,08,- Kč (meziroční pokles o 22 %). 

Největšími výkonovými položkami jsou po účtech následující:
 účet č. 602200-Tržby z prodeje služeb: 3.206.576,59,- Kč      

(meziročně +1,1 %)
 účet č. 602300-Pronájem nebytových prostor:    611.311,21,- Kč

(meziročně +7,8 %)
 účet č. 648000-Ostatní provozní výnosy: 1.250.000,- Kč

(meziročně +21,5 %)

V účtu č. 648000 jsou zahrnuty příspěvky na provoz sportovních a tělovýchovných 
zařízení od Města Varnsdorf ve výši 1.250.000,- Kč.

Zde je třeba poznamenat, že příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných 
zařízení v majetku Města Varnsdorf se v průběhu 3 let významným způsobem ponížil 
z původních 1.600.000,- Kč v roce 2009, dále 1.200.000,- v roce 2010, a dále
1.000.000,- Kč v letech 2011 a 2012. V roce 2013 došlo k úpravě na 1.250.000,- Kč 
(bohužel pro rok 2014 je v rozpočtu projektována opět nižší částka: 1.100.000,- Kč)
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Náklady na provoz bazénu po rekonstrukci zásadním způsobem vzrostly zejména 
zvýšením odběrných míst pro testování kvality vody, technologií a nutností úklidu tak, 
aby byl zachován vyšší standard, úklidových médií pro čištění toalet, atd. A pokud je 
žádoucí udržet vstupné na takové výši, že obyvatelé Varnsdorfu budou tuto 
akceptovat (jsme kraj s téměř nejnižšími průměrnými mzdami v ČR), je jednou z mála 
cest ponechání příspěvku na provoz takových zařízení ve výši roku 2013.
A jako protiváhu tomuto trendu jsou vidět roční příspěvky z rozpočtu Města Varnsdorf
například FK Varnsdorf a.s. ve výších 1.000.000,- Kč až 2.000.000,- Kč za rok
v průběhu minulých let, kdy tato organizace snad kromě určité (diskutabilní) reklamy
a výchovy několika málo dětí a dorostu pro Město Varnsdorf nedělá téměř nic. 

Pronájem nebytových prostor na sportovištích pomáhá snížit ztrátu jednotlivých 
sportovních zařízení.

Hospodářský výsledek sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města 
Varnsdorf skončil ziskem 200.888,51,- Kč a to včetně zaúčtování příspěvku 
Města Varnsdorf na jejich provoz.

Provoz sportovních a tělovýchovných zařízení zajišťovalo v roce 2013 v celkem 
18,91 přepočtených pracovníků. V průběhu roku 2013 došlo ke snížení počtu
zaměstnanců o 2, což se plně projeví v roce 2014.

4.5.2 Komentář k jednotlivým sportovištím
Středisko č. 051 – Sportovní hala

Pouze v červenci je sportovní hala uzavřena pro veřejnost. Jinak je 
využívána po celý rok v dopoledních hodinách středními školami a 
učilišti, v odpoledních hodinách sportovními oddíly TJ Slovan Varnsdorf
a ostatními sportovními kluby. Ale i pro ostatní občany neorganizované 
v TJ jsou zde zajišťovány hodiny ke sportovnímu vyžití vč. sobot a 
nedělí. 
Celkové náklady na zajištění provozu SH činí 1.359.542,46,- Kč
(meziročně -12,7 %). Celkové příjmy činí 1.022.277,32,- Kč, vč. 
pronájmu nebytových prostor (meziročně -4,6 %).
Celková ztráta střediska pro rok 2013 činí -337.265,14,- Kč
(meziroční snížení ztráty o 31 %). 
Ke dni 31. 12. 2013 zde bylo zaměstnáno celkem 6,08 přepočteného
pracovníka. Průměrná mzda činila 15.938,- Kč.

