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1.  Plnění cílů příspěvkové organizace Kultura Jih 
1.1. Základní údaje 

 

Název:   Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (KZOJ) 

Sídlo:   Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

IČ:    73184560 

DIČ:   CZ73184560  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka 

Číslo účtu:  94-1621460207/0100 

Webové stránky: www.kulturajih.cz     Datová schránka: 8hvkmjs 

 

Důvod založení: založeno za účelem plnění funkce místního kulturního zařízení se 

zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a 

výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií, a to dle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Datum založení: k 1. 1. 2003 na dobu neurčitou 

Způsob založení: rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byla 

usnesením č. 23/3 ze dne 19. 12. 2002 schválena zřizovací listina příspěvkové 

organizace a usnesením č. 781/17 ze dne 25.06.2009 schválena změna zřizovací 

listiny příspěvkové organizace a její úplné znění 

 

Zřizovatel:  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka 

Datum zápisu: KZOJ byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského 

soudu v Ostravě dne 05. 06. 2003, oddíl Pr, vložka 590. 

 

Hlavní poslání: plnění funkce místního kulturního zařízení 

Statutární orgán: Ing. Michaela Mahrová, DiS.  

Rozvahový den: 31. 12. 2021 

 

http://www.kulturajih.cz/
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1.2 Historický vývoj 

2002 Organizační složka Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih s názvem Obvodní 

kulturní středisko slučovala činnosti v objektech KD Ostrava-Hrabůvka a KD 

Odra Ostrava-Výškovice. Od 1. 11. 2002 bylo do této Organizační složky začleněno 

také Kino Luna v Ostravě-Zábřehu. 

2003 Rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byla k 1. 1. 2003 

založena samostatná právnická osoba s názvem Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 

příspěvková organizace. V tomto roce mělo KZOJ sídlo v objektu KD Odra v 

Ostravě-Výškovicích. Objekt KD v Ostravě-Hrabůvce procházel rozsáhlou 

rekonstrukcí. Část pohybových a jazykových kurzů v Ostravě-Hrabůvce byla 

zachována v jednom z pavilonů mateřské školy na ul. A. Kučery. V Kině Luna bylo 

rekonstruováno sociálního zařízení, které bylo již 35 let staré a nevyhovovalo 

hygienickým požadavkům a odvrácena hrozba uzavření kina. 

2004 K 1. 4. 2004 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo KZOJ, zrekonstruovaný objekt KD 

Ostrava-Hrabůvka s novým názvem Kulturní dům K-TRIO. Součástí KD K-TRIO je 

také Restaurace K-TRIO a své sídlo tady získala také pobočka Knihovny města 

Ostravy, příspěvkové organizace. Současně byl ukončen provoz KZOJ v objektu 

mateřské školy na ul. A. Kučery. V souvislosti s provozováním restaurační 

činnosti a poskytováním krátkodobých pronájmů se KZOJ stalo k 1. 11. 2004 

plátcem DPH.  

2005 První rok činnosti v objektu KD K-TRIO. KZOJ se zaměřuje na velké venkovní akce 

–Oslava narozenin KD K-TRIO, Den dětí, Rozsvícení vánočního stromu. Byla 

připravena nová nabídka kurzů a vzdělávací činnosti, klubové večery, 

mezinárodní festival Ostravský koníček, Fórum kultura aj. Kino Luna bylo pro 

zkvalitnění filmového zážitku vybaveno novým digitálním procesorem DOLBY 

Digital. 

2006 Upevnění pozice na trhu v oblasti poskytování kulturních programů a 

vzdělávacích činností. Rozvoj výstavní činnosti v KZOJ – Galerie na schodech, 

Galerie K-TRIO. Významné místo v činnosti zaujímala také festivalová soutěž 
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žákovských webových a multimediálních prezentací s názvem www.COMP-

OST.cz. V rámci oprav v Kině Luna byla v tomto roce pořízena nová opona. 

Zřizovatel zajistil opravu střechy a části stropu v kinosále. 

2007 Rok personálních a organizačních změn. V květnu 2007 na vlastní žádost odešla 

po 5 letech z pozice ředitelky Mgr. Darina Daňková, kterou k 1. 8. 2007 vystřídala 

Ing. Sylva Kocurová. Významnou organizační změnou bylo ukončení dlouholeté 

činnosti KZOJ v objektu KD ODRA ve Výškovicích k 31. 12. 2007 z důvodu špatného 

technického stavu budovy i okolí.  Kino Luna jsme v tomto roce vybavili novým 

projekčním plátnem. Zřizovatel zajistil dokončení opravy stropu v kinosále. 

2008 Důležitou skutečností pro KZOJ bylo schválení nového úplného znění zřizovací 

listiny s účinností od 1. 1. 2008, ve které dochází zejména k úpravě doplňkových 

činností KZOJ. V lednu byl KZOJ předán k provozování činnosti nově 

zrekonstruovaný Komorní klub v Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce. Díky této 

skutečnosti jsme mohli doplnit programovou nabídku o nové dramaturgické 

linie – vážnou hudbu a cestopisné přednášky, a tím významně rozšířit nabídku 

vzdělávacích aktivit. V tomto roce proběhl také druhý ročník soutěžního festivalu 

www.COMP-OST.cz. 

2009 Rok investic pro zlepšení služeb návštěvníkům a do vybavenosti a úprav interiérů 

našich objektů. Z mnohých například rozšíření systému pro prodej vstupenek 

zavedením možnosti on-line rezervací, zakoupení nové průmyslové pračky, 

estetizace průčelí a foyerů Kina Luna i prostor Restaurace K-TRIO. Zavedení nové 

dramaturgické linie jazzových koncertů. V lednu byl pro žáky ZŠ připraven nový 

projekt seznamující s jednotlivými řemeslnými obory, Řemeslo má zlaté dno. V 

září byl ve spolupráci s dalším subjektem pořádán první ročník velmi úspěšné 

dvoudenní venkovní akce, Svatováclavské slavnosti piva.  

2010 V září jsme učinili strategický krok pro zajištění dlouhodobé existence Kina Luna.  

Kino Luna bylo digitalizováno (včetně zavedení 3D projekce) a stalo se tak po 

dlouhých letech opět premiérovým kinem. Období roku 2010 bylo obdobím 

obezřetného a úsporného fungování organizace. Hlavní prioritou bylo udržení 

vyrovnaného hospodaření KZOJ současně se snahou o zachování pestré 
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kulturní nabídky. Pokračovaly úspěšné aktivity kultury v ulicích, Svatováclavské 

slavnosti piva, Mikulášská neděle s rozsvícením vánočního stromu a také 

festivaly a projekty - 3. ročník festivalu COMP-OST.cz a 2. ročník soutěže Řemeslo 

má zlaté dno. Novinkou roku 2010 byla sportovně poznávací akce Plavba po řece 

Odře. 

2011 Rok 2011 byl pro KZOJ dalším rokem obezřetného a úsporného fungování 

organizace. Z realizovaných akcí a projektů byly nejvýznamnější již tradiční 

soutěž pro žáky ZŠ Řemeslo má zlaté dno, Den dětí, Festival patchworku a 

Svatováclavské slavnosti piva, které měly díky příznivému počasí mimořádně 

vysokou návštěvnost. Novinkou roku 2011 byla série Adventních koncertů a 

sportovně relaxační výlety do širšího okolí Ostravy. V září jsme spustili zdařilou 

novou verzi webových stránek www.kzoj.cz. Na konci roku jsme připravili k 

zahájení provozu elektronickou vstupenku, díky které si naši návštěvníci mohou 

na akce KZOJ vstupenku vybrat, zaplatit a vytisknout doma u svých počítačů. 

Pro zlepšení prostředí v KD K-TRIO jsme zakoupili čistící podlahový stroj. 

2012 V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali přípravným pracím pro modernizaci 

Kina Luna. Z důvodu mimořádného zájmu základních škol jsme rozšířili projekt 

Řemeslo má zlaté dno na dvoudenní akci. Kvalitu a úspěšnost tohoto projektu 

ocenila Nadace OKD cenou za Projekt roku 2012 v kategorii Pro radost. Pro školy 

jsme připravili také 4. ročník festivalu COMP-OST. S cílem zlepšení zapojení 

seniorů do aktivního života jsme připravili nový dlouhodobý projekt Otevřený 

kruh. V Komorním klubu jsme představili naši autorskou výstavu mapující historii 

unikátní městské části Jubilejní kolonie, na kterou jsme navázali komentovanými 

vycházkami za architektonickými zajímavostmi obvodu. 

2013 Nejvýznamnější událostí roku 2013 byla modernizace hlediště kinosálu Kina Luna 

realizovaná v období únoru a března. Opravena byla také pokladna kina a 

světelná rampa kinosálu. V jarním období byly ve vnitrobloku Kina Luna a v 

přilehlé budově developerem zahájeny práce na vestavbě komerčního objektu. 

