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1 Plnění úkolů KZOJ, p. o. 

1.1 Základní údaje 
 

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

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

IČ:   73184560 

DIČ:   CZ73184560  

Důvod založení: 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 

Hlavní poslání: plnění funkce místního kulturního zařízení 

Statutární orgán: Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA od 06. 12. 2019 

Rozvahový den: 31. 12. 2020 

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

Číslo účtu:  94-1621460207/0100 

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

v Ostravě dne 05. 06. 2003, oddíl Pr, vložka 590 
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Užívané prostory: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka 

Kino Luna, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh                             Komorní klub, Velflíkova 

285/8, Ostrava-Hrabůvka  

Webové stránky: www.kzoj.cz, www.kulturajih.cz  

Telefon:  596 739 107 

E-podatelna:  info@kzoj.cz  

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. 
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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 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 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 
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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, 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 
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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 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.  
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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, 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.  
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1.3 Hlavní činnost 

KZOJ provozuje k 31. 12. 2020 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. 

 

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; 

▪ 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 

Kulturní aktivity v roce 2020, bohužel, velmi citelně poznamenala pandemie coronaviru a s ní 

související bezpečnostní opatření. Tyto buď výrazně ovlivnily návštěvnost kulturních akcí, ve 

větší míře však zcela znemožnily pořádání kulturních projektů, a to v podstatě po větší část 

roku. Desítky akcí tak byly zcela zrušeny nebo přesunuty na rok 2021. 

Pořady pro děti a mládež  

Počet pořadů 6, počet návštěvníků 848, tržby 49,92 tis. Kč. 

Velkou část nabídky akcí v Kulturním zařízení Ostrava-Jih tvoří u návštěvníků velmi oblíbené 

pořady pro děti. Základem jsou pohádková divadelní představení, která jsou pravidelně 

pořádána v Kulturním domě K-TRIO. V roce 2020 zde účinkovaly divadelní společnosti nejen 
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z Ostravska, ale i z celé republiky, a diváci tak mohli porovnávat uměleckou úroveň 

jednotlivých souborů. 

Byla uvedena tato představení: 

▪ Vojta a strašidla 

▪ Nezbedná čarodějka 

▪ O chaloupce z perníku 

Základní nabídku pořadů pro nejmenší diváky doplňují tematické zábavné pořady a karnevaly. 

V roce 2020 se jednalo o 2 karnevaly s oblíbeným klaunem Hopsalínem. 

Nabídku individuálních programů pro děti a mládež doplňují kulturní pořady pro školy. V roce 

2020 byl realizován pouze karneval pro mateřské školy.  

Pořady pro dospělé 

Počet pořadů 28, počet diváků 2 039, tržby 213 tis. Kč. 

V Komorním klubu se uskutečnily tyto koncerty klubového charakteru: 

▪ Novoroční koncert 

▪ Ripoff Raskolnikov Band 

▪ Marianne Solivan 

▪ Roman Dragoun 

 

V Kulturním domě K-TRIO byly realizovány tyto akce: 

▪ Taneční večery (19x během roku) 

▪ Koncert 5P Luboše Pospíšila 

▪ Valašský bál 

▪ Beseda s Michalem Vieweghem 

▪ Ples hitů 

▪ Koncert Josefa Zímy 
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Kultura v ulicích  

Počet pořadů 12, odhadem návštěvníků 2 500, tržby 12,3 tis. Kč. 

Venkovní akce v dramaturgické linii „kultura v ulicích“ jsou pro občany a návštěvníky obvodu 

velice atraktivní, a pokud nejsou ovlivněny výraznou nepřízní počasí, bývají vždy hojně 

navštěvovány. Jedná se o projekty organizačně náročné na přípravu i vlastní realizaci 

a představují také finanční zátěž KZOJ, protože až na drobné výjimky bývají pro návštěvníky 

zdarma. Realizace „kultury v ulicích“ je možná jen díky finanční podpoře městského obvodu 

Ostrava-Jih. Venkovní produkce se odehrála nejen v bezprostředním okolí Kulturního domu K-

TRIO, ale také na dalších místech obvodu Jih. 

▪ Letní promenáda: v roce 2020 byly obnoveny kdysi velmi oblíbené Letní promenády, 

které probíhaly na pěší zóně u KD K-TRIO. Tyto promenády probíhaly v prázdninových 

měsících vždy s odstupem 14 dní a celkem se jich uskutečnilo pět. Vystoupili, jak mladí 

talentovaní studenti, tak ostřílení písničkáři. 

 

▪ Posezení u táboráku: vzhledem k nepřízni počasí byly, do nabídky kulturních akcí pro 

celou rodinu, zařazeny pouze dva ze tří plánovaných táboráků. I přesto se ale akce 

vydařily a návštěvníci si mohli zazpívat skladby ostravských písničkářů a opéct si 

špekáčky u táboráku v areálu Bělského lesa. 
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▪ Letní kino: další příjemnou prázdninovou akcí je promítání filmů pod širým nebem, 

které se konalo na sportovním hřišti vedle Vodního světa Ostrava-Jih. Diváci mohli 

zhlédnout atraktivní filmové tituly Vlastníci, Ježek Sonic a Chlap na střídačku. 

 

▪ Fajna rodina SPOLU: organizačně náročný projekt, který vznikl ve spolupráci s 

kulturním a společenským centrem AKORD Ostrava-Zábřeh. Cílem akce bylo stmelit 

celou rodinu – děti, rodiče, prarodiče, a také spojit kolegy dvou významných kulturních 

institucí působících v obvodu Ostrava-Jih. Hravé odpoledne plné soutěžních stanovišť 

se zajímavým programem a losováním o hodnotné ceny probíhala na území městského 

parku Bělský les. Tři různě náročné trasy, tři starty, jeden cíl. Pilotní projekt prokázal 

svou životaschopnost a byl zařazen do aktivit i pro rok 2021. 

 

▪ Poslední prázdninová show: akce určená především menším návštěvníkům uzavřela 

projekt městského obvodu Ostrava-Jih s názvem „Prázdniny na Jihu“. Na děti čekal 

bohatý pódiový i doprovodný program, sportovně-soutěžní stanoviště, soutěže 

o hodnotné ceny a mnoho dalšího. 