Středisko č. 053 – Zimní stadion
Bylo v roce 2013 v provozu cca 3 měsíce (leden až březen) v roce 
včetně sobot, nedělí, všech svátků. Musí být zajištěno bruslení pro 
veřejnost, ale i pro hokejový oddíl. Protože nemáme zimní stadion 
zastřešen ani chladící zařízení není zabetonováno, záleží proto na 
povětrnostních podmínkách. Pracovníci na ZS si většinu údržbářských 
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prací provádějí vlastními silami. V době sezóny musí být pracovníci ZS 
doplněni pracovníky na dobu určitou (jedná se zde opět o nepřetržitý 
provoz). 

Náklady na ZS vykazují částku ve výši 302.715,19,- Kč.
Celkové příjmy v roce 2013 jsou ve výši 91.504,09,- Kč. 
Celková ztráta tohoto sportoviště pro rok 2013 činí
-211.211,10,- Kč. 

Vzhledem k sezónnímu provozu sportoviště jsou zaměstnanci po dobu 
provozu přítomni na ZS v počtu 5 plus 1 na DPP, mimo sezónu provozu 
jsou tito zaměstnanci využívání na jiných střediscích. A to zejména na 
správě bytů nebo vypomáhají při údržbě ostatních sportovních zařízení 
např. sekání trávy na fotbalovém stadionu, u bazénu a sportovní haly, 
úpravy atletické dráhy u venkovního hřiště u SH.
Toto sportoviště prochází od dubna 2013 rozsáhlou rekonstrukcí a 
pravděpodobně jej bude možné využívat multifunkčně, zejména pro 
pořádání některých výstav, koncertů, atd. Tyto činnosti by mohly zvýšit 
příjem a upravit tak k lepšímu hospodářské výsledky. I v tomto případě 
je třeba v následujících letech po rekonstrukci navázat užší spolupráci s 
Kulturní komisí Města Varnsdorf při RM.

Středisko č. 054 – Plavecký bazén
Plavecký bazén byl po rekonstrukci znovu otevřen v září 2011. 
Celkové náklady ke dni 31. 12. 2013 činily 2.555.956,86,- Kč
(meziroční nárůst o 14 %).
Celkové příjmy k tomuto datu činily 2.376.433,29,- Kč (meziroční 
nárůst o 10 %). 
Celková ztráta tedy představuje částku ve výši -179.523,57,- Kč. 

Největšími nákladovými položka jsou po účtech:
 účet č. 501200-Spotřeba materiálu:    227.539,93,- Kč
 účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.476.574,- Kč
 účet č. 518401-Rozbory vody:    226.547,09,- Kč

Na účtu č. 501200 jsou např. vybavení WC, sprch, šaten desinfekčními 
či jinými sanitárními přípravky a mycími prostředky, výměna baterií 
v šatních skříňkách, atd.

Na v porovnání s rokem 2012 horším hospodářském výsledku se 
projevuje již to, že skončila záruka a větší část oprav je již mimo ni
(odchází poddimenzovaná čerpadla a podobně). To se projevuje 
nárůstem spotřeby materiálu a oprav a údržby. Dále jsme prostory 
bazénu a předsálí před pokladnami dovybavily tak, aby bylo možné 
provozovat dětský koutek lépe (oplocení, veřejná WIFI). 
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Středisko č. 055 – Fotbalový a lehkoatletický stadion
FS se podílí celkovými náklady pro rok 2013 ve výši 
686.777.56,- Kč (meziročně +5 %).
Celkové příjmy v tomto období jsou ve výši 365.665,88,- Kč
(meziročně +5 %).
Celková roční ztráta činí -321.111,68,- Kč (zvýšení ztráty meziročně 
o 5 %).  
Pracovníci na fotbalovém stadionu zajišťují i fotbalové hřiště u kasáren 
pro mládež. V listopadu 2004 město Varnsdorf zkolaudovalo i nové 
fotbalové hřiště s umělým povrchem. Bylo vybudováno v areálu 
stadionu na bývalém škvárovém hřišti. Na tomto hřišti se hraje fotbal i 
přes zimu. Modernizace celého fotbalového stadionu, atletické dráhy, 
hlavní budovy a tribuny byly ukončeny v červenci 2007. V současné 
době zde pracuje 1 správce, 1 uklízečka (průměrná mzda 11.205,- Kč). 
V letních měsících je toto sportoviště doplněno pracovníkem ze zimního 
stadionu, zvláště na úpravu okolních travnatých ploch. 
V roce 2013 došlo k narovnání smluvního vztahu mezi společností 
REGIA a.s. jako správce a FK Varnsdorf, jako klubu, který využívá 
reklamní plochy na stadionu ke své hospodářské činnosti jako pronájem 
reklamních ploch. Byla tedy uzavřena smlouva mezi REGIA a.s. a FK 
Varnsdorf o nájmu reklamních ploch pro účely dalšího podnájmu. To a 
zdražení pronájmu sportovní plochy pro mistrovské zápasy by mělo 
přispět k lepšímu HV pro rok 2014.