Dokončení developerských stavebních prací, které silně negativně ovlivňují 

provoz kina, vzhled budovy i jejího okolí se, bohužel, stále oddaluje. V listopadu 

byl zřizovatelem zahájen projekt modernizace a zateplení fasády Kina Luna, 
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který byl pro nepříznivé počasí pozastaven. Koordinace všech těchto projektů s 

provozem kina, se snahou o zachování standardu diváckého komfortu, je velmi 

náročná. V KD K-TRIO byly, v roce 2013, provedeny interiérové úpravy a 

estetizace prostoru Restaurace K-TRIO a Café baru. I v tomto roce jsme pořádali 

dvoudenní soutěžní projekt pro ZŠ Řemeslo má zlaté dno, pro seniory projekt 

Otevřený kruh. Nově byl připraven projekt Média, komunikace a kreativita, který 

je zaměřen na rozvoj komunikace a dovedností, v oblasti nových médií, dále sérií 

letních táborových ohňů v Bělském lese, týdenní cyklus Léto pro seniory a také 

Vánoční koncert v kostele v Ostravě-Hrabůvce. 

2014 I v tomto roce pokračovaly práce na modernizaci Kina Luna. V létě byly 

zřizovatelem dokončeny práce na opravě a zateplení fasády kina. Na fasádu 

budovy byla umístěna nová světelná loga kina. Také developer dokončil 

vestavbu komerčního objektu za kinem. Od října byla zřizovatelem zahájena 

další etapa modernizace kina – rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor, kdy 

dojde k rekonstrukci a rozšíření sociálního zařízení, vybudování bezbariérového 

sociálního zařízení, GO rozvodů vody, ÚT a elektrorozvodů ve vestibulu kina, 

instalaci zabezpečovací a požární signalizace, vybudování občerstvení pro 

návštěvníky (kavárna) a rekonstrukce zázemí pro účinkující. Z našich mnoha 

akcí a projektů byly nejvýznamnější již tradiční soutěž pro žáky Řemeslo má zlaté 

dno a dvoudenní venkovní akce Svatováclavské slavnosti. 

2015 V tomto roce bylo po dokončení modernizace vestibulu znovu otevřeno Kino 

Luna a pro ještě komfortnější nabídku služeb jsme uvedli do provozu Café Luna, 

kde si mohou jak návštěvníci kina, tak i jen náhodní kolemjdoucí zpříjemnit den 

posezením v krásném prostředí kavárny a v hezkém počasí i na venkovní 

zahrádce. Další významnou událostí byla realizace Slavností obvodu Ostrava – 

Jih, konaných v červnu 2015, jednalo se o dvoudenní akci, která se setkala 

s pozitivním ohlasem obyvatelstva. Dále došlo k rozšíření programové nabídky 

o další žánry z oblasti world music a alternativní hudební scény. 

2016 V tomto roce došlo k několika změnám v osobě statutárního orgánu. V lednu 

byla odvolána Radou obvodu Ostrava-Jih z postu ředitelky Ing. Sylva Kocurová, 

šest měsíců řídil organizaci dočasný ředitel Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., od 1. 7. 2016 je 
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ve vedení Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA. I přes popsanou nestabilitu 

proběhla celá řada akcí tradičních i nových, pro které je typická vysoká 

návštěvnost jako signál, že poslání organizace je více než naplňováno. Další 

novinkou roku bylo v měsíci září zprovoznění bufetu Zlatá Rybka v budově B 

úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih s cílem zajistit stravování zaměstnanců a 

návštěvníků úřadu. 

2017 Organizace pokračuje v naplňování hodnot – profesionalita, komunikace a 

dobrá nálada, které sdílí jak uvnitř, tak navenek se svými klienty. Smyslem je 

především zkvalitňování veškerých probíhajících procesů a aktivit. Byla posílena 

podniková kultura. Bufet Zlatá rybka ukončil svou činnost na základě dohody se 

zřizovatelem. Zájem klientů o akce jak v interních prostorách i externím prostředí 

je vysoký, což více než dokládá smysl existence zařízení. 

2018 Úspěšný rok. Organizace získala druhé místo v soutěži Cena hejtmana za 

společenskou odpovědnost za rok 2017, a tím dokázala, že naplňuje nastavenou 

strategii. Významným počinem bylo otevření pobočky Senior pointu 

v prostorách Komorního klubu a rozšíření hlavní činnosti.  

2019 Rok ve znamení ocenění: KZOJ získala Cenu hejtmana za společenskou 

odpovědnost, Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v 

kategorii „Veřejný sektor – malá organizace („společensky odpovědná 

organizace II. stupně“), platinové ocenění School Friendly v kategorii „Společný 

projekt“, který uděluje Sdružení pro rozvoj MS kraje. Byl vytvořen nový vizuální styl 

organizace, nové logo a nové webové stránky. V závěru roku došlo k výměně 

ředitele organizace. Ing. Renata Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M byla odvolána 

v prosinci radou městského obvodu Ostrava-Jih. Na post ředitelky byla 

jmenována Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA, a to do doby jmenování nového 

ředitele. 

2020 Rok 2020 byl zcela mimořádný rok, a to nejen v historii kulturního zařízení. 

V březnu vypukla celosvětová pandemie Covid-19, která způsobila plošné 

omezení v oblasti obchodního, podnikatelského, kulturního a společenského 

života. Nouzový stav, spojený s ochrannými opatřeními, ve větší či menší míře, 
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ovlivnil hlavní i doplňkovou činnost organizace. Byly zrušeny veškeré 

společenské a vzdělávací akce, kurzy, pronájmy, provoz kina a výrazně omezen 

chod restauračního zařízení. Vnější změny se odrazily také na chodu organizace. 

Nucené „volno“ bylo využito k reorganizaci zažitých procesů, revizi kalkulačních 

listů, ceníků, k budování interních vztahů a týmové spolupráce. Ředitelka 

organizace, Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA., provedla řadu personálních změn, 

mj. zjednodušila organizační strukturu sloučením dvou oddělení 

(programového a propagačního) a snížila počet pracovních míst. V říjnu 2020 

byla, v konkurzním řízení, vybrána nová ředitelka organizace, Ing. Michaela 

Mahrová, DiS., a to s účinností od 1. 1. 2021. 

Rok 2020 nebyl však rok pouze ztrát, ale i nálezů a nových výzev. Řada činností 

se nově přesunula do on-line prostředí, bylo překvapivé sledovat, jak například 

senioři, studenti Univerzity třetího věku, pružně přešli na on-line výuku. Nicméně 

závěrem je třeba konstatovat, že dlouhodobá absence sociálních vztahů, 

nemožnost kulturního a sportovního vyžití a nucená izolace negativně ovlivňuje 

lidskou společnost a že bez těchto, ač neuchopitelných, hodnot nelze spokojeně 

žít a fungovat. Z tohoto důvodu je existence a zachování naší organizace, která 

naplňuje tyto hodnoty, dlouhodobě smysluplná.  

2021 Rok 2021, stejně jako rok předchozí, proběhl ve znamení výrazného 

omezení činnosti organizace z důvodu vládních opatření ke zmírnění šíření 

epidemie coronaviru. Organizace tento stav pojala jako výzvu a po celý rok 

pracovala na zkvalitnění své činnosti a svých prostor. Společným cílem bylo 

sjednotit všechny části organizace pod jednotnou značku Kultura Jih a uvést 

v život logo „K“, které bylo vytvořeno v roce 2019. Tento cíl byl více než splněn. 

„Káčko" zaplavilo veškerou komunikaci navenek a je velmi pozitivně vnímáno. 

Přestože byly téměř celé první pololetí veškeré kulturní a společenské akce 

utlumeny a ve druhém se jen pomalu kulturní život postupně oživoval, dokázalo 

Káčko, i v rámci restrikcí a omezení, uspořádat celou řadu úspěšných akcí, 

zájezdů, setkání, promenád, táboráků, či soutěží. Zároveň se během nucené 

přestávky podařilo zmodernizovat či opravit svěřené prostory, čímž se rozšířily 

možnosti jejich využití. 



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

 

9 z 40 

 

 Zcela nově nám byl svěřen nově zrekonstruovaný sál 

na ulici Odborářská, kterému jsme dali název 

Klubovna.  

V prosinci 2021 byl zúžen předmět výpůjčky objektu Kulturní dům K-TRIO o 

prostory Restaurace, která bude zřizovatelem nabízena jako možný 

podnikatelský prostor v oblasti gastro. 

KZOJ využilo v uplynulém roce veškerých možností, jak obyvatelům Jihu 

zpříjemnit restrikcemi omezený život, a to jak na živo, tak i online.  

