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I. PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  KZOJ, P.O. 

 
 

1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  KZOJ 

 
 
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 01. 01. 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:  Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D.,MBA  
 
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 
 
Užívané prostory: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka 
 Restaurace K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka   
 Kino LUNA, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh 
 Komorní klub, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka  
 
Internetové stránky: www.kzoj.cz  
 
Telefon:   596 739 107 
 
Adresa e-podatelny: info@kzoj.cz  
 
 
 

http://www.kzoj.cz/
mailto:info@kzoj.cz
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2. HISTORIE  KZOJ 

 
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 01. 11. 2002 bylo do této Organizační složky začleněno také 
Kino LUNA v Ostravě-Zábřehu. 

 
2003 Rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byla k 01. 01. 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 došlo 
k rekonstrukci sociálního zařízení, které bylo již 35 let staré a nevyhovovalo 
hygienickým požadavkům - hrozilo tak uzavření kina. 

 
2004 K 01. 04. 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. Z důvodu otevření nových prostor došlo 
k ukončení činnosti KZOJ v objektu mateřské školy na ul. A. Kučery. V souvislosti 
s provozováním  restaurační činnosti a poskytováním krátkodobých pronájmů se 
KZOJ stalo k 01. 11. 2004 plátcem DPH.  

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

Oslava narozenin K-TRIA, Den dětí, Rozsvícení Vánočního stromu. Byla připravena 
nová nabídka kurzovní 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 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 01. 08. 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 01. 01. 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 významně rozšířit nabídku vzdělávacích 
aktivit. V tomto roce proběhl také druhý ročník soutěžního festivalu www.COMP-
OST.cz. 

 
 
 

http://www.comp-ost.cz/
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2009 Rok investic pro zlepšení služeb návštěvníkům a do vybavenosti a úprav interiérů 
našich objektů. Z mnohých například rozšíření systém 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 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 02-03/13. 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 11/13 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 jsme v 
roce 2013 provedli interiérové úpravy a estetizaci prostoru Restaurace K-TRIO a 
Café baru, v Komorním klubu jsme realizovali celkové malování všech prostor. I v 
tomto roce jsme pořádali dvoudenní soutěžní projekt pro ZŠ Řemeslo má zlaté dno, 
pro seniory projekt Otevřený kruh. Nově jsme připravili 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. 
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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 měsíci 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 worldmusic a alternativní hudební scény. 

 
2016   Rok byl ve znamení statutárního kolotoče, v lednu byla odvolána Radou obvodu 

Ostrava-Jih z postu ředitelky Ing. Sylva Kocurová, celý půlrok řídil organizaci 
dočasný ředitel Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., od 1.7. 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. 

 
 

3. HLAVNÍ  ČINNOST  KZOJ 
 
KZOJ provozuje k 31. 12. 2016 svou činnost v těchto 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 účelem fungování 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. 

 
      Dlouhodobým cílem KZOJ je: 
-   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 KZOJ plníme prostřednictvím kulturních aktivit, výstavní 
činnosti, vzdělávacích aktivit, činnosti Kina LUNA, spoluprací s dalšími subjekty a také vlastní 
propagací a reklamní činností. 
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      V roce 2016 jsme v rámci plnění dlouhodobých cílů: 
- pro každý měsíc sestavili a realizovali pestrou programovou nabídku v žánrech pro široké 

spektrum návštěvníků, 
 
- celoměstskou propagací všech našich akcí a pořádáním akcí s regionálním i republikovým 

přesahem přispěli ke zviditelnění Městského obvodu Ostrava-Jih (Svatováclavské slavnosti, 
Festival patchworku, Řemeslo má zlaté dno, projekt Média, komunikace a kreativita aj.), 

 
- přizváním ostravských osobností, amatérských i začínajících umělců do našich programů a 

poskytnutím otevřené platformy pro jejich prezentaci přispěli k rozvoji kulturního a 
společenského života obvodu (mladí studenti z uměleckých škol, výtvarníci a fotografové, 
folklorní a sportovní sdružení a další). 