 

 



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

 
12 z 37 

 

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 prostředí Restaurace K-TRIO. Řadu výstav lze ovšem nalézt i v 

Komorním 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 průběhu roku 2020 byly uskutečněny tyto umělecké nebo školní výstavy: 

▪ Letem světem 

▪ Obrazy (nejen) z mých cest II. 

▪ Pestrý svět barev 

▪ Krása ve všem 

▪ Snová krajina 

▪ Nejen krajinou mého srdce 

▪ Něžná krása přírody 

▪ Vzpomínky na léto 

▪ Malujeme pro radost 

▪ Barevný dialog 

▪ Leonardo da Vinci 

▪ Mozaika obrazů 
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1.3.3 Vzdělávací aktivity 

Vzdělávací aktivity jsou realizovány formou cyklických a jednorázových akcí. Jedná se 

o přednášky, semináře, kurzy, festivaly i projekty větších formátů. Část těchto aktivit je 

financována díky získaným dotacím, finančním darům organizačního partnera nebo sponzora.  

V roce 2020 vzdělávací aktivity významně ovlivnila opatření vlády nařízená proti šíření 

koronavirové nákazy, která znamenala omezení nebo úplné zrušení řady plánovaných i již 

probíhajících akcí. V důsledku těchto opatření došlo k úplnému zastavení činnosti organizace 

v celkovém souhrnu 5 měsíců a částečnému omezení činnosti v délce trvání 4,5 měsíce. 

Vzdělávací aktivity bez omezení byly uskutečněny pouze do 11. 3. 2020. Následně byly všechny 

další akce realizovány v omezeném režimu, který umožňovala aktuálně platná nařízení, a to 

zejména týkající se počtu osob na akci nebo v uzavřeném prostoru za dodržování přísných 

hygienických opatření. 

Kurzy, semináře, přednášky  

Počet akcí 135, počet klientů 1 698, tržby 947,3 tis. Kč. 
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V roce 2020 byla připravena nabídka 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 pravidelné pohybové a vzdělávací 

kurzy (například Prevence bolesti zad, Jóga, Linie, Aktivní senior, Angličtina, Výuka hry na 

hudební nástroje apod.). 

Festivaly, projekty, další akce 

Počet akcí 26, počet návštěvníků 1 151, tržby 114,23 tis. Kč. 

Projekty pro děti a školy 

Mezi nejúspěšnější projekty patří tradiční Řemeslo má zlaté dno. Autorský interaktivní 

soutěžní projekt aktivně propojuje žáky středních odborných škol a žáky základních škol. 

Studenti středních odborných škol připravují pro mladší žáky soutěžní stanoviště, které 

zároveň slouží jako prezentace školní činnosti. Dlouhodobě tento projekt finančně podporuje 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (resp. v roce 2020 Liberty Ostrava a.s.).  

Nově byly připraveny dva příměstské tábory pro děti ve věku 6-12 let, z nichž byl realizován 

pouze jeden s názvem Cestou necestou. Důvodem byla především široká nabídka táborů 

poskytovaná místními organizacemi i pozdější propagace s ohledem na personální změny 

oddělení a nejistou situaci kolem koronavirových opatření. Realizovaný příměstský tábor 

připravil pro děti na každý den, od pondělí do pátku od 7 do 16 hod., zábavný a zábavně-

vzdělávací program. Celkem se zúčastnilo 13 dětí. Akce byla velmi dobře ohodnocena dětmi i 

rodiči a je evidentní, že by v této činnosti měla organizace pokračovat i v následujícím roce.  

V letních měsících se Kulturní zařízení Ostrava-Jih zapojilo do akce Prázdniny na Jihu 

organizované městským obvodem Ostrava-Jih. V rámci této spolupráce byly připraveny pro 

děti ve věku 6-15 let dva dopolední programy se zaměřením na pohyb a kreativitu. 

V červencovém dopoledni děti absolvovaly taneční workshop pod názvem Labyrint pohybů, 

v srpnu se seznámily s technikou graffiti a malování na textil. Celkem se zúčastnilo cca 80 dětí. 
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Oblíbené projekty, Kdo zná a umí, ten si píská a Festival patchworku byly zrušeny z důvodu 

omezení činnosti v souvislosti s opatřeními zavedenými proti šíření koronavirové nákazy. 

Projekty pro seniory 

V roce 2020 poskytl Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu na podporu zdravého 

stárnutí finanční příspěvek pro dva, již dlouhodobě úspěšné, projekty s názvy Otevřený kruh 

a Šťastný senior. Díky těmto dotacím byly organizovány 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.  

V rámci projektu Šťastný senior se, i přes velká omezení, podařilo realizovat alespoň část 

plánovaného cyklu počítačových kurzů pro seniory, malování na hedvábí nebo Mozkocvičny. 

Nově byla připravena také velmi zajímavá akce pro seniory s názvem Řešení konfliktů, kde se 

mohli senioři seznámit s tématem mediace, způsobem práce mediátora a mohli využít i jeho 

profesionální služby. 

Díky projektu Otevřený kruh je realizována pravidelně každý rok řada 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 fyzického i mentálního stavu seniorů. Konkrétně bylo realizováno celkem 
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pět pohybových kurzů (jóga, SM systém pro posílení zad, cvičení s balančními pomůckami, 

body styling a cvičení s velkými míči) a 1 kurz intuitivní kresby a malby. Vzdělávací programy 

jsou realizovány formou pětihodinových sobotních seminářů. Konkrétně se uskutečnily dva 

sobotní semináře, a to Systém celistvého uzdravujícího cvičení a Cvičení s balančními 

pomůckami. Přínos projektu pro občany seniorského věku dokládá i neustále se rozšiřující 

základna registrovaných zákazníků. V projektu Otevřeného kruhu se ke dni 31. 12.  2020 

registrovalo celkem 310 seniorů, kteří opakovaně využívali nabídky a účastnili se 

připravovaných aktivit. 