Organizace má zcela nové motto, které vyjadřuje její přání a dílčí cíl 

smysluplně spojovat lidi a organizace, znásobit tak svůj přínos společnosti, 

využít kvalitní potenciál k celkovému rozvoji všech generací, a to jak 

jednotlivců, tak i rodin a jiných spolků či skupin. Spolu a zároveň s námi.                

                 

Kultura Jih…   

 

 

1.3 Hlavní činnost 

KZOJ provozuje k 31. 12. 2021 svou činnost v objektech: 

▪ Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka; 

▪ Kino Luna, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh; 

▪ Komorní klub, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka; 

▪ Klubovna, Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka. 

Hlavním úkolem KZOJ je péče o vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, 

výchovy a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih v souladu s místními předpoklady a 

zvyklostmi. Jde zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním 

mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a 

výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií. 

Dlouhodobý cíl: 

▪ uspokojení kulturních a společenských potřeb občanů obvodu Ostrava-Jih 

a města Ostravy; 
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▪ zviditelnění obvodu Ostrava-Jih nejen ve městě Ostravě, ale i v celém 

regionu; 

▪ vytváření prostoru pro zapojení místních osobností, amatérských umělců a 

souborů, škol, sdružení, spolků aj. do kulturního a společenského dění 

obvodu Ostrava-Jih i města Ostravy.  

Dlouhodobé cíle hlavní činnosti jsou naplňovány prostřednictvím kulturních aktivit, 

výstavní činnosti, vzdělávacích aktivit, činnosti Kina Luna, spoluprací s dalšími 

subjekty a také vlastní propagací a reklamní činností. 

 

1.3.1 Kulturní aktivity 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, stejně jako rok předchozí, i tento rok byl zcela 

nestandardní, zejména pro kulturní a společenskou sféru. Veškeré akce, které byly 

připraveny pro mateřské a základní školy byly zrušeny. Přesto i v tomto režimu 

uspořádalo KZOJ tyto pořady pro děti a mládež: 

Počet pořadů 8, počet návštěvníků 791, tržby cca 59 tis. Kč. 

▪ Nezbedné pohádky 

▪ O čertu Hudriánovi 

▪ Vánoční čas 

▪ Halloween s Hopsalínem 

▪ Broučkiáda 

▪ Mikulášská nadílka 

▪ Halloweenská dílnička 

▪ Halloweenské kuchtění 

Základní nabídku pořadů pro nejmenší diváky doplňují tematické zábavné 

interaktivní pořady a tvůrčí dílny. Zejména ony „Dílničky“ jsou zcela novou aktivitou 

KZOJ, vyvolaly velký zájem a pozitivní ohlas mezi dětmi i rodiči a budou postupně 

rozšiřovány. Zapojují aktivně nejen děti, ale také jejich rodiče a výsledek je vždy 

hmatatelný a dítě vidí a odnáší si výsledek své práce. Také „kuchtění“ bychom rádi 

zachovali, ne již v prostorách restaurace, ale v prostorách Klubovny, pokud to 

kapacitně bude možné. 

Pořady pro dospělé 

Počet pořadů 19, počet diváků 937, tržby cca 164 tis. Kč. 

V Komorním klubu se uskutečnily tyto koncerty klubového charakteru: 



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

 

11 z 40 

 

▪ Matt Long Trio 

▪ Kryloviny 

▪ Adventní koncerty, tentokrát pouze dva, dva byly zrušeny 

V Kulturním domě K-TRIO byly realizovány tyto akce: 

▪ Taneční večery (10x během roku) 

▪ 5P Luboše Pospíšila 

▪ Divoké kočky 

▪ Ty naše písničky jsou jako perlička…aneb od Ježka až k Hašlerovi 

▪ Techtle Mechtle revue 

▪ Štěpánská zábava 

Kultura v ulicích  

Počet akcí 14, odhadem návštěvníků 11 000, tržby 23,7 tis. Kč. 

▪ Stavění májky: proběhlo jenom v omezeném režimu, bez předchozí propagace 

(ozdobené náměstí, májka, pouze reprodukovaná hudbě – přesto velký zájem 

veřejnosti, zapojení veřejnosti do zdobení májky), 

▪ Den dětí: u Kina Luna (interaktivní program pro děti s Hopsalínem, stanoviště 

s úkoly, občerstvení pro děti). Celou venkovní akci zakončilo promítání pohádky, 

▪ Letní promenáda: 4x od konce června do srpna (účinkovali žáci z Pop Academy a 

místní zpěváci), 

▪ Posezení u táboráku: 3x – proběhlo, jako každý rok v areálu Lesní školy, táborák a 

špekáčky za živého hudebního doprovodu. Velmi úspěšná a požadovaná akce,  

 
▪ Letní kino: 2x na sportovním hřišti vedle Vodního světa Ostrava-Jih (promítalo se: 

Hurá do džungle, Štěstí je krásná věc), 
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▪ Společně na Jihu: akce, která byla uspořádána v režii KZOJ ve spolupráci 

s obchodní společností Akord, proběhla v červnu v areálu Lesní školy a v Bělském 

lese (hlavní program byly překážkové vzdělávací a sportovní dráhy v celém areálu 

Bělského lesa, různě náročné pro všechny věkové kategorie dětí, zábavný pořad 

s kabaretem pana Kačora, s Hopsalínem, opékáním párků, a spousty dalších úkolů 

a her), 

▪ Poslední prázdninová show: akce z důvodu nepříznivého počasí byla přesunuta 

do vnitřních prostor Kulturního domu K-TRIO (program: vystoupení a workshop 

žonglování Duo Fatale, Hopsalín, Bublinková show, stanoviště s úkoly – zapojení 

dětské knihovny, fotokoutek, malování na obličej, kreslení obrázků o ceny), 

▪ Svatováclavské slavnosti piva: akce připravena ve spolupráci se Zámkem Zábřeh. 

Dvoudenní slavnost piva s účastí 28 minipivovarů z celé republiky i zahraničí. 

Hudební program na pódiu: Tři Vykřičníky, Nedivoč, Premiér, Ewa Farna, Lenka Szábo 

Hrůzová, Speciál, DOGA. Historický program: Průvod Sv.Václava s družinou, Katovská 

dílna, Ohňová show, Šermířské představení, Bujaré tance, Svatováclavské ohňování. 

Další doprovodný program: kolotoče, zvěřinec s domácími zvířaty, řemesla 

(hrnčířství, ražba mincí, kovářství). 
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1.3.2 Výstavní činnost 

Výstavní činnost je rozvíjena ve všech objektech Kulturního zařízení Ostrava-Jih. 

Největší počet výstav je realizován v rozsáhlé Galerii Kulturního domu K-TRIO. Ta si 

za dobu svého působení vydobyla dobré jméno mezi ostravskými umělci i školami. 

Výtvarné práce velmi vkusně dotvářejí také atmosféru Komorního klubu, který svojí 

architekturou, reprezentativním prostředím, a především pak atmosférou doslova 

vybízí k prezentaci uměleckých děl. Právě v Komorním klubu je instalována stálá 

expozice „Jubilejní kolonie 1921–2012“ a další menší umělecké objekty (kovářské, 

keramické, dřevěné či šamotové plastiky a objekty). V roce 2021, kdy došlo ke změně 

interiéru hlavního sálu a přísálí a podařilo se získat do stálé expozice díla ostravské 

malířky Zuzany Kulhánkové, které nádherně dotvořily celkový dojem. 

V průběhu roku 2021 byly uskutečněny tyto umělecké nebo školní výstavy: 

▪ Leonardo da Vinci 

▪ Jak jsem se cítil za nouzového stavu 

▪ Příběh žárovky 

▪ Malujeme pro radost 

▪ Kouzlo barev 

 

1.3.3 Vzdělávací aktivity 

Vzdělávací aktivity jsou realizovány formou pravidelných a jednorázových akcí. 

Zajišťovali a organizovali jsme přednášky, semináře, kurzy i projekty větších formátů. 

Část těchto aktivit byla financována z úspěšně získané dotace Moravskoslezského 

kraje pro rok 2021 nebo za převážně hmotné podpory sponzora.  

V roce 2021 jsme v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu zdravého 

stárnutí získali finanční příspěvek Moravskoslezského kraje celkem pro náš 

dlouhodobě úspěšný projekt, který opakovaně realizujeme pod názvem „Otevřený 

kruh“. Díky této dotaci jsme organizovali celoroční pohybové, vzdělávací a 

společenské aktivity pro seniory zaměřené na usnadnění přechodu do 

důchodového věku a aktivní zapojení do nové životní etapy s důrazem na podporu 

jejich fyzické a duševní kondice i relaxaci.  
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Úspěšný a pedagogy i samotnými žáky velmi oceňované projekty „Kdo zná a umí, 

ten si píská“ a „Řemeslo má zlaté dno“ byly z důvodu epidemiologických nařízení 

vlády proti šíření nákazy Covid-19 zrušeny. 