 
 

  3.1  KULTURNÍ  AKTIVITY 
 
     Kulturní aktivity bychom mohli rozdělit do tří základních dramaturgických  částí - pořady pro 
děti a mládež, pořady pro dospělé a pořady kultury v ulicích. Akce kultury v ulicích, které jsou 
přístupné zdarma, jsou stabilně u našich občanů ve velké oblibě a jsou navštěvovány masově.  
V roce 2016 proběhlo celkem 153 pořadů.  
 
     Pořady pro dospělé 
 
Počet pořadů 101, počet diváků 9 058, tržby 810 tis. Kč.  
Pořady pro dospělé tvoří především oblast koncertní, společenská zábava. V KD K-TRIO je 
především programová část zaměřena na koncerty, divadelní představení (amatérská 
divadelní scéna) nebo s nabídkou předních hereckých osobností.  
Společenská zábava – dlouhodobý zájem ze strany střední generace, stále udržuje 
v popředí pravidelní nedělní taneční večery. Velké oblibě se také těší plesová sezóna.  
Velký zájem ze strany návštěvníků je také o akce, které se konají mimo budovy KZOJ – 
koncert v Kostele Panny Marie královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce, prostory 
Bělského lesa.  
 
     Komorní klub 
 
Klub svým atraktivním prostředím dotváří spojení kultury a estetického vnímání diváka a 
atmosféra koncertů je zde velmi příjemná. Nabídli jsme zde divákům žánry, které jsou nabízeny 
spíše okrajově, a přesto jsou divácky žádané. V oblasti vážné hudby spolupracujeme především 
s umělci z ostravské scény, v jazzové a alternativní linii hostíme umělce z Evropy i zámoří.  
Nabízený cyklus komorních koncertů, který probíhá vždy v sobotu v odpoledních hodinách, 
se stal velmi úspěšným, převážnou část návštěvníků tvoří generace vyššího věku. 
Oblíbeným žánrem je oblast operetních, muzikálových, filmových melodii. Osvědčily se také 
koncerty, které jsou tematicky zaměřené – novoroční, velikonoční, adventní.  
 
 
     Pořady pro děti a mládež 
 
Počet pořadů 22, počet návštěvníků 3 905, tržby 209 tis. Kč. 
V pořadech pro děti a mládež jsme připravili řadu divácky oblíbených pohádkových divadelních 
představení, několik tematických zábavných pořadů a karnevalů a také příměstský tábor, 
s nabídkou výletů do okolí Ostravy, sportovních a vzdělávacích aktivit. Nabídku individuálních 
pořadů jsme doplnili kulturními pořady pro školy. 
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 Akce kultury v ulicích 
 
Počet pořadů 10, odhad počtu návštěvníků 34 100, tržby 0 Kč. 
Akce, které jsou realizovány v rámci obvodu Ostrava-Jih se vstupem zdarma, oslovují stále 
větší počet návštěvníků. Snažíme se návštěvníkům nabídnout akce různého typu a pestrou 
kulturní nabídku, jak pro dospělé tak i pro děti. 
Stoupající počet návštěvníků klade větší nároky na zabezpečení a realizaci akcí.  
K čerpání finančních prostředků je přistupováno velmi zodpovědně a rozvážně 
k stanovenému rozpočtu.  
K nejnáročnější akci patří Svatováclavské slavnosti piva, vzrůstající zájem o akci vyžaduje 
maximální zvážení zařazení programu a celkové zabezpečení akce. 
 
K již tradičním akcím patří Stavění májky, Den dětí, Broučkiáda, Rozsvícení stromu. V roce 
2016 mimo pravidelných akcí pro veřejnost jsme zařadili nové akce – Pouť obvodu Ostrava-
Jih, Slavnosti obvodu Ostrava-Jih, Promítání EURO 2016. 
 