4.6 Pokrytí ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku 
Města Varnsdorf a MIS

V roce 2012 činil celkový HV sportovišť ve správě ztrátu ve výši  -214.685,39,- Kč. 
V tomto období činil celkový HV Městského informačního střediska ztrátu ve 
výši -115.231,56,- Kč a celkový HV Městského informačního střediska – Hrádek činil 
v roce 2012 částku -111.607,49,- Kč.

V roce 2013 činil celkový HV sportovišť zisk 200.88,51,- Kč, celkový HV v tomto 
období MIS a Vyhlídkové věže Hrádek celkem -172.563,09,- Kč. 

Tyto hospodářské výsledky jsou již po započtení příspěvků na provoz sportovišť ve 
výši 1.000.000,- Kč pro rok 2012 a příspěvku 1.250.000,- Kč pro rok 2013 a dále 
příspěvku na provoz MIS ve výši 300.000,- Kč pro roky 2012 a 2013.

Hlavní náplní REGIA a.s.  Varnsdorf je správa sportovních a tělovýchovných 
zařízení, správa bytových a nebytových prostor a správa CSS, všechna zařízení 
v majetku města. Finanční prostředky, především provize, vytvořené na správě bytů, 
správě společnosti (především účtárna) jsou vynakládány na pokrytí celkové ztráty 
sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města a Městského informačního 
střediska vč. Hrádku-Vyhlídkové věže.
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Z vlastních finančních prostředků společnosti REGIA a.s. byly v letech 2012 a 2013 
vynaloženy na krytí ztráty sportovišť a MIS včetně Hrádku tyto celkové prostředky:

HV v roce 2012:
Městské informační středisko -115.231,56,- Kč
MIS-Vyhlídková věž -111.607,49,- Kč      
Sportoviště ve správě -214.685,39,- Kč
Celkem -441.524,44,- Kč 

HV v roce 2013:
Městské informační středisko + Hrádek -172.563,09,- Kč
Sportoviště ve správě +200.888,51,- Kč
Celkem +  28.325,42,- Kč 

HV v letech 2012 a 2013 celkem: -413.199,02,- Kč

Zvýšený příspěvek na hospodaření sportovišť pro rok 2013 považujeme za určitou 
náhradu významně a necitlivě sníženého příspěvku z let 2011 a 2012. Je zde ale 
třeba poznamenat, že i příspěvek za rok 2013 nedosahuje výše z let minulých. 

Dále je třeba uvést, že schválená výše příspěvku pro rok 2014 opět doznala snížení 
a to na hladinu 1.100.000,- Kč.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba zmínit, že společnost REGIA a.s. je nucena 
zpoplatnit služby, které vykonávala pro Město Varnsdorf do roku 2013 zdarma. Jedná 
se zejména o sekání trávy mimo sportovní plochy samotné, údržbu sportovišť 
vlastními správci a údržbáři, zprostředkování podpisů směnek při prodloužení 
termínů oprav prodávaného majetku Městem Varnsdorf a podobně a tyto činnosti 
zajistit smluvně.