 

V roce 2021 kurzovní činnost organizace nadále významně ovlivňovala opatření 

vlády nařízená proti šíření coronavirové nákazy nebo mediální kampaň, která 

znamenala omezení nebo úplné zrušení řady plánovaných i již probíhajících akcí, a 

to často i z důvodu nenaplnění minimální kapacity akce. Všechny akce byly v roce 

2021 realizovány pouze v omezeném režimu, který umožňovala aktuálně platná 

nařízení, a to zejména týkající se počtu osob na akci a přísných hygienických 

opatření.  

 

Akce pro děti a mládež 

Počet akcí 11, počet zákazníků 171, tržby 61 tis. Kč. 

Našimi již tradičními a úspěšnými akcemi jsou interaktivní soutěžní projekty pro žáky 

základních a středních odborných škol „Řemeslo má zlaté dno“ a „Kdo zná a umí, 

ten si píská“. Velký zájem o oba dva tyto projekty je jak na základních školách, tak 

na středních odborných školách a učilištích, kterým pomáhá získat nové učně a 

studenty do řemeslných a technických oborů trpící dlouhodobě nízkým zájmem 

žáků o tento typ vzdělávání. Tento rok byly bohužel obě tyto akce zrušeny právě 

v důsledku protikoronavirových opatření vlády.  

Na základě úspěchu z předcházejícího roku byl připraven a realizován příměstský 

tábor pro děti ve věku 6-12 let s názvem „Hurá do přírody“. Příměstský tábor připravil 

pro děti na každý den od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin zábavný a zábavně-

vzdělávací program. Oproti předcházejícímu roku jsme zaznamenali významný 

nárůst zájmu. Kapacitu akce jsme proto dokonce zvýšili z původně plánovaných 20 

dětí na 22 dětí, které se dětského táboru zúčastnily. Akce velmi dobře ohodnocena 

zúčastněnými dětmi i rodiči. Naopak pobytový dětský tábor připravený v oblasti 

Podhradí – Vítkov pod názvem „Správný zálesák“ se, i přes intenzivní marketingovou 

kampaň, nesetkal s velkým ohlasem, a proto byl zrušen. 

Pro děti jsme se snažili v tomto roce otevřít také zcela nový Divadelní kroužek, kurz 

Malého animátora a klavíristy nebo Street dance. Žádný z těchto kurzů se 

nepodařilo v tomto roce naplnit a otevřít.  
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Otevřeny tak byly naše již tradiční a oblíbené kurzy výuky na hudební nástroje, 

malování a kreslení nebo taneční kurz. 

Ve spolupráci s Odborem školství a kultury městského obvodu Ostrava – Jih jsme 

v měsíci červenci a srpnu v rámci akce „Prázdniny na Jihu“ realizovali 2 interaktivní 

zábavná dopoledne pro děti ve věku 6 až 14 let, a to pod názvem „Spolu roztančíme 

Jih“ a „Jih očima dětí“. 

 



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

 

17 z 40 

 

 
 

Akce pro dospělé a seniory 

Počet akcí 72, počet zákazníků 1 244, tržby 284 tis. Kč. 

V roce 2021 jsme pro zákazníky připravili nabídku tradičních, oblíbených i zcela 

nových aktivit. Velká část plánovaných akcí byla bohužel z důvodu koronavirových 

opatření přerušena nebo zcela zrušena. I přesto se podařilo alespoň částečně 

zrealizovat některé pohybové kurzy, jednorázové přednášky a semináře. 

Pro občany seniorského věku se nám podařilo získat dotaci Moravskoslezského 

kraje pouze na jeden celoroční projekt s názvem „Otevřený kruh“, který se zaměřil na 

zkvalitnění života občanů v městském obvodě Ostrava-Jih. Díky tomuto projektu 

jsme pro seniory mohly vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci a snižovali tak 

dopad anonymního života v sídlištním prostředí. Poskytnutím celoročního 

programu vzdělávacích, relaxačních i pohybových aktivit jsme i během 
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významných epidemiologických nařízení vlády přispívali k dobré fyzické i mentální 

kondici seniorů a podporovali jejich bio-psycho-sociální rozvoj osobnosti. 

Vytvořením komunitního prostředí jsme podpořili vznik nových sociálních vazeb, 

vzájemnou podporu seniorů i mezigenerační dialog a významně jsme tak 

zmírňovali emociální stres vyvolávaný nejen změnou životního stylu po odchodu do 

důchodu, ale také aktuální celosvětovou společenskou situací.  

Díky projektu Otevřený kruh realizujeme již pravidelně každý rok řadu pohybových a 

vzdělávacích aktivit zaměřených zejména na podporu zdravého životního stylu 

seniorů. Velmi vyhledávané jsou dopolední kurzy zaměřené na podporu a 

regeneraci fyzických schopností a zlepšení zdravotního i mentálního stavu seniorů. 

Přínos projektu pro občany seniorského věku dokládá i neustále se rozšiřující 

základna registrovaných zákazníků. V roce 2021 byl v programu Otevřeného kruhu 

registrováno cca 300 seniorů, kteří opakovaně využívali nabídky a účastnili se 

připravovaných aktivit. 

Součástí projektu byla také realizace celkem 4 celodenních zájezdů pro seniory do 

atraktivních a oblíbených lokalit Moravskoslezského kraje. I přes trvalá nařízení vlády 

a omezení akcí se v tomto roce podařilo tyto 4 zájezdy nejen zrealizovat, ale 

s ohledem na vysoký zájem seniorů, který nebylo možné v rámci plánovaných 

zájezdů podpořených dotací naplnit, také navýšit na 9 zájezdů. Pro tyto účely jsme 

využili finanční prostředky uvolněné z nerealizovaných akcí.  

Kulturní zařízení Ostrava Jih a středisko Vzdělávání podobně jako předcházející rok 

zároveň převzalo administrativní agendu spojenou se zajištěním rezervačního 

procesu zájezdů pro seniory všech dalších organizátorů v rámci městské obvodu 

Ostrava-Jih, a to Odboru školství a kultury městského obvodu Ostrava-Jih a Centra 

sociálních služeb Jih. Tato spojená administrativa a společná organizace zájezdů 

umožnila realizovat celkem 21 zájezdů v 19 různých termínech a zajistila dostupnost 

až 2 zájezdů na jednu osobu. Tyto zájezdy byli díky získaným dotačním titulům a 

podpory městské části Ostrava-Jih poskytnuty seniorům s trvalým bydlištěm 

v městské části Ostrava – Jih zcela zdarma. 

Pro účely snadnější administrace a online nabídku byla vytvořena speciální webová 

aplikace, která umožňovala online rezervaci místa na vybraném zájezdu.  



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

 

19 z 40 

 

Další tradiční projekt realizovaný pod názvem „Šťastný senior“ nebyl podpořen 

dotací Moravskoslezského kraje pravděpodobně z důvodu omezení finančních 

zdrojů. 

 
 

Univerzita třetího věku (U3V) 

V roce 2021 jsme úspěšně uzavřeli slavnostní promocí studium dvou ročníků 

z předcházejícího studijního roku 2019–2020, kdy pandemická situace neumožnila 

realizaci závěrečné slavnostní ceremonie a předání diplomů. Své studium řádně 

ukončili také absolvující studenti dalších dvou studijních programů ve studijním 

roce 2020–2021. 

S ohledem na optimalizaci nákladů při realizaci Univerzity třetího věku jsme se tímto 

dokončením studijních programů rozhodli ukončit spolupráci se společností British 

Institute of Management, která pro nás dosud výuku zajišťovala, a převzít zajištění 

studijního programu pod vlastní organizaci. 
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Pro zájemce z řad seniorů jsme od září připravili dva zcela nové studijní programy, 

a to „Jsem senior, a co má být“ se zaměřením na fakta, moderní technologie a 

psychologii a studijní program „Hledej, poznej, objevuj“ s orientací na umění a zdraví 

v teorii i praxi. Zájem o nové studijní obory byl obrovský, a proto jsme poměrně 

zásadně navýšili také kapacitu těchto programů. V nových dvou studijních 

programech pro rok 2021–2022 zahájilo slavnostní imatrikulací své studium celkem 

56 seniorů. 

Smyslem neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání pro seniory a těchto 

programů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, 

získat základní poznatky v oblastech, které jsou předmětem jejich dlouhodobého 

zájmu a osvojit si některé vědomosti, které jsou s ohledem na současný vývoj vědy 

a techniky důležité i pro seniory. Programy U3V nejsou zaměřeny na profesní 

zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště 

spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího 

vzdělávání. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, 

podporují bio-psycho-sociální rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a 

společenské podmínky   rozvíjejí mezigenerační dialog. 

Také v roce 2021 nadále pracujeme 

nejen formou prezenční výuky, ale také 

v online prostředí, které seniorům 

umožňuje pokračovat ve výuce i v době 

nejtvrdších opatření proti šíření 

pandemie nebo na základě potřeby 

svého zvýšeného pocitu bezpečí.  