 

      3.2  VÝSTAVNÍ ČINNOST 
  
      Počet výstav 20, počet vernisáží 4, odhad počtu návštěvníků 17 000, tržby 0 Kč. 

Výstavní prostory, které nabízíme v prostorách Kulturního domu K-TRIO, Restaurace K-TRIO a 
Komorního klubu se mezi ostravskými umělci těší velké oblibě a jsou maximálně vytíženy.   
 
     Největší část výstavní činnosti KZOJ připadá na Kulturní dům K-TRIO, kde vystavujeme v 
prostorech galerie a restaurace (grafická, výtvarná a fotografická díla), ve foyeru v přízemí 
(velké prostorové objekty, sochy a plastiky) a také ve foyeru v patře (výtvarné práce žáků 
základních, mateřských, středních i uměleckých škol a kroužků). 
 
     V Komorním klubu byla celoročně instalována naše autorská výstava Jubilejní kolonie 1921 
– 2012. V prostorech klubu jsou také vystavovány menší umělecké objekty (kovářské, 
keramické, dřevěné či šamotové plastiky a objekty). 
 
     Novým rozšiřujícím odvětvím je tzv. agenturní činnost, kdy realizujeme pořady – programové 
vstupy, hudební produkce pro cizí subjekty, kteří mají zájem realizovat akce v prostorách KZOJ. 
Nově jsme také realizovali technické a produkční zajištění pro akce zřizovatele (projekce letního 
kina, realizace produkce Den dětí).  
 

  

      3.3  VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
   

     Vzdělávací aktivity realizujeme formou cyklických kurzovních činností, seminářů a 
přednášek. Druhou formou realizace vzdělávacích aktivit jsou festivaly, akce a projekty větších 
formátů. Většina aktivit z této oblasti je realizována až po úspěšném získání dotace či 
finančního daru na pokrytí nutných nákladů nebo po zajištění stabilního organizačního partnera. 
V roce 2016 jsme získali dotace od Statutárního města Ostravy na projekt Média, komunikace a 
kreativita a projekt zaměřený na seniory s názvem Otevřený kruh. Na projekt Řemeslo má zlaté 
dno jsme získali finanční příspěvek od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Nedochází tudíž k 
neúměrnému zatěžování rozpočtu KZOJ 
 
 
     Kurzovní činnost, semináře, přednášky  
 
     Počet akcí 213, počet klientů 2  776, tržby 1 087 tis. Kč. 
     V roce 2016 jsme návštěvníkům KZOJ připravili bohatou a různorodou nabídku 
krátkodobějších a jednorázových aktivit, které jsou pro klienty cenově zajímavější a nevyžadují 
dlouhodobý časový závazek. U kurzů jsme se zaměřili na tematicky zajímavou náplň a využili 
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jsme zájem klientů i o tradičně vyhledávané aktivity. Díky zajímavé nabídce se nám podařilo 
zvýšit počet klientů i v dlouhodobějších, pohybově relaxačních kurzech i v kurzech zaměřených 
na zlepšení zdravotní kondice. 
 
     Velmi dobře se nám daří využívat prostory kulturního zařízení i v dopoledních hodinách, kdy 
nabízíme aktivity zejména pro občany seniorského věku. V rámci dotace na projekt Otevřený 
kruh, kterou jsme získali od Statutárního města Ostravy, umožňujeme občanům seniorského 
věku využít vstup na vybrané aktivity za zvýhodněné vstupné. Tímto získáváme dobrou 
návštěvnost i v kurzech, které jsou pro zaměstnané občany neatraktivní. Systematickou a 
pravidelnou nabídkou zajímavých aktivit zaměřených na volný čas a vzdělávaní získáváme 
stabilní zájem veřejnosti, která se k nám opětovně vrací. 
 