Díky částečnému uvolnění opatření proti šíření coronaviru, proběhly během letních měsíců 

3 ze 4 původně plánovaných zájezdů pro starší generaci. Senioři měli možnost navštívit 

oblíbená místa Moravskoslezského kraje, a to Lázně Jeseník, Zbrašovské jeskyně a Pstruží 

farmu v Bělé na Hlučínsku. Zájezdy byly doplněny o zajímavý program zaměřený na péči o tělo 

i duši jako například výuka chůze s holemi tzv. Nordic Walking, řízená relaxace v přírodě nebo 

využití léčebných přírodních vodních lázní. 

 

Středisko vzdělávání zároveň zpracovalo náročnou administrativní agendu spojenou se 

zajištěním rezervačního procesu zájezdů pro seniory a všech dalších organizátorů v rámci 

městské obvodu Ostrava-Jih, a to odboru školství a kultury a Centra sociálních služeb Jih. Tato 

spojená administrativa a společná organizace zájezdů umožnila naplánovat celkem 15 zájezdů 

v 15 různých termínech a zajistila dostupnost až 2 zájezdů na jednu osobu. Realizováno bylo 
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11 zájezdů, kterých se zúčastnilo celkem 464 seniorů. Zájezdy byly, díky získaným dotačním 

titulům a díky podpoře městské části Ostrava-Jih, poskytnuty seniorům zcela zdarma. 

V roce 2020 byly úspěšně dokončeny tři ročníky Univerzity třetího věku a otevřeny čtyři nové 

semestry. Smyslem těchto programů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich 

původního oboru, získat základní poznatky v oblastech, které je zajímají, a osvojit si některé 

vědomosti, které jsou s ohledem na současný vývoj vědy a techniky důležité i pro tuto 

generaci. V době podzimního nouzového stavu se velmi úspěšně podařilo převést výuku U3V 

do online prostředí, které seniorům umožnilo pokračovat ve výuce i v době nejtvrdších 

vládních opatření. Senioři si navíc rozšířili své znalosti a dovednosti práce s výpočetní 

technikou a moderními programy. Nabídka neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání 

pro seniory má, v Kulturním zařízení Ostrava-Jih, už tříletou historii a je velmi oblíbené. Celkem 

se výukových programů U3V v roce 2020 zúčastnilo přes 100 seniorů, převážně městského 

obvodu Ostrava-Jih ve věku od 55 do 80 let. Díky finanční podpoře obvodu Ostrava-Jih mají 

senioři s místem bydliště v tomto obvodu na studium dvoutřetinovou slevu. 

 

Všechny vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na podporu fyzické a mentální kondice, podporují 

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

a rozvíjejí mezigenerační dialog. Otevírají příležitost k získání nových kontaktů a prohloubení 

sociálních vazeb ve vlastní komunitě, rozšiřují znalosti a dovednosti, nabízí společenské vyžití 

a setkání u zájmových témat. 
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Významným počinem pro efektivnější komunikaci s návštěvníky vzdělávacích aktivit je nově 

zavedená zákaznická databáze, která umožňuje pravidelné rozesílání informací o aktivitách 

pořádaných pro seniory prostřednictvím emailu nebo SMS zpráv. 

Senior Point 

Počet návštěvníků 713 seniorů, počet dotazů za období 9,5 měsíce je 1 172 (tato statistika 

nezahrnuje činnost Linky pro osamělé seniory). 

Senior Point Ostrava-Jih je kontaktní místo přátelské seniorům a patří mezi tři kontaktní místa 

v Ostravě. Otevřeno bylo v říjnu roku 2018 v krásných prostorách Komorního klubu v Jubilejní 

kolonii a konstantní nárůst jeho návštěvnosti byl, v roce 2020, opět pozastaven vyhlášeným 

nouzovým stavem. 

Prostřednictvím Senior Pointu byly poskytovány bezplatné poradenské, informační a další 

služby určené seniorům ve věku už od 55 let. Senioři využívali zejména služby odborného 

právního poradenství, přístupu k počítači 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. 

Běžný provoz Senior Pointu byl omezen opatřeními zavedenými proti šíření nákazy coronaviru. 

Od března do konce května byla pobočka zcela uzavřena. K obnovení činnosti došlo až 1. 6. 

2020, ovšem další uzavření následovalo v říjnu. Od října až do konce roku byly služby Senior 

Pointu poskytovány telefonicky, případně individuálně po předcházející domluvě.  

V červnu byla v rámci Senior Pointu poprvé otevřena Letní kavárnička, která umožnila 

venkovní posezení s možností malého občerstvení nejen pro seniory. Tato služba měla za cíl 

nabídnout také příjemné místo a prostor pro mezigenerační setkávání. Přestože v roce 2020, 

s ohledem na koronavirovou krizi, nebyla kavárnička návštěvníky příliš využívaná, je vhodné 

s tímto rozšířením služeb Senior Pointu pokračovat i v následujícím roce a teprve později její 

přínos vyhodnotit. 

Od října byla zřízena nová služba pro seniory s názvem Linka pro osamělé seniory. Telefonická 

linka měla za úkol nabídnout prostor k sociálnímu kontaktu především osamělým seniorům. 

Linka byla k dispozici každý všední den od 8 do 15 hod. Kromě možnosti popovídat si, 

poskytovala linka také důležité informace, kontakty a zprostředkování odborné pomoci nebo 

základních potřeb (nákupu, zaplacení složenek, vyzvednutí důchodu a další). Volání a SMS na 

linku bylo zpoplatněno dle běžného tarifu. Seniorům bylo nabídnuto volání zpět tak, aby si 

mohli povídat bezplatně. Senior linka byla prezentována také na vlnách Českého rozhlasu 

Ostrava i v pořadu České televize Dobré ráno. Zájem a využívání služby byl průběžně 
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monitorován a vyhodnocován. Od zahájení provozu dne 22. 10. do 31. 12. 2020 se na linku 

obrátilo celkem 37 seniorů. 

Z důvodu objektivizace a upřesnění statistiky bylo zavedeno nové sledování návštěvnosti 

Senior Pointu a využívání služeb, které uvádí odděleně počet návštěvníků a počet dotazů. 

V roce 2020 využilo služby Senior Pointu celkem 713 seniorů, pracovnice řešily celkem 1 172 

dotazů a bylo poskytnuto celkem 25 bezplatných právních konzultací. Vydáno seniorům bylo 

přes 350 knih a 10 flash disků s názvem Tady jsem, kniha moderního stárnutí.  