 

 

 

Senior Point  

Počet návštěvníků 663, počet dotazů 677. 

Prostřednictvím Senior Pointu jsme v roce 2021 poskytovali standardní bezplatné 

poradenské, informační a další služby určené seniorům ve věku od 55 let. Senioři 

využívali zejména služby odborného právního poradenství, přístupu k počítači 
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s připojením k internetu a zřizování slevových průkazů Senior Pas. Senior Point byl 

distribučním místem pro výdej hlásičů požáru a kouře, informačních obálek pro 

složky záchranného systému (IN. F. Obálka = Informace jako Forma Ochrany), knih 

a flash disků s názvem „Tady jsem, kniha moderního stárnutí“. 

S ohledem na aktuální celosvětovou epidemiologickou situaci v roce 2021 se Senior 

Point a (nejen) jeho pracovníci věnovali velmi intenzivně zprostředkovávání a 

podpoře seniorů při registraci k očkování proti virovému onemocnění Covid-19, a to 

hned v několika vlnách. Následně pracovníci Senior Pointu i recepce kulturního 

zařízení zajišťovali také tisk certifikátů o provedeném očkování. V době 

celorepublikového „lockdown“ zprostředkovával Senior Point Ostrava-Jih seniorům 

sociální kontakt prostřednictvím speciálně zřízené služby pod názvem „Linka pro 
osamělé seniory“ (provozní doba – každý pracovní den, od 8 do 15 hodin). 

 
Běžný provoz Senior Pointu byl omezen opatřeními zavedenými proti šíření nákazy 

coronaviru. Od ledna do konce června byla pobočka zcela uzavřena. Služby 

klientům byly v tomto období poskytovány telefonicky, online nebo prostřednictvím 

individuální osobní schůzky po předcházející domluvě. Tyto služby byly poskytovány 
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v rozšířených otevíracích hodinách, a to každý pracovní den od 8 do 16 hodin, 

popřípadě dle potřeby klientů dle domluvy. Činnost pobočky byla znovu obnovena 

od července.  

V říjnu byla realizována oslava zahájení činnosti Senior Pointu Ostrava – Jih a 

mezinárodního dne seniorů. Pro seniory byl připraven bohatý celodenní kulturně-

společenský program s menším občerstvením. 

Pracovníci Senior Pointu se ve roce 2021 zúčastnili školení zákaznických dovedností 

a celorepublikového setkání pracovníků Senior Pointů.  

Vládní opatření proti šíření coronaviru tak významně ovlivnila činnost i návštěvnost 

Senior Pointu Ostrava – Jih.    
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1.3.4 Činnost Kina Luna 

Rok 2021 filmovým fanouškům příliš nepřál.  

Nikdy v historii kinematografie se nestalo, že by všechna kina v republice musela 

plošně vypnout své projektory a zhasnout v sálech. Co se odborné i laické veřejnosti 

dříve jevilo jako nemožné, se stalo skutečností. Česká kina byla do jednoho 

uzavřena a došlo tak k narušení cyklu filmového trhu.  

 

Během doby, kdy vládní opatření proti epidemii coronaviru   

opět uzavřela dveře kin, jsme se rozhodli, že když diváci nemohou 

do kina, půjdeme za diváky my, a to až domů. Pro všechny 

milovníky kina, tzv. kinofily, jsme denně připravovali porci duševní 

potravy formou streamu a novou programovou nabídkou jsme oživovali naše 

webové stránky www.kulturajih.cz a sociální sítě, abychom nepřerušili a neztratili 

kontakt s našimi filmovými fanoušky. 

 

 

 Kino Luna se také zapojilo do projektu Moje kino LIVE. Vrátili jsme se 

opět do domovů našich diváků a spolu doma v online kině jsme se 

v případě zájmu mohli s diváky setkávat každý večer. Našimi on-line projekcemi 

jsme se snažili navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Návštěvníky 

kromě projekce čekaly filmové úvody, reakce diváků, společnost přátel a také 

možnost podpořit své oblíbené kino v nelehké době. 

Kino Luna začalo, v roce 2021, promítat až od 1. června a do konce roku 2021 bylo 

realizováno 558 filmových představení, které navštívilo 18.778 platících návštěvníků.  

 

Kino se otevřelo za velmi přísných vládních opatření, která zásadním způsobem 

ovlivnila návštěvnost a podepsala se na celkových výsledcích Kina Luna. 

Po otevření kin byla situace velmi špatná, chyběly divácky silné filmové novinky, 

poněvadž snímky s větším komerčním potenciálem žádný z distributorů do nejisté 

doby nenasazoval. 

 

 

http://www.kulturajih.cz/
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Statistický přehled návštěvnosti a tržeb Kina Luna v letech 2015-2021 

Rok 
Počet 

představení 
Počet 

návštěvníků 
Tržby 

2015 848 48 655 3 991 979 

2016 1 088 74 667 6 654 532 

2017 1115 68 461 6 064 829 

2018 1 046 65 690 5 933 527 

2019 989 80 564 7 322 723 

2020 680 24 704 2 351 745 

2021 558 18 778 2 131 647 

 
 

TOP 10 nejnavštěvovanějších filmů v roce 2021, které překročily hranici tisíc diváků 

v Kině Luna:  Zátopek, Karel, Matky, Gump – pes, který naučil lidi žít, Prvok, Šampon, 

Tečka a Karel, Přání Ježíškovi, Bábovky, Tlapková patrola ve filmu, Duna, Zpívej 2.  

Přední místa v žebříčku TOP10 nejnavštěvovanějších filmů v Kině Luna jsou obsazena 

především českou kinematografií napříč jejím žánrem. Oblíbenou filmovou zábavou 

jsou také rodinné animované komedie navštěvované rodiči s dětmi především o 

víkendech.  

  

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY – SPECIÁLNÍ FILMOVÉ KOLEKCE V KINĚ LUNA 
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Z připravovaných přehlídkových projektů a mimořádných akcí bylo v roce 2021 
bohužel možné zrealizovat pouze minimum. Ve většině byly akce tohoto typu 
zrušeny, popř. přesunuty na rok 2022 nebo vzhledem k nejisté situaci na zatím 
neurčený termín. 

 

MIMOŘÁDNÉ PROJEKCE A AKCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM  
 

• DEN DĚTÍ V KINĚ LUNA – Velké zábavné filmové odpoledne pro děti a mládež ke 
Dni dětí ve spojení s interaktivním programem před kinem, 
• LETNÍ FILMOVÝ BIJÁSEK – Dětská filmová kolekce pro dopolední promítání za 
prázdninové vstupné. 
• ŠEST TVÁŘÍ MADSE MIKKELSENA- Letní klubová kolekce nejlépe hodnocených 
filmů s fenomenálním Madsem Mikkelsenem, 
• TADY VARY 21 - Podzimní exkluzivní výběr pro náročného 
diváka. Filmová přehlídka šesti výjimečných snímků,  
• PROMÍTÁME HEZKY pouze ČESKY – Tradiční oslava Dne české 
státnosti jízdou českým filmem za symbolických 28 Kč, 
• KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL K SNÍDANI – Realizace divadelního představení 
z Kouzelné školky pro nejmenší diváky,                                 
• BESKYDSKÁ SEDMIČKA – 95 km, které ti změní život-Motivující zážitkové filmové 
představení za účasti jeho tvůrců s možností následné besedy po projekci pro 
velký zájem realizováno již v repríze, 
•  OSTRAVSKÁ PREMIÉRA – Slavnostní ostravská premiéra filmu 
Hrana zlomu, realizována za účastí tvůrčí delegace 
s následnou besedou a autogramiádou herců v hlavních 
rolích, 
•  SVĚTOVÉ UMĚNÍ V KINĚ-Hudební, koncertní a výtvarné 
dokumenty na velkém plátně v pravidelných intervalech 
v nabídce kina pro umělecky založené diváky, 
• HALLOWEEN V KINĚ PRO DĚTI I PRO TY OTRLÉ – Halloweenské 
projekce pro děti se strašidelnou omalovánkou a pexesem. Noční hororové 
projekce pro otrlé milovníky adrenalinového napětí, 
• FILMOVÝ DÁREČEK POD STROMEČEK - Vánoční projekce za „vstupné od Ježíška“ 
jako poděkování návštěvníkům za jejich diváckou přízeň a podporu kina 
v nejtěžších časech za dobu své existence, 
•  

Klub přátel italské kinematografie. Pravidelné klubové projekce vybraných 

italských filmů v původním znění. 
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Kina tvoří specifický a velmi rozmanitý kulturní trh s bohatou historií. Mohlo by se 

zdát, že kina jsou stabilní a rutinérský provoz. Není tomu tak. Před kiny od nástupu 

TV neustále stojí nějaké výzvy. A ne jinak je tomu i v dnešní době. Trendy v trávení 

volného času se rychle proměňují a některé z nich, například sledování VOD 

platforem v domácím prostředí, pandemie značně znásobila. Nejen klasická kina, 

ale i multiplexy nyní čelí řadě výzev, jak nalákat diváka zpět do svých sedaček. V 

turbulentním prostředí tvořeném neustálou změnou v protiepidemických 

opatřeních se kulturním subjektům pohybuje jen s největšími obtížemi. Zároveň jsou 

stále více nucena revidovat svůj přístup k divákovi, jehož návyky prošly výraznou 

proměnou.  