     V rámci rozšířené nabídky jsme přes prázdniny zrealizovali týdenní akci s názvem Léto pro 
seniory s atraktivními vzdělávacími, pohybovými a rukodělnými aktivitami. Mladší generaci jsme 
v tomto období nabídli pravidelně se opakující taneční a pohybové aktivity. 
 
 
     Festivaly, projekty  
 
     Počet akcí 16, návštěvnost 2 753, tržby 152 tis. Kč. 
     V oblasti festivalů, projektů a jednorázových aktivit se nám daří držet vysokou úroveň i zájem 
veřejnosti a jsme zde také úspěšní v žádostech o finanční podporu (Statutární město Ostrava, 
společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.).  
 
     V roce 2016 jsme za podpory Statutárního města úspěšně realizovali autorský projekt Média, 
komunikace, kreativita. Žáci, studenti i pedagogové, které spojují společné zájmy, aktivity a 
dovednosti se setkali s odborníky z praxe, moderátory, tvůrci webových prezentací, 
kameramany, fotografy, grafiky. Odborně zaměřené workshopy jim ukázaly, jak prezentovat 
vlastní myšlenky a zájmy pomocí nejmodernějších technologií. Záměrem mediálních workshopů 
je vytvoření platformy pro rozvoj a podporu volnočasové tvořivé činnosti s využitím médií i 
počítačových technologií.  
 
     Naší již tradiční a úspěšnou akcí je autorský interaktivní soutěžní projekt pro žáky základních 
a středních odborných škol Řemeslo má zlaté dno. Velký zájem o tento projekt je na základních 
školách, ale vítají ho také střední odborné školy, kterým pomáhá získat nové učně a studenty 
do řemeslných a technických oborů, které trpí dlouhodobě nízkým zájmem žáků o tento typ 
vzdělávání. Projekt jsme realizovali za finanční podpory společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  
 
     Pro seniory se nám opět podařilo získat dotaci Statutárního města Ostravy na projekt 
s názvem Otevřený kruh. Tento projekt je koncipován jako celoroční nabídka vzájemně 
navazujících přednášek, kurzů, seminářů i jednorázových aktivit s cílem zapojit do aktivního 
života co největší počet seniorů a zkvalitnit jejich život v anonymním sídlištním prostředí s 
důrazem na vytvoření trvalejších sociálních vazeb. Koncepce projektu vychází z budování 
stabilní klubové základny. Přínos projektu pro občany seniorského věku dokládá stále stoupající 
počet členů.  
 
     Mezi další zajímavé akce KZOJ patří Festival patchworku, který je veřejností vyhledávaný a 
stal se pro řadu občanů již tradičně navštěvovanou podzimní akcí. O jeho popularitě svědčí i 
stabilní počet návštěvníků.  
 
     Mezi aktivity o které je stoupající zájem patří i sportovně relaxační sobotní výlety, které jsme 
zaměřili nejen na relaxaci, ale spojili je i se vzdělávacími aktivitami v oblasti alternativní 
medicíny, zdravého životního stylu a poznáváním kulturně historických zajímavostí z okolí 
Ostravy. V roce 2016 jsme zrealizovali 7 sportovně relaxačních výletů. 
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     3.4  ČINNOST KINA LUNA 
 

     KINO LUNA - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ – NÁVŠTĚVNOST 
 
     Za uplynulý rok 2016 kino Luna připravilo pro nejširší diváckou obec celkem 1088 
filmových představení, které navštívilo rekordních 74 667 platících diváků. 
Rok 2016 v kině Luna v porovnání s rokem 2015 můžeme vyhodnotit jako velmi úspěšný, 
návštěvnost kina se zvýšila  o rekordních 26 012 diváků. Základem programové skladby kina 
byly v rámci hracího profilu jednak premiérové novinky uváděné v den celostátní premiéry, 
ale také reprízy divácky úspěšných filmů. Nabídka distribučních společností v roce 2016 byla 
mimořádně velmi atraktivní a štědrá na řadu kasovních mainstremových trháků. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabulka - vývoj návštěvnosti a tržeb za vstupné - období od  r. 2012  –  r. 2016 . 
 