Na základě sledování návštěvnosti a požadavků seniorů byla ke konci roku upravena běžná 

provozní doba Senior Pointu z původních 3 dnů v týdnu s provozem od 8 do 14 hod. na nově 

2 dny v týdnu, a to pondělí (od 9 do 14 hod.) a čtvrtek (od 13 do 17 hod.). 

Akce pro širokou veřejnost 

V prosinci byla realizována akce Živý adventní kalendář, pořádaná kulturně sportovním 

spolkem Elegant. První den po rozvolnění opatření, 3. 12., se v 17 hodin, rozsvítila okna 

Komorního klubu s adventní výzdobou. Akce byla zpestřena venkovním doprovodným 

programem s vánočním hudebním vystoupením dětí místní ZUŠ a krátkou přednáškou 

o historii Komorního klubu spojenou s promítáním, kterou připravil kronikář obvodu Mgr. Petr 

Lexa Přendík. K dispozici byla k zakoupení také nová publikace s názvem Pamětní kniha obce 

Výškovice i s podpisem autora. Zájemci z řad starší generace si také mohli zdarma odnést knihu 

pro seniory Tady jsem – kniha moderního stárnutí. Akce se zúčastnilo přibližně 50 návštěvníků 

a byla kladně ohodnocena.      

 

1.3.4 Činnost Kina Luna 

Rok 2020 měl být, v historii Kina Luna, mimořádný. V průběhu celého roku kino plánovalo slavit 

své významné 50. výročí. Bohužel celosvětová pandemie coronaviru oslavy zcela paralyzovala. 

Po úspěšných posledních letech nabitých sálů a rekordních tržeb, přišel hubený rok 2020. 

Pandemie Covid 19 zasadila celému filmovému průmyslu ránu, zabrzdil produkci filmů a zavřel 

kinosály. Během roku 2020 došlo ke dvojité nucené pauze z důvodu vládních nařízení, které 

se podepsaly na celkových výsledcích Kina Luna. 
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Vývoj návštěvnosti a tržeb za vstupné v Kině Luna: 

ROK Počet  

představení 

Počet 

návštěvníků 

Tržby za vstupné 

2015 848 48 655 3 991 979 Kč 

2016 1 088 74 667 6 664 532 Kč 

2017 1 115 68 461 6 064 829 Kč 

2018 1 046 65 690 5 933 527 Kč 

2019  989 80 564 7 322 723 Kč 

2020 680 24 704 2 347 675 Kč 

TOP 10 nejnavštěvovanějších filmů v Kině Luna v roce 2020: 

Vlastníci, Ženská pomsta, V síti, Bábovky, Ježek Sonic, 3Bobule, Ledové království II., Příliš 

osobní známost, Trollové: Světové turné, Šarlatán. 

 

Kino Luna má stálý hrací profil, který tvoří dle délky jednotlivých snímků dvě až čtyři filmová 

představení denně během celého roku, realizovaných v odpoledních i dopoledních hodinách. 

Základem programové skladby v rámci hracího profilu jsou nejen premiérové tituly z nabídky 

všech dostupných distribučních společností v ČR, ale také reprízy filmů s ohledem na příznivou 

diváckou odezvu a zájmu ze sociálních sítí. Dramaturgická skladba programové nabídky je 

vytvářena s vazbou na velmi dobrou znalost lokálního prostředí i svého diváka a také 

flexibilním programováním. Kino Luna se nesoustředí čistě na komerční dramaturgii, ale 

využívá i své výhody digitálního kina, které umožňuje výrazné rozšíření dramaturgie směrem 
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k alternativnímu obsahu. Zapojováním se do festivalů, přehlídek, ozvěn a přenosů si Kino Luna 

vytvořilo žánrově různorodou diváckou klientelu. 

Festivaly, přehlídky, filmové kolekce 

Z připravovaných festivalových a přehlídkových projektů bylo v roce 2020 možné zrealizovat 

pouze některé, neboť většina z nich byla zrušena, popř. přesunuta na rok 2021 jako např. 

přehlídka amatérských filmů pro „cestomily“ s názvem Jarní expediční kamera, kolekce filmů 

současné francouzské kinematografie Mercredi français, tradiční přehlídka oceněných filmů 

Oscarová kolekce, zimní filmová přehlídka Snow Film Fest a festivalové projekce animáčků pro 

děti Zlín Film Festival. 

 

▪ MittelCinemaFest 2020: středoevropský filmový festival italských titulů ve spolupráci 

s italským velvyslanectvím v Praze, italským kulturním institutem, italsko-českou 

obchodní komorou a Institutem Luce Cinecittà byl rovněž „speciální“ nejen počtem 

a prestiží vybraných filmů, ale také tím, že celý z důvodu vládních opatření probíhal ve 

virtuálním kinosále a nabídl mimořádně online bezplatné sledování současné italské 

filmové tvorby na celém území České republiky. 

 

▪ TADY VARY ve vašem kině: poprvé v novodobé historii MFF Karlovy Vary, situace 

neumožnila uspořádat plnohodnotný festivalový ročník 55. MFF Karlovy Vary. 

Přehlídka TADY VARY v Kině Luna byla realizována jako atraktivní programová 

alternativa s festivalovou výzdobou, červeným kobercem, nechyběla ani fotostěna. 

Před každou projekcí probíhaly živé přenosy úvodů k filmům a na konci projekce 

navázaly online debaty s tvůrci. Z každé festivalové projekce byla vytvořena 

mimořádná událost, která přinesla divákům alespoň část atmosféry karlovarského 

festivalu. 

 

▪ Výtvarné umění v kině: filmová kolekce „výtvarní géniové na velkém plátně“ byla 

promítána pravidelně každou středu. Série unikátních výtvarných dokumentů přinesla 

na filmové plátno mistrovská díla výtvarných géniů z celého světa a divákům byla 

prezentována na promítacím plátně ve vysokém rozlišení a kvalitě, komentována 

slavnými průvodci. Tyto umělecké projekce v Kině Luna si získaly velkou oblibu 

především u starší generace diváků a mají potenciál růstu návštěvnosti, kterému se 

chceme v příštím roce věnovat. 
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Mimořádné akce s doprovodným programem 

 

▪ Novoroční filmové představení s welcome drinkem „50“: 1. 1. 2020 bylo realizováno 

premiérové filmové představení Šťastný nový rok 2020 za symbolické vstupné 50 Kč, 

jako připomínka nadcházejících výročních oslav Kina Luna a s welcome drinkem pro 

každého návštěvníka zdarma. 