S uvolňujícími se opatřeními a příchodem velkých premiér se diváci do kinosálů 

pomalu vracejí. Návštěvnost tak od prvního otevření s restrikcemi pomalu narůstá. 

V rámci bezpečného prostoru jsme kino nově vybavili dvěma nanočističkami 

vzduchu, které likvidují bakterie a viry. Diváky čeká opravdu pestrá nabídka skvělých 

dlouho očekávaných filmů s velkým návštěvnickým potenciálem a kinům se snad 

nejen v projektorech blýská na lepší časy.  

Nezbývá, než být trpěliví a v naší práci kreativní. Neztrácet naději, uvědomovat si, že 

kino je v záplavě možností nenahraditelná a neopakovatelná galerie pro film.  

Je místem setkávání nejen s filmem, ale především s lidmi, a to je základ.  

 

1.3.5 Doplňková činnost 

Důležitou součástí aktivit KZOJ tvoří doplňková činnost. Cílem je co nejefektivnější 

využití ekonomického i odborného potenciálu organizace. Doplňková činnost dle 

zákona musí být zisková a její hospodářské výsledky musí být použity ve prospěch 

hlavního poslání organizace. Základními oblastmi doplňkové činnosti KZOJ je 

poskytování gastronomických služeb a krátkodobých pronájmů pro obchodní 

klienty. 

Gastro služby 

V průběhu roku 2021 došlo, v reakci na vysokou dosaženou ztrátu v roce předchozím, 

k rozhodnutí uzavřít provoz střediska Restaurace a ukončit pracovní poměr všech 

jeho zaměstnanců. Gastro provozy byly v první polovině roku 2021 pro veřejnost opět 
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uzavřeny, restaurace pouze vydávala polední menu výdejním okénkem. Obrat takto 

dosažený nepokryl ani základní nezbytné náklady.  

Restaurace K-TRIO 

Přes veškeré snahy a nově nastavené úsporné procesy v roce 2020, dosahovala 

doplňková činnost v oblasti gastro měsíčně výrazných ztrát. Kromě uzavření prostor 

restaurací pro veřejnost, byly zrušeny také veškeré společenské a kulturní akce a 

ztrátový provoz restaurace se stal pro organizaci neudržitelným. Ke dni 30.4.2021 

došlo k výrazné úpravě organizační struktury, zrušení provozu restaurace a 

ukončení pracovního poměru zaměstnanců tohoto střediska. Ztráta, kterou 

k tomuto dni středisko vygenerovalo, byla pokryta použitím rezervního fondu ve výši 

1 133 tis. Kč. Díky tomuto výnosu dosáhla Restaurace ročního hospodářského 

výsledku cca 41 tis. Kč.  

Café Luna 

Kavárna Café Luna, jako nezbytná doplňková služba, ke Kinu Luna, 

byla opětovně otevřena k 1. 6. 2021, ke dni, kdy byl opět povolen 

provoz gastro služeb. Její rozjezd byl a stále je velice pomalý. 

Souvisí to především s restrikcemi, 

které musí návštěvníci dodržovat, ale také je důležité 

zmínit naprostý nedostatek kvalitních pracovních sil 

na trhu. Nařízení v podstatě vygradovaly na podzim, 

kdy již nebylo možné vstoupit do kavárny bez 

prokázání očkování či prodělání nemoci. Stejná 

opatření se vztahovaly na provoz kina. Návštěvnost 

klesla na minimum. Přestože celkové tržby za provoz 

kavárny za sedm měsíců roku 2021 přesáhly tržby 

roku 2020 o cca 100 tis. Kč, dosáhla kavárna roční 

ztráty cca– 228 tis. Kč.  

Provoz kavárny je nedílnou součástí provozu kina a 

přes ztrátu roku 2021, žádáme zřizovatele o jeho 

zachování, a to s nadějí na pozitivní změnu v oblasti 

pandemických opatření v roce 2022. 
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Přes výše uvedené se, v roce 2021, podařilo několik věcí. Došlo k zútulnění prostoru 

kavárny ve stylu kavárny filmové. Byla změněna nabídka, vytvořeny letní, podzimní 

a zimní speciality, halloweenská či vánoční nabídka, k premiéře filmu Karel vytvořen 

nápoj číslo 10, v reakci na zákaz prodeje alkoholických nápojů na venkovních akcích 

byl třikrát (před K-Triem, před Komorním klubem, před Kinem Luna) uspořádáno 

nealkoholické punčování s živou hudbou, které mělo velmi pozitivní ohlas a zůstane 

jako tradiční akce zachováno.  
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Krátkodobé pronájmy 

Prostory KZOJ, především Kulturní dům K-TRIO, jsou využívány obchodními klienty 

pro organizaci plesů, konferencí, školení, firemních setkání. Epidemie a veškeré 

opatření s ní spojené, však převedly firmy a jednotlivce do online světa. Poptávka 

po pronájmech výrazně poklesla již v roce 2020, při vypuknutí epidemie, a tento 

trend konstantně pokračuje. Plesy a jiná společenská setkání byla zcela zrušena, 

prostory využilo pouze pár stálých klientů. Podařilo se pronajmout prostor Kina Luna 

pro dvě větší společenské události, ostravskou premiéru filmu Hrana zlomu se 

Štěpánem Kozubem, a 

k uspořádání Světové soutěže 

v kulturistice. Fyzické setkávání lidí 

bylo opravdu velmi omezeno či 

úplně zrušeno a jsou obavy, že ani 

po ukončení pandemických let se 

situace už nikdy nedostane do 

stavu před nimi. 

Ve srovnání s rokem 2019, kdy tržby 

z čistého pronájmu dosáhly částky 

984 tis. Kč, v roce 2021 je to pouze 

347 tis. Kč, což je výsledek 

srovnatelný s rokem 2020. Teprve 

roky příští ukáží, zda se trend 

jednání a přednášek v online světe, na který jsme si již zvykli, znovu vrátí do osobních 

setkání, či nikoli.  

 

1.3.6 Propagace KZOJ 

Marketing Kulturního zařízení Ostrava-Jih zajištuje vlastní středisko nazvané 

Program a marketing, které bylo v roce 2021 posíleno, a i v roce 2022 bude probíhat 

jeho další budování. Hlavním úkolem marketingového oddělení je tvorba jednotné 

PR a marketingové strategie a její implementace napříč všemi středisky Kulturního 

zařízení Ostrava-Jih a samozřejmě navenek. 
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Nároky kladené na toto oddělení v roce 2021 byly nesmírně vysoké.  Společným 

cílem bylo sjednotit všechny části organizace pod jednotnou značku 

Kultura Jih a uvést v život logo „K“, které bylo vytvořeno v roce 2019. 

Tento cíl byl více než splněn. „Káčko" zaplavilo sociální sítě, veškeré 

propagační materiály, veškerou reklamu navenek, veškeré listiny, 

bylo označeno služební auto, vchody budov. V tomto úsilí nepolevíme. Z rok 2021 

evidujeme šesti stovkový nárůst sledujících facebookové stránky Kultura Jih. 

V roce 2021 byly vytvořeny nové webové stránky, protože ty původní byly nejen velmi 

nepřehledné, ale každý zásah, každá administrace vyžadovala velice drahý zásah 

zhotovitele. Nové stránky jsou plně administrovatelné vlastními silami. V současné 

době jsou tyto stránky stále v testovací podobě a postupně do nich doplňujeme 

informace. Velkým úspěchem bylo zhotovení „podstránek“ pro rezervační web 

Zájezdy pro seniory, který byl rovněž vyvinut a spuštěn v roce 2021 a nesmírně ulehčil 

práce s registrací seniorů na tyto zájezdy. V letošním roce budou tyto registrace 

dále zdokonalovány, aby rezervace na zájezdy byla pro seniory pohodlná. 

Velkým zásahem do formy propagace byla odstranění stávajících reklamních 

panelů, které byly rozmístěny po celém území Ostravy-Jihu. S tímto faktem, která 

souvisí s řešením tzv. reklamního smogu na území města Ostravy, se v příštích 

letech musíme vyrovnat a hledat účinné nástroje, jak informace mezi obyvatele 

dostat. V současné chvíli již probíhají práce k vybudování nové distribuční sítě po 

celém území Jihu, kde budou distribuovány měsíční programové skládanky. 