ROK Počet  

představení 
Počet 
návštěvníků 

Tržby za 
vstupné 

Průměr. 
návštěvnost 
na 1 
představení 

2012   854 43.560 3,415.085,- Kč 51,0 

2013   892 44.659 3,492.619,- Kč 50,1 

2014   670 35.905 2,779.732,- Kč 53,6 

2015   848 48.655 3,991.979,- Kč 57,4 

2016 1088 74.667 6,664.532,- Kč 68,6 

 
Pozn. 
Celostátní průměrná  návštěvnost kin ČR na jedno představení v roce  2016  je  32,9 diváků. 
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     TOP 10 FILMŮ V KINĚ LUNA V ROCE 2016  
 
     Lída Baarová, Padesátka, Revenant Zmrtvýchvstání, Jak básníci čekají na zázrak,  
Teorie tygra, Doba ledová: Mamutí drcnutí, Tajný život mazlíčků, Anděl páně 2, 
Bezvaženská na krku, Ostravak Ostravski. 
 
  
     FILM A ŠKOLA 
 
     Dopolední filmové projekce ve spolupráci se školami a školními zařízeními jsou 
realizovány během celého školního roku. Filmovou výchovu můžeme s ohledem na 
všudypřítomné působení těchto médií na veřejnost pokládat za jednu z nezbytných složek 
vyučovacího procesu na základních a středních školách, přestože se dosud nestala 
plnohodnotnou součástí učebního procesu na školách. 
Školní filmové projekce jsou do výuky zařazovány jednak náhodně, ale také se stávají 
plánovaným doplňkem učiva. Významná filmová díla jsou často adaptacemi děl literárních, 
zobrazují historické události nebo se věnují současným civilizačním a sociálním jevům. Film 
je svébytným uměním, schopným zprostředkovat výjimečný estetický zážitek. 
Velkou pozornost stále věnujeme výchově nové generace diváků. Pro děti předškolního 
věku jsou určena nedělní dopolední představení za příznivé vstupné.  
Pro filmové začátečníky promítáme krátkometrážní českou filmovou klasiku ve spolupráci  
s Krátkým filmem Praha a.s. 
Pro mnoho dětí je návštěva „opravdového kina“ velkým zážitkem, při které si mj. pod 
dohledem svých rodičů osvojují i základní společenská pravidla. Dětská představení za 
symbolické vstupné si také oblíbila řada dětí z Dětských domovů, charitativních organizací, 
zájmových sdružení na pomoc ohroženým dětem, neziskových organizací se zaměřením na 
práci s problémovou mládeží, apod. 
Pravidelně jsou realizována promítání pro děti z mateřských škol a školních družin. 
Ve spolupráci se školními zařízeními je kinosál využíván víceúčelově také pro pořádání 
školních koncertů, dětských divadel, přednášek, školních akademií a besídek mateřských 
škol. 
Mezi zajímavé vzdělávací projekty pro ZŠ a SŠ řadíme unikátní program  
PLANETA ZEMĚ 3000 a SVĚT KOLEM NÁS. 
 
 
     FESTIVALY - PŘEHLÍDKY - ZAJÍMAVÉ PROJEKCE PRO VEŘEJNOST 
 
JARNÍ FILM-MIX – prázdninové dopolední promítání pro děti pro využití volnočasových 
aktivit. 
 
VALENTÝNSKÁ PROJEKCE za symbolické vstupné u příležitosti svátku zamilovaných 
s „valentýnskými laskominkami „ v Café Luna. 
 
GANGSTER DAY – non-stop promítání dvou dílů série Gangster-Ka s tématicky originálně 
míchaným nápojem KA-drink v Café Luna. 
 
OSCAROVÝ BŘEZEN – přehlídka nominovaných a oceněných filmů Oscarem 2016. 
 