 

▪ Velká dámská jízda „50“: mimořádná filmová projekce divácky úspěšné zimní romance 

Ženská na vrcholu za symbolické výroční vstupné 50 Kč ve spolupráci se Studiem krásy 

byla dalším dárkem divákům k 50. výročí Kina Luna. Připraven byl doprovodný program 

zaměřený na líčení s možností vyzkoušení kosmetických přípravků a s odborným 

poradenstvím v oblasti vizáže. Nakonec došlo k losování o skvělé ceny. Dámy narozené 

v roce 1970 obdržely ke vstupence dárek „slavíme společně“ v podobě výročního 

kalendáře Kina Luna 1970–2020. 

 

▪ Cinema Italiano: současná italská kinematografie se v rámci tohoto projektu 

prezentovala v původním znění. Bylo uskutečněno ve spolupráci s Klubem přátel Itálie 

a Instituto Italiano di Cultura Praga. 

 

▪ Jarní Bijásek – hurá do Kina Luna!: dopolední prázdninové projekce s originální 

omalovánkou pro každé dítě ke vstupence byla dalším projektem k oslavám 

významného výročí. Děti získaly omalovánku Kina Luna 1970-2020 ve variantě pro 

holky a kluky s možností vybarvení specifických filmových prvků. 

 

▪ Prázdniny na Jihu: Kino Luna se zapojilo dvěma dětskými filmovými představeními do 

projektu Prázdniny na Jihu, které realizoval městský obvod Ostrava-Jih. 

 

▪ Ženská pomsta: slavnostní celostátní předpremiéra za účastí tvůrčí delegace 

s autogramiádou herců v hlavních rolích filmu naplnila Kino Luna do posledního místa. 
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▪ Divadelní filmový projekt Film Naživo: tato událost léta 2020 obohatila programovou 

nabídku o živé divadelní přenosy: Heaven´s Gate: AMERIKÁNKA, Vosto5: PÉRÁK, 

Divadlo Na zábradlí: TAJNÝ AGENT. Film Naživo byl unikátním divadelně-filmovým 

projektem, divadelní představení byla zasazena do netradičních exteriérů, natáčena 

v jediném živoucím záběru a vysílána do kin po celé České republice. 

 

▪ Můj největší filmový zážitek v Kině Luna – soutěž „50“: kreslené příběhy a zážitky z 

návštěvy Kina Luna byly tím nejkrásnějším dárkem k jeho 50. narozeninám. Zájemci o 

malování obdrželi se soutěžním výkresem i minipastelky a trollí figurku z nového filmu 

jako dárek od distribuční společnosti CinemArt. Symbolických padesát vybraných 

obrázků bylo v rámci prezentace promítáno ve foyer Kina Luna. 

 

▪ Zakletá princezna: slavnostní celostátní předpremiéra se také konala za účasti tvůrčí 

delegace a byla doplněna autogramiádou herců hlavních rolí tohoto filmu. Z důvodu 

omezení kapacity nebylo možno vyhovět velkému zájmu veřejnosti. 

 

▪ Beskydská sedmička: ostravské předpremiéry se účastnili jeho tvůrci, kteří po projekci 

besedovali s diváky. 
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▪ Kino Luna žije českým filmem: týden s českou komedií byl přehlídkou divácky 

nejúspěšnějších filmů za symbolické vstupné 

On-line kino: 

V době prvního nouzového stavu se Kino Luna zapojilo do projektu 

#vašekino. #vašekino bylo společným projektem provozovatelů 

kin, který pod heslem „nezapomeň na své kino“, měl pomoci kinům 

v době, kdy se z důvodu vládních opatření proti epidemii viru 

Covid-19, uzavřela. Z českých kin, zapojených do tohoto projektu, 

se vytvořilo jedno velké virtuální kino v obývacím pokoji diváků se stejným programem v 

pravidelných hracích profilech. Snahou bylo se maximálně přiblížit filmovému zážitku z 

oblíbeného kina. Prodej vstupenek probíhal online pomocí prodejních systémů jednotlivých 

kin. Divák tak měl možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem a podpořit ho v těžké době, 

protože jejich provozovatelé, stejně jako řada dalších, se ocitli v nelehké situaci. 

Po otevření kin od 11. 5. bylo nutné dodržovat podmínky bezpečného provozu pro diváky a 

nebylo možné využívat plnou kapacitu kinosálu. Řada producentů a distributorů byla nucena 

přesunout premiéry očekávaných filmů až do roku 2021, což velmi zúžilo nabídku filmových 

novinek. 

V době druhého nouzového stavu se Kino Luna zapojilo do artově 

laděného projektu Moje kino LIVE. Virtuální kino se opět vrátilo 

do obývacích pokojů diváků a ti se mohli setkávat každý večer ve 

20:30 hod. ve společnosti kinařů u živého streamu. Každá 

projekce byla doplněna originálním úvodem distributora či 

tvůrce, a po skončení projekce i reakcemi diváků na chatu. Zájem 

o online kino výrazně upadl, a to především z důvodu, že nabízí 

převážně reprízy. 

 

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. 
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Gastro služby 

V průběhu roku 2020 došlo k podstatným změnám na úseku gastronomických služeb, a to jak 

v Restauraci K-TRIO, tak v Café Luna v objektu kina. Byly nastaveny výrazně příznivější 

obchodní podmínky se společností Coca-Cola, byla realizována nová výhodná smlouva se 

společností Pivovar Staropramen. U obou provozoven byl kladen důraz na propagaci formou 

sociálních sítí a webu. 