V roce 2021 jsme zahájili tvorbu nových propagačních materiálů k činnosti 

organizace. Započalo se v Kině Luna, kde proběhlo profesionální focení prostor a byl 

zpracován nový propagační materiál s cílem komerčního využití prostor jinými 

subjekty. Byl natočen propagační videoklip, ve kterém je propojena současnost a 

doba, kdy bylo kino poprvé otevřeno. 

 

Závěrem: 

Rok 2021 byl opět pro kulturu a společenský život rokem zvláštním. Pokračující 

celosvětová pandemie viru Covid-19 dále paralyzovala běžný život, o to víc život 

společenský. Bohužel celková atmosféra ve společnosti se stala tíživou, smutnou, 

nespokojenou, lhostejnou. Mírné uvolnění přineslo až druhé pololetí, bylo však plné 
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restrikcí a omezení, které mnoho lidí odradilo i od toho mála, co jsme mohli 

nabídnout. 

Naše organizace však, přes všechna omezení, pulsovala životem. Naší velkou 

snahou a velkým cílem je zviditelnit Kulturu Jih v rámci celé Ostravy. V průběhu roku 

jsme navázali řadu kontaktů s různými organizacemi. Stali jsme se řádnými členy 

organizace Patrioti MSK, kde se soustřeďují významné osobnosti a organizace 

z celého kraje. Snažíme o zviditelnění činnosti naší organizace, širší využití našich 

prostor a navázání spolupráce s významnými podnikatelskými i nepodnikatelskými 

subjekty v rámci města a kraje. V roce 2021 jsme navázali spolupráci například 

s Národním divadlem moravskoslezským, Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra 

Bezruče, Divadlem Mír, Těšínským divadlem, s firmou SAREZA, s Dolní oblastí Vítkovic, 

Knihovnou města Ostravy, Vysokou školou báňskou, Ostravskou univerzitou, DK 

Akord a Poklad, Hornickým muzeem Landek, s firmou OZO a dalšími partnery. 

Vzájemně se propagujeme a podporujeme v šíření kultury a vzdělání mezi obyvateli 

Ostravy, a maximalizujeme tak užitek a prožitek našich návštěvníků, což je poslání 

nás všech.  Tato spolupráce vygradovala v úžasný vánoční projekt, který vznikl 

v reakci na uzavření vánočních trhů, a to Adventní kalendář, který probíhal v online 

světě a měl široký dopad na občany Jihu. 

Velkou pozornost jsme věnovali také seniorům. Kromě velmi úspěšné Univerzity 

třetího věku, kterou jsme v roce 2021 poprvé organizovali ve své režii, vytvořili jsme, 

v návaznosti na úspěšný projekt Otevřený kruh, zcela novou koncepci nazvanou 

Kool senior. Náš cíl je sjednotit pod touto značkou, která je slovní hříčkou a spojuje 

význam anglického slova „cool“ a zároveň naši značku „K“ a slovo Kulturní“, veškeré 

aktivity, které pro seniory děláme, a jak v oblasti vzdělávání, 

tak v oblasti společenského vyžití a uplatnění. Senioři zde 

registrovaní čerpají řadu výhod spojených s našimi akcemi, 

zejména cenových, získávají prvotně veškeré informace o 

akcích, včetně zájezdů pro seniory, mají členské průkazy. 

Projekt má vlastní logo, které slouží k označení veškerých akcí, 

na kterých mají členové klubu výhodu.  
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2 Ekonomické ukazatele 

 

2.1 Ekonomické ukazatele stanovené KZOJ 

KZOJ má zřizovatelem stanoven závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na 

provoz, který je určen na zajištění provozu a činnosti ve všech objektech KZOJ. 

Tento závazný ukazatel tvoří: 

- účetní odpisy movitého majetku (tj. nákladový účet 551001), 

- limit na mzdové prostředky – zahrnuje objem prostředků na platy zaměstnanců v 

pracovním poměru a odměny zaměstnanců pracujících na dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr na střediscích zajišťujících hlavní činnost (tj. část 

nákladového účtu 521).  

 

     Na zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2020 byl usnesením č. 0272/ZMOb-

JIH/1822/11 zřizovatelem schválen pro rok 2021 závazný ukazatel – neinvestiční 

příspěvek na provoz ve výši 15 050 tis. Kč. Z této částky jsou účetní odpisy movitého 

majetku 252 tis. Kč a limit na mzdové prostředky 9 895 tis. Kč.  

Usnesením 5253/RMOb/JIH/1822/92 ze dne 18.11.2021 byl změněn odpisový plán na 

výši 239 tis.Kč. 

     Závazné ukazatele stanovené KZOJ byly v roce 2021 nebyly překročeny. Příspěvek 

na provoz byl čerpán na pokrytí nákladů hlavní činnosti a na základě žádosti 

odeslané Radě městského obvodu na dokrytí ztráty z doplňkové činnosti. Odpisy 

byly čerpány ve 100% stanovené částky. Limit na mzdové prostředky byl vyčerpán 

ve výši 8 416 tis. Kč, tj.85% plánované částky. 

 

2.2 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

KZOJ ve své činnosti vytvořila k 31. 12. 2021 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

5 378,89 Kč.  

KZOJ navrhuje hospodářský výsledek ve výši 5 378,89 Kč rozdělit takto: 

• částku      5 378,89 Kč převést do rezervního fondu. 
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3 Hospodaření KZOJ 

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy k 31. 12. 2021 

     Rozpočet KZOJ je sestavován každoročně jako rozpočet vyrovnaný. V roce 2021 

vytvořilo KZOJ ve své hlavní činnosti ztrátu ve výši 136 tis. Kč a v činnosti doplňkové zisk 

ve výši 141 tis. Kč.    Celkový hospodářský výsledek KZOJ k 31. 12. 2021 je tedy zisk ve výši  

5 tis. Kč.  

     Celkové výnosy KZOJ jsou k 31. 12. 2021 ve výši 22 012 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti 

dosáhly výnosy částky 18 718,3 tis. Kč, v doplňkové činnosti 3 293,7 tis. Kč.  

     Celkové náklady KZOJ jsou k 31. 12. 2021 ve výši 22 006,6 tis. Kč. V oblasti hlavní 

činnosti dosáhly náklady částky 18 854,2 tis. Kč, v o doplňkové činnosti 3 152,4 tis. Kč. 

Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů 

KZOJ k 31. 12. 2021 v části V. Tabulková část. 

 

Čerpání účelových dotací 

     V roce 2021 se KZOJ podařilo získat na připravovaný projekt Senior Point a Otevřený 

kruh účelovou dotaci v celkové výši 185 tis. Kč. Bohužel z důvodu nemožnosti realizovat 

celý projekt byla část ve výši 18 tis. Kč vrácena ve vyúčtování. 

 

Pohledávky, závazky a inventarizace majetku k 31. 12. 2021 

     K 31. 12. 2021 mělo KZOJ pohledávky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 

150 582,32 Kč. Jedná se o vydané faktury za služby, které datem splatnosti přecházejí 

do dalšího kalendářního roku. Po datu splatnosti má KZOJ jedinou pohledávku, a to ve 

výši 5 517,- Kč za firmou HANES s.r.o.     

     K 31. 12. 2021 mělo KZOJ závazky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 

513 499,69 Kč. Jedná se o přijaté faktury za nákupy služeb a zboží se splatností v lednu 

2022. 

     Přírůstky majetku v roce 2021 - do skupiny 028 DDHM s pořizovací cenou do 40 tis. 

byly pořízeny notebooky, nové mobilní telefony, termotiskárny pro tisk vstupenek, nový 

kamerový server, výkonnější kávovar. 

Přírůstky majetku do skupiny 022 s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč –zřizovatelem nám 

byl svěřen nový majetek pro budovu na Odborářské ulici – vybavení kuchyně 

v hodnotě 369 tis. Kč. 
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Úbytky majetku v roce 2021 byly vyřazeny a po schválení komisí fyzicky zlikvidovány. 

     Podrobné a strukturované údaje o pohybu majetku jsou uvedeny v tabulce 

Inventarizace majetku KZOJ k 31. 12. 2021 v části V. Tabulková část. 

 

Vyhodnocení doplňkové činnosti 

     KZOJ vykonává mimo svou hlavní činnost, za jejímž účelem bylo zřízena, také činnost 

doplňkovou. K jejímu zajištění využívá volných kapacit našich objektů a svých 

zaměstnanců.  