OBECNÁ ŠKOLA – slavnostní premiéra remasterovaného filmu k 80. narozeninám Zdeňka 
Svěráka s doprovodným karaoke „Zdeněk má narozeniny“ v provedení  Jaroslava Uhlíře  
a pamětním 35mm originálním políčkem Obecné školy pro každého diváka. 
 
ZLÍNSKÉ FESTIVALOVÉ OZVĚNY – filmový dárek ke Dni dětí – pásmo nejnovějších 
animovaných filmů z celého světa bylo přivezeno do kina přímo ze Zlína - z 56. ročníku Zlín  
FILM FESTIVAL.   
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LETNÍ BIJÁSEK – mimořádné prázdninové dopolední projekce pro děti a mládež  
mimo hrací profil kina. 
 
VARY VE VAŠEM KINĚ – karlovarské filmové ozvěny „den poté“ na plátně kina Luna 
 
08 MFF OSTRAVA KAMERA OKO  –  projekce se zaměřením na kameramanskou tvorbu. 
 
ŽALMAN A SPOL. 70 JAR + BIGBAND – realizace „živého“ koncertu v rámci turné 70 JAR. 
 
KONCERTNÍ FILMY v kině formou přímých přenosů, záznamů koncertních představení a 
hudebních show z nejrůznějších poloh hudebního spektra. Jsou vždy promítány v HD 
obrazovém rozlišení a prostorovém zvuku, který navozuje atmosféru reálné hudební 
produkce, ba dokonce ji kvalitou poslechu i předčí. Divácky nejúspěšnějšími koncertními 
filmy v roce 2016 : LEMMY, KISS ROCK VEGAS, ADELE z Royal Albert Hall London, THE 
BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS, SUPER DUPER ALICE 
COOPER, OZZY OSBOURNE, ČESKÁ FILHARMONIE: ZKOUŠKA ORCHESTRU, ANDRÉ 
RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016. 
 
HEZKY pouze ČESKY – tradiční oslava Dne české státnosti spojená s výroční oslavou kina. 
Programová nabídka divácky úspěšných českých filmů za symbolické vstupné s 
doprovodným programem – venkovní ryze českou živou hudební produkcí a tématickým 
občerstvením v Café Luna.    
 
CELOSTÁTNÍ PŘEDPREMIÉRA – realizace slavnostní projekce s rautem za účasti tvůrčí  
Delegace k nové české komedii Ostravak Ostravski.  
 
MERCREDI FRANCAIS – v rámci Francouzského podzimu v Ostravě, filmové projekce 
novinek současné francouzské kinematografie s doprovodnou výstavou francouzského 
filmového plakátu. 
 
STOPEM PO JIHOVÝCHODNÍ ASII – cestopisná projekce 
 
FILMOVÝ DÁREČEK POD STROMEČEK – vánoční akce – filmové představení na přání za 
vánoční cenu jako poděkování příznivcům kina Luna za jejich celoroční přízeň. 
 
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK  
     Kino Luna v roce 2016 poprvé zahájilo realizaci přímých přenosů z MET světově 
jedenáctou, v ČR již desátou sezónou. Jedná se o technicky náročnou realizaci ve 
zpožděném přímém přenosu, kterou v takovém jedinečném formátu připravují pouze dvě 
kina v ČR -  kino Luna v Ostravě a Bio Oko v Praze. Realizací Live MET s týdenním 
zpožděním, vždy v neděli s příjemně upraveným začátkem představení již od 16.00 hodin, 
se vychází vstříc operním příznivcům, kterým nevyhovují pozdní konce přímých přenosů. 
 