Restaurace K-TRIO 

Ústředním cílem Restaurace K-TRIO bylo, pod novým vedením (od května 2020), vybudovat 

gastroslužby tak, aby byly nezávislé na komerčních akcích v Kulturním domě K-TRIO. Je velmi 

pravděpodobné, že nebýt razantních vládních omezení v důsledků pandemie Covid 19, byl by 

tento cíl naplněn. V roce 2020 bylo možno realizovat jen minimum komerčních akcí – plesů, 

konferencí, vánočních večírků.  

Klíčovým aspektem pro hospodaření Restaurace K-TRIO bylo snížení surovinové náročnosti, 

čímž došlo ke zvýšení marží na jednotlivé položky i bez razantního zdražení. Důraz byl kladen 

na spotřebu veškerých surovin, minimalizaci odpisů, zpracování veškerých surovin a nastavení 

receptur do pokladního systému s pravidelným vyhodnocováním spotřeby surovin formou 

inventur. V týmu byly provedeny změny na pozicích kuchařů i servisu, personál byl vyškolen k 

lepším prodejním dovednostem a je motivačně hodnocen podle dosažených výsledků.  

V období od konce května do konce září, kdy mohly restaurace provozovat svou činnost 

v plném rozsahu, bylo základním úkolem navýšit počty denních menu. Cíl byl splněn: zatímco 

v únoru 2020 byl průměrný počet poledních menu 63, v měsíci září to bylo 130 poledních menu 

denně.  

S cílem zvýšit počty zákazníků v odpoledních a večerních hodinách byly od měsíce září 

realizovány tzv. „GASTROTÝDNY“ – tedy nabídka určitého okruhu jídel ze sezónních surovin. 

Akce byla zákazníky přijata velmi pozitivně, což se zanedlouho projevilo na růstu prodaných 

jídel. Od září byla restaurace otevřená také v sobotu a během 1 měsíce vydávala průměrně 32 

jídel každou sobotu. Zvyšující se trend počtu prodaných jídel byl přerušen podzimními vládními 

opatřeními, které opět uzavřelo plný provoz restaurací.  

V období podzimního nouzového stavu restaurace fungovala přes výdejní okno. V období od 

14. 10. do 30. 11. 2020 bylo vydáno v průměru 62 porcí za den. Nabídka byla sestavena ze 

3 jídel, které se každý den obměňovaly a které byly doplněny výběrem z dalších 6 druhů jídel 

modifikovaných každý týden. 
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Výše uvedené změny se projevily ve snížení nákladů, které meziročně klesly o cca 14 %, z 3 391 

tis. Kč na 2 910 tis. Kč, tj. o 481 tisíc Kč. Bohužel na straně výnosů došlo, vinou postupného 

zrušení společenských akcí, uzavření restaurace, omezení počtu míst v restauraci, uzavření 

vnitřních prostor a prodej prostřednictvím výdejového okénka, k radikálnímu meziročnímu 

snížení tržeb, a to o cca 31,7 %, z 7 557 tis. Kč na 5 163 tis. Kč, tj. o 2 394 tis. Kč. Hospodářský 

výsledek restaurace dosáhl historické ztráty ve výši 1 271 tis. Kč.  

Café Luna 

Cílem bylo orientovat kavárnu na zákazníka z ulice (pasanta) bez závislosti na provozu Kina 

Luna, které v roce 2020 fungovalo v omezeném režimu. Byl vytvořen nový nápojový lístek 

a rozšířena nabídka českých zákusků, nabízen byl kvalitnější druh zmrzliny, kterou personál 

zdobil čerstvým ovocem. Sortiment byl rozšířen o domácí limonády a domácí ledové čaje. Ve 

spolupráci s Kinem Luna vznikaly akční nabídky k jednotlivým aktivitám kina (dětský den, české 

filmy, oslavy 50. výročí kina). Personál prošel také drobnou obměnou a byl vyškolen k nabízení 

akčních balíčků kavárny (káva + zákusek apod.). Podařilo se vybudovat krytou vyhřívanou 

zahrádku pro celoroční provoz, a to díky investici společnosti Coca-Cola. 

 

 

V průběhu léta se podařilo v Café Luna zvýšit tržbu téměř na dvojnásobek a prodloužit 

otevírací dobu od 8 do 20:30 hod. Tento vzrůstající trend vydržel opět do již výše zmiňovaných 
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protiepidemických opatřeních. V plánu pro rok 2021 je rozšířit nabídku kavárny o domácí 

dezerty vlastní výroby. 

Krátkodobé pronájmy 

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

organizaci plesů, konferencí, školení, firemních setkání. Plesová sezona v roce 2020 byla do 

11. 3., kdy byla předčasně ukončena vlivem koronavirové pandemie, bohatá: realizovány byly 

tradiční Farní ples, ples KDÚ ČSL, ples Českého červeného kříže, ples Sdružení rodičů při ZŠ Fr. 

Formana, ples Gymnázia Volgogradská, ples ZO KOVO Mittal, Basketbalový ples a další. 

Mezi významné obchodní aktivity patřila také obchodní školení např. společností Neo 

Finances, ISI Czech, LR Cosmetic, dále semináře společnosti Anga, Kapka plus, Zepter a další. 

V prostorách Komorního klubu byla realizována Konference Unie českých pěveckých sborů.  

Z důvodu vládních opatření, v souvislosti s epidemií, nemohly být v roce 2020 splněny příjmy 

z krátkodobých pronájmů. Většina dlouhodobých obchodních klientů si hledala jiné zdroje pro 

své podnikání. Tato situace nejen velmi nepříznivě ovlivnila doplňkové aktivity KZOJ v roce 

2020, ale bude mít dopad také v letech následujících. 

1.3.6 Propagace KZOJ 

Marketing Kulturního zařízení Ostrava-Jih zajištuje vlastní marketingové oddělení. Díky němu 

je možno pružně reagovat na aktuální změny a vzniklé situace, které se projevily obzvlášť 

v roce 2020. Hlavním úkolem marketingového oddělení je tvorba jednotné PR a marketingové 

strategie v online i off-line prostředí a její implementace napříč všemi středisky Kulturního 

zařízení Ostrava-Jih, tj. Kulturní dům K-TRIO, Komorní klub včetně Senior Pointu, Kino Luna, 

Restaurace K-TRIO a Café Luna. Mezi další úkoly patří tematická výzdoba k sezónním akcím, 

instalace výstav a další. 