Ve Varnsdorfu, dne 28. 4. 2014

Sestavil:

Ing. Radek Hampl, Ph.D.
ředitel a předseda představenstva

REGIA a.s. 
Kmochova 2136
407 47  Varnsdorf



REGIA a.s.

Kmochova 2136

407 47 Varnsdorf

Náklady a výnosy  

Porovnání od r.2010-2013

v tisících Kč

NÁKLADY 

Účet 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

501100-Spotř.mater. 923 1055 1599 1530 1 924 1055 1599 1530

501200-Spotř.mat.př. 7 35 17 12 15 20 17 3 47 61 49 115 120 97 68 74 13 23 8 31 144 240 283 352 346 476 442 587

501210-Spotř. PHM 1 12 3 1 70 78 71 83 17 18 11 1 80 77 88 80 179 177 170 165

502100-Spotřeba tepla 8 5 7 16 169 77 27 42 110 97 122 154 287 179 156 212

502000-Spotřeba el.ener. 9 5 14 3 26 26 25 22 18 18 19 18 33 30 32 36 86 79 90 79

502300-Spotřeba plynu 38 41 94 22 38 41 94 22

502400-Spotřeba vody 1 1 1 1 5 2 6 6 3 3 10 10 7 21 17 16 13 31

504000-Nákup zboží 24 30 29 21 1 13 14 13 10 37 44 42 32

511100-Opr.a údržba 3 12 4 15 21 181 3 10 8 21 1 2 3 123 110 89 52 134 149 118 257

511200-Oprava dop.prost. 36 21 18 33 2 58 3 4 4 94 26 22 37

513000-Nákl. Prez. 17 17

518100-Telefon 32 29 28 17 17 6 7 5 71 66 58 24 70 76 67 77 37 43 42 27 227 220 202 150

518200-Poštovné 1 1 1 1 12 12 12 10 1 13 14 12 12

518400-Ostatnní služby 18 30 24 17 20 49 10 10 27 56 56 356 121 84 140 132 59 46 47 57 132 222 431 414 377 486 708 986

518402-Pronájem 1 1 1 8 4 16 9 5 0 17

518500-Nákup SW 3 3

518600-Popl.asoc. 7 20 20 20 4 3 5 4 11 10 25 24 35

518601-Rozhl. Popl. 6 6

518700-Nákl.na škol. 1 13 13 6 4 13 11 2 18 17 28

518900-Ost.služby min.let 3 4 1 3 4 1 0

518902-Pronájem Mikul. 0 0 0

521000-Mzd.nákl. 429 412 378 343 124 51 90 2 1113 1111 984 1236 1242 1212 1284 1434 109 133 118 116 778 827 689 1657 2101 2909 2846 5418 5797 6590 6666

521100-OON 14 27 23 40 5 36 24 5 1 8 73 20 36 17 11 326 354 183 89 139 152 126 600 522 566 410

521000-Mzd.nákl.CSS 0 0

521100-Domovníci 0 0

523000-Odm.č.org. 24 4 66 72 24 4 66 72

524100-Nákl.soc.poj. 107 103 94 88 31 13 22 1 278 278 246 309 318 311 325 359 27 33 30 29 228 223 201 416 525 729 706 1406 1491 1669 1693

524101-Náhrada za nemoc 9 11 11 13 10 4 1 2 4 19 3 15 21 46

524200-Nákl.na zdr.poj. 39 37 34 32 11 4 8 0 100 100 89 111 117 112 122 136 10 12 11 10 82 80 72 150 189 263 254 509 536 607 615

527200-řísp.na stravné 197 246 303 291 197 246 303 291

531000-Daň silniční 19 23 16 20 19 23 16 20

538000-Ost.nepř.daně 64 38 38 26 2 1 1 66 38 39 27

543000-Dary 1 0 1

545000-Ost.pok.a penále 3 2 2 14 3 5 19 0

546000-Odp. nedob. Pohl. 68 68

548000-Ost.prov.náklady 0 0

Sportoviště Celkem021+022-MIS+Vyhl.věž 030-RK 041-SB 050-SR 023-Ubyt.SH Dom.+CSS






