Doplňkovou činnost provozuje za účelem ucelenosti nabídky a vyššího standardu 

služeb poskytovaných občanům. Jedná se zejména o provoz základních 

gastronomických služeb a dále o zajištění prostor, zázemí a servisu pro organizátory 

nejrůznějších společenských, kulturních, vzdělávacích, spolkových, firemních či 

rodinných akcí. Klienti pro organizační zajištění svých akcí využívají možnosti na 

jednom místě sjednat pronájem prostor, zprostředkování hudebního či uměleckého 

vystoupení, výrobu propagačních materiálů a také zajištění odpovídajících 

gastronomických služeb. V roce 2021 se nepodařilo dosáhnout zisku ve všech 

oblastech doplňkových služeb, podstředisko Café Luna skončilo ztrátou ve výši 

227 986,88 Kč. KZOJ požádala Radu městského obvodu Ostrava-Jih o prominutí 

nesplnění povinnosti dosáhnout zisku ve všech činnostech doplňkové činnosti a o 

možnost pokrýt tuto ztrátu ziskem z jiné doplňkové činnosti. Této žádost bylo vyhověno 

dne 17.2.2022 usnesením č. 5601/RMOb-JIH/1822/100.   

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti KZOJ je zisk 141,3 tis. Kč.  

          Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a 

výnosů doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2021 v části V. Tabulková část. 

 

Peněžní fondy k 31. 12. 2021 

     Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Peněžní fondy KZOJ a jejich 

krytí k 31. 12. 2021 v části V. Tabulková část. 
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4 Opatření ke zkvalitnění činnosti 

Příspěvková organizace v souladu s principem fungování příspěvkových organizací, 

které nejsou zřizovány za účelem tvorby zisku, vykazuje dlouhodobě stabilní a 

vyrovnaný hospodářský výsledek. Vytvořené výnosy a získané dotace jsou plně 

využity na zajištění hlavního účelu, za kterým byla organizace zřízena, tj. na vytváření 

podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v městském obvodě 

Ostrava-Jih.  

V roce 2021 bylo klientům nabídnuto široké portfolio dramaturgicky a žánrově 

pestrých aktivit, doplněných o komplexní a ucelenou nabídku doprovodných služeb 

náležitého standardu. 

Díky zodpovědnému přístupu všech zaměstnanců byla docílena rovnováha mezi 

čerpáním nákladů a tvorbou výnosů. Ekonomická rovnováha byla udržena a 

zároveň naplněny ukazatele zadané zřizovatelem.  

Naplňování vize, poslání, hodnot a strategických cílů organizace bude pokračovat 

také v roce 2022 se zaměřením na kvalitu veškerých procesů. 
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5 Tabulková část 

1.  Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2021 

 

Středisko 

Náklady 

doplňková činnost 

k 31. 12. 2021 / Kč / 

Výnosy 

doplňková 

činnost 

k 31. 12. 2021 / Kč / 

Hospodářský 

výsledek doplňková 

činnost 

k 31. 12. 2021 / Kč / 

100 - Kino LUNA 23 157,90 74 618,91 51 461,01 

200- Program, marketing 217 784,95 330 736,33 112 951,38 

600 – Správa KZOJ 92 589,85 93 478,89 889,04 

800 - Hospodářská správa  

         K-TRIO, KK, Klubovna 

209 236,29 372 205,22 162 968,93 

900 - Restaurace K-TRIO 2 609 603,54 2 422 628,75 -186 974,79 

Celkem 3 152 372,53 3 293 668,10 141 295,57 

2.   Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí k 31. 12. 2021 

Název fondu 

/ tis. Kč / 

Stav k 

01. 01. 2021 

Tvorba 

fondů 
Čerpání 

fondů 
Stav k 

31. 12. 2021 

FKSP 282,1 151,0 165,5 267,6 

Fond odměn 261,4 100,0 0,0 361,4 

Fond rezervní 311,8 1 584,6 1 283,0 613,4 

Fond investiční 138,6 372,7 233,6 277,7 

Celkem 993,9 2 208,3 1 682,1 1 520,1 

 

Detailní tabulky jsou uvedeny v kapitole 8 Přílohy. 
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6 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 - ve zkráceném rozsahu 

6. 1. Vnitřní kontrola 

Nastavení vnitřního kontrolního systému, tzn.: výsledky provedených řídících kontrol 

(tj. kontrola prováděná příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní, 
ředitelem organizace) podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole, přiměřenost a 

účinnost vnitřního kontrolního systému (ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole). 

Postupy k provádění VKS jsou shrnuty ve směrnici VP_05 Vnitřní kontrolní systém, 

kde jsou přehledně stanoveny povinnosti všech zodpovědných osob. 

Mimo VKS má organizace zpracován soubor dalších vnitřních směrnic, které 

vytvářejí optimální podmínky pro příznivé kontrolní prostředí. Směrnice jsou podle 

potřeby aktualizovány, a reflektují tak rozvojové potřeby organizace v měnícím se a 

dynamickém prostředí. 

Prováděné řídící kontroly jsou zaznamenávány podpisy zodpovědných osob na 

jednotlivých dokladech (dle platných směrnic), a to jak kontroly předběžné, 

průběžné. Následné kontroly jsou prováděny namátkově, dle stanoveného plánu 

kontrol na daný rok a jsou o nich prováděny zápisy. Následnou kontrolou prochází 

také rozpočty na jednotlivé akce, a to tak, že kalkulační list, který se zpracovává před 

zahájením akce a který prochází předběžnou kontrolou, obsahuje také sekci 

skutečné náklady a výnosy akce, která je považována za kontrolu následnou. Na 

nových kalkulačních listech tudíž dochází ke kontrole rozpočtu na akce komplexně, 

což je velmi efektivní. 

Řídícími kontrolami byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny a 

okamžitě byla přijata a implementována účinná opatření k jejich eliminaci. 

Analýza rizik je vedoucími zaměstnanci prováděna průběžně v průběhu celého 

roku.  

Organizace má vymezeny ve svých interních předpisech odpovědnosti příslušných 

vedoucích a ostatních zaměstnanců se zřetelným definováním funkcí mezi 

zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a 

zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního 

výkaznictví. 
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Výsledky z provedených vnějších kontrol a auditů jsou akceptovány a organizace 

s nimi pracuje ve smyslu eliminace pochybení. 

 Přehled a charakteristika přijatých opatření   

▪ ke zkvalitnění řízení provozních a finančních činností – důsledné dodržování 

nové směrnice Vnitřní kontrolní systém; 

▪ k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému – častější kontroly 

jednotlivých dokladů a operací; 

▪ k průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků 

negativních jevů – porady a školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. 

 

6. 2. Externí kontrola 

6.2.1 Veřejnosprávní kontroly  

• Kontrola KIA – odbor financí a rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, 

ve dnech 22. 2. až 16. 3. 2021  

Výsledky veřejnosprávních kontrol a nedostatky, které v hodnoceném období 

zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost organizace, včetně stručné 

charakteristiky jejich příčin.  

• Kontrola KIA: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani závažné 

nedostatky. Byly zjištěny drobná pochybení v oblasti neúplných 

informací v objednávkách a nedostatky ve zveřejňování závazků 

v registru smluv. Všechny nedostatky byly odstraněny, viz zpráva o 

odstranění nedostatků JIH/015799/21/OFR/ŠTE a 2021/20/MM ze dne 

6.4.2021. 

6.2.2 Jiné externí kontroly  

V průběhu roku 2021 byly v organizaci provedeny dvě externí kontroly ze strany 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (dne 29.7.2021 a 6.11.2021), obě 

v kavárně Cafe Luna a obě bez nálezu závadného stavu.  

 

6. 3. OSTATNÍ INFORMACE 
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V hodnoceném období nebyly, dle článku I, přílohy 1a, vyhlášky 416/2004, zjištěny 

žádné nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu 

veřejné správy. Dále nebylo zjištěno žádné pochybení, které by bylo předáno 

k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů, dle článku II, přílohy 1 a, vyhlášky 

416/2004. 

Organizaci nebyl uložen žádný odvod za porušení rozpočtové kázně ani žádné 

pokuty nebo penále, dle 2, vyhlášky 416/2004. 

 

7 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021 

 

Organizace: Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ) 

                         Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 

                          IČ 73184560 

                          Zápis v OR: KS Ostrava, odd. Pr, vl. 590 

 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ) jako povinný 

subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejňuje výroční zprávu podle § 18 shora citovaného 

zákona o počtu podaných žádostí o informace za uplynulý kalendářní rok 2021: 

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona  

KZOJ nepřijalo za rok 2021 žádnou žádost o informace. 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona  

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona  

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace.  
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4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 

KZOJ nebyla v roce 2021 poskytovatelem žádné výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a vč. důvodu jejich podání - § 18 odst.  1 

písm. e) zákona  

Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.  

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. 

f) zákona  

Telefonické a ústní žádosti o informace byly zaměstnanci KZOJ vyřizovány 

ihned ústním sdělením a nepodléhají evidenci. 

Ostrava, 21. února 2022 

Ing. Michaela Mahrová, DiS., ředitelka 

 

8 Přílohy 