Marketingové oddělení se, v roce 2020, více zaměřilo na rozvoj webových stránek a sociálních 

sítí. Webové stránky prošly menší reorganizací, a i v budoucnu je nutno nadále pracovat na 

jejich uživatelském zjednodušení. Zároveň se výrazně zvýšila četnost příspěvků ve slideshow 

na hlavní stránce webu a v aktualitách. Na sociálních sítích byl vytýčen cíl zvýšit počet 

sledujících a rozšířit dosah produkovaného obsahu. V roce 2020 přibylo téměř 800 sledujících, 

a to bez placené reklamy. KZOJ se také přidalo do mnoha facebookových skupin 

v Moravskoslezském kraji, s nimiž sdílí pozvánky na vlastní akce apod. 

Přestože kultuře rok 2020 výrazně nepřál, rozšířila se i četnost spolupráce se stávajícími 

partnery či sponzory a navázala se spolupráce s novými. Za klíčové je nutno považovat bližší 

spolupráci s tištěnými, rozhlasovými a televizními médii – především televizí Polar, Českým 

rozhlasem Ostrava, Radiem Kiss i Českou televizí. Navázání užších vazeb s médii bylo možno 
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díky aktivnímu rozesílání tiskových zpráv, poskytování rozhovorů v rádiích a v televizi a zasílání 

pozvánek na pořádané akce. 

Pokračovalo se i v tradiční propagaci formou reklamních panelů, výlepů plakátů a tvorbě 

dalších tištěných materiálů, u nichž byl rozšířen dosah jejich distribuce prostřednictvím využití 

nových odběrných míst. 

Závěrem: 

Rok 2020 byl, ze všech pohledů, rokem jiným, mimořádným, zvláštním, nestandardním. 

Celosvětová pandemie viru Covid-19 zcela paralyzovala běžný život. A právě ve chvíli, kdy se 

vše zastaví, ve chvíli, kdy přijdou omezení, nebezpečí a zákazy, uvědomí si člověk, jak důležitá 

a vzácná je svoboda, demokracie, jak nezbytné jsou lidské vztahy, přátelství, láska.  Díky 

nucené izolaci si mnozí z nás uvědomili, jak nezastupitelnou úlohu v našich životech hraje 

vzdělávání, kultura, sport, smysluplné naplnění volného času, všechno to, co považujeme za 

samozřejmost, za všednost. Všechny tyto hodnoty jsou tady stále, kultura nezanikne, jako 

nezanikla ani v minulosti, po horších celosvětových ranách. A na všem tom negativním je jedno 

pozitivum, všichni si budeme víc vážit těch, kteří nám barevný společenský život zajišťuji, 

připravují, financují. Budeme si také víc vážit lidí kolem sebe, jiné profese, lékaře, učitele. 

Dokážeme nyní vnímat nejen osamělost seniorů, ale také jejich vzácnou adaptabilitu a 

statečnost. Dokážeme rozpoznat, jakou stopu zanechá v dětech odloučení od školy, kolektivu, 

kamarádských vztahů, které virtuální svět nikdy nedokáže nahradit.  

Naše organizace je připravena, a to hned, jak to bude možné, plnit svoji úlohu smysluplného 

naplnění volného času obyvatel městské části Ostrava-Jih.  
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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 12. 12. 2019 byl usnesením č. č. 0144/ZMOb-JIH/1882/7 

zřizovatelem schválen pro rok 2020 závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 

15 857 tis. Kč. Z této částky představují účetní odpisy movitého majetku 180 tis. Kč a limit na 

mzdové prostředky 10 707 tis. Kč. 

Usnesením 3077/RMOb/JIH/1822/53 ze dne 10. 8. 2020 byl snížen limit na mzdové prostředky na 

9 509 tis. Kč. 

Usnesením č.3657/RMOb-JIH/1822/62 ze dne 26. 11. 2020 byl odpisový plán zvýšen na částku 

211 tis. Kč. 

Závazné ukazatele stanovené KZOJ v roce 2020 nebyly překročeny. Příspěvek na provoz byl 

čerpán na pokrytí nákladů hlavní činnosti. Vzhledem k dosažení zlepšeného hospodářského 

výsledku z hlavní činnosti, požádala KZOJ Radu města o mimořádné schválení dokrytí ztráty 

z doplňkové činnosti, ziskem z činnosti hlavní. Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla, dne 

11. 2. 2021, svým usnesením č. 3909/RMOb-JIH/1822/68 o vyhovění této žádosti. Odpisy byly 

čerpány ve 100% stanovené částky - tj. 210 tis. Kč. Limit na mzdové prostředky byl vyčerpán ve 

výši 7 927 tis. Kč, tj. 83,4 % plánované částky. 

2.2 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

KZOJ ve své činnosti vytvořila k 31. 12. 2020 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 684,6 tis Kč.  

KZOJ navrhuje hospodářský výsledek ve výši 1 684 618,90 Kč rozdělit takto: 

 

•  Částku    400 000,00 Kč převést do fondu odměn,  

•  Částku 1 284 618,90 Kč převést do fondu rezervního. 
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3 Hospodaření KZOJ 

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy k 31. 12. 2020 

Rozpočet KZOJ je sestavován každoročně jako rozpočet vyrovnaný. V roce 2020 vytvořilo KZOJ ve 

své hlavní činnosti zisk ve výši 2 708,4 tis. Kč a v činnosti doplňkové ztrátu ve výši -1 023,8 tis. Kč. 

Celkový hospodářský výsledek KZOJ k 31. 12. 2020 je tedy zisk 1 684,6 tis. Kč.  

Celkové výnosy KZOJ k 31. 12. 2020 činily 25 208,9 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti dosáhly výnosy 

19 549,2 tis. Kč, v doplňkové činnosti 5 659,7 tis. Kč.  

Celkové náklady KZOJ tvoří k 31. 12. 2020 částku 23 524,3 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti dosáhly 

náklady částky 16 840,8 tis. Kč, v oblasti doplňkové činnosti částky 6 683,5 tis. Kč. Podrobné a 

strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů KZOJ k 31. 12. 2020 v části 

V. Tabulková část. 

Čerpání účelových dotací 

V roce 2020 se KZOJ podařilo získat, na připravovaný projekt Šťastný senior a Otevřený kruh, 

účelovou dotaci ve výši 122,6 tis. Kč. Bohužel z důvodu nemožnosti realizovat celý projekt byla 

část ve výši 56,7 tis. Kč vrácena ve vyúčtování.  

Pohledávky, závazky a inventarizace majetku k 31. 12. 2020 

K 31. 12. 2020 mělo KZOJ pohledávky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 136 314 Kč. 

Jedná se o vydané faktury za služby, které datem splatnosti přecházejí do dalšího kalendářního 

roku. Po datu splatnosti nemá KZOJ žádnou pohledávku.    

K 31. 12. 2020 mělo KZOJ závazky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 74 765,74 Kč. 

Jedná se o přijaté faktury za nákupy služeb a zboží se splatností v lednu 2021. 

Přírůstky majetku v roce 2020 - do skupiny 028 DDHM s pořizovací cenou do 40 tis. byly pořízeny 

dezinfekční stojany, nůžkový párty stan, notebooky, mobilní telefony, mixpult, v Komorním klubu 

nový dataprojektor a kávovar pro Senior Point – určený pro projekt Kávičkování. 

Přírůstky majetku do skupiny 022 s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč – automobil VW Caddy, do 

kina nový server Dolby IMS a zřizovatelem nám bylo svěřeno klimatizační zařízení. 

Úbytky majetku v roce 2020 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. 2020 v části V. Tabulková část. 
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Vyhodnocení doplňkové činnosti 

KZOJ vykonává mimo svou hlavní činnost, za jejímž účelem bylo zřízeno, také činnost doplňkovou. 

K jejímu zajištění využíváme volných kapacit svěřených objektů a vlastních zaměstnanců.  

Doplňkovou činnost je provozována 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. Naši 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.   

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti KZOJ činí ztrátu -1 024 tis. Kč. 

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

činnosti KZOJ k 31. 12. 2020 v části V. Tabulková část. 

Peněžní fondy k 31. 12. 2020 

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

k 31. 12. 2020 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 2020 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 

2021 se zaměřením na kvalitu veškerých procesů. 
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5 Tabulková část 

1.  Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2020 

 

Středisko 

Náklady 

doplňková činnost 

k 31. 12. 2020 / v Kč / 

Výnosy 

doplňková činnost 

k 31. 12. 2020 / v Kč / 

Hospodářský výsledek 

doplňková činnost 

k 31. 12. 2020 / v Kč / 

 

100 - Kino Luna 

 

4 079,97 

 

17 050,25 

 

12 970,28 

 

200 - Program, marketing 

 

18 716,16 

 

34 000 

 

15 283,84 

 

600 - Správa KZOJ 

 

10 246,67 

 

44 311,05 

 

34 064,38 

800 - Hospodářská správa  

         K-TRIO, KK 

 

216 610,84 

 

401 735,70 

 

185 124,86 

 

900 - Restaurace K-TRIO 

 

6 433 866,09 

 

5 162 593,23 

 

-1 271 272,86 

 

Celkem 

 

6 683 519,73 

 

5 659 690,23 

 

-1 023 829,50 

2.   Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí k 31. 12. 2020 

Název fondu 

/ v tis. Kč / 

Stav k 

01. 01. 2020 
Tvorba fondů Čerpání fondů 

Stav k 

31. 12. 2020 

 

FKSP 

 

218,6 

 

164,8 

 

101,3 

 

282,1 

 

Fond odměn 

 

251,4 

 

10,0 

 

 

 

261,4 

 

Fond rezervní 

 

637,9 

 

23,9 

 

350,0 

 

311,8 

 

Fond investiční 

 

6,6 

 

701,2 

 

569,2 

 

138,6 

 

Celkem 

 

1 114,5 

 

899,9 

 

1 020,5 

 

993,9 

 

Detailní tabulky jsou uvedeny v kapitole 8 Přílohy. 
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6 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 - ve zkráceném 

rozsahu 

6. 1. VNITŘNÍ KONTROLA 

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

kontrola prováděná příkazci operací, správci rozpočtu, hlavními účetními, ředitelem 

organizace) podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole, přiměřenost a účinnost vnitřního 

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

 

Organizace má zpracován soubor 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). 

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. 

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. 
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6. 2. EXTERNÍ KONTROLA 

 

6.2.1 Veřejnosprávní kontroly  

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

7. 9. až 25. 9. 2020  

• Kontrola OŠK – odbor školství a kultury městského obvodu Ostrava-Jih, ve dnech 

14. 12. až 15. 12. 2020 

 

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 účtování dohadných položek, nedostatek 

v rozklíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností v oblasti osobních 

nákladů, chybějící záznamy o předběžné řídící kontrole a absence dohod o 

odpovědnosti u zaměstnanců, disponujících se zálohami. Všechny nedostatky byly 

odstraněny, viz zpráva o odstranění nedostatků JIH/073024/20/OFR/Šte ze dne 3. 

11. 2020. 

 

• Kontrola OŠK: nebylo zjištěno nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní 

vynakládání veřejných prostředků. Byly zjištěny pochybení v oblasti zveřejňování 

v registru smluv, záznamech o průzkumech trhu v drobných zakázkách malého 

rozsahu, nedostatky v objednávkách, pochybení zaměstnance v oblasti mzdové a 

z toho vyplývající škoda způsobená zaměstnavateli a upozornění na vysokou 

ztrátovou činnost v doplňkové činnosti organizace. Všechny nedostatky byly 

odstraněny a nastaveny nové procesy k postupné nápravě, viz zpráva o odstranění 

nedostatků k 5/20/OŠK. 

 

6.2.2 Jiné externí kontroly  

V průběhu roku 2020 nebyly realizovány žádné kontroly provedené externími státními orgány.  

6. 3. OSTATNÍ INFORMACE 

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. 
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7 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů za rok 2020 
 

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 2020: 

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

KZOJ nepřijalo za rok 2020 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.  

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

KZOJ nebyla v roce 2020 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, 19. února 2021 

Ing. Michaela Mahrová, DiS., ředitelka 
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8 Přílohy 