 

     3.5  SPOLUPRÁCE  S  DALŠÍMI  SUBJEKTY  A  ORGANIZACEMI 
 
     Spolupráce s jinými subjekty je pro KZOJ velmi důležitým prvkem a pro realizaci zajímavých 
aktivit či zpestření nabídky nezbytná. Jak již bylo uvedeno v části Pořady pro dospělé – stále 
roste zájem o akce, které se konají mimo prostory KZOJ – kostel, prostory parků a lesů.  
Nemalou část také tvoří spolupráce s místními organizacemi a spolky, či jinými uměleckými 
subjekty (Ostravské městské lesy, Sbor dobrovolných hasičů, Dům dětí a mládeže ve 
Vratimově, Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě a další školní zařízení). 
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Naše spolupráce probíhá formou poskytnutí prostor pro realizaci akcí jiným pořadatelům včetně 
vytvoření kvalitního zázemí těchto akcí nebo poskytnutím prostoru pro výstavu prací. 
Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi probíhá také formou programových vstupů či 
zpestření a doplnění námi organizovaných akcí, zejména akcí kultury v ulicích. 
Zajímavé a návštěvnicky atraktivní je využití prostoru jiných subjektů pro realizaci našich akcí 
v netradičním či zajímavém prostředí, které se v současnosti těší velké oblibě (městský Bělský 
les, kostel v Ostravě-Hrabůvce, zámecký park v Ostravě-Zábřehu).  
 
     Takto spolupracujeme například s Ostravskými městskými lesy a zelení, s farností Ostrava-
Hrabůvka, s Janáčkovou konzervatoří a gymnáziem v Ostravě, se Sborem dobrovolných hasičů 
v Ostravě-Zábřehu, s Městskou policií Ostrava, Policií ČR, se společností Zámek Zábřeh, se ZŠ 
MUDr. Lukášové, se SŠ O.- Kunčice, SŠ služeb a podnikání, SŠ společného stravování, SŠ 
stavební a dřevozpracující, Vítkovickou SPŠ, SŠ zdravotnická, SŠ zemědělská a lesnická, SŠ 
zahradnická, SŠ Ave Art, s realizačním týmem filmového festivalu Ostrava-Kamera-Oko, 
filmového festivalu Expediční kamera a Festivalu zimních sportů, s Domem dětí a mládeže 
Vratimov a mnohými dalšími ostravskými školami, soubory a organizacemi. Celoročně trvá také 
spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s problémovou mládeží a dětmi.  
 
 

     3.6  PROPAGACE  KZOJ 
 
     Pro KZOJ je výhodou vlastní propagační oddělení, které zajišťuje propagování organizace 
(KD K-TRIO, Restaurace, Komorní klub, Kino LUNA). Náplní propagačního oddělení je nejen 
zajištění reklamy pro kulturní nabídku, ale instalování výstav, tematická výzdoba k jednotlivým 
akcím, polepy budov, údržba propagačních ploch, spolupráce s Ostravským informačním 
centrem či umístění materiálů na místech k tomu určených. 
Výloha, kterou KZOJ využívá v podchodu Poliklinika je velmi pozitivní, neboť zde můžeme 
nabídnout ucelenou nabídku organizace v rámci obvodu, kde působíme.  
 
     V dnešní době klademe velký důraz na reklamu v rámci webových stránek, internetových 
portálů i komunikačních výhod – zasílání programu pomocí automatických zasílacích služeb 
nebo facebookových stránek.  
Využití počítačové techniky v rámci reklamy je dnes standartní postup při šíření reklamy. Z toho 
vyplývá rovněž možnost nabídky prodeje vstupenek přes webové stránky – e Vstupenka – 
přímá platba, e Vstupenka – bankovní převod, rezervační systém pro zajištění vstupenky.  
Samozřejmostí je, že stále využíváme propagování akcí formou letáku, tisku, měsíčních 
přehledů (zájem o měsíční přehled tzv. Program je stále velký) a z tohoto důvodu věnujeme 
letáku tohoto typu velkou pozornost a návštěvníkům přinášíme přehledný a aktuální stav naší 
nabídky.  
 
     Z externích možností propagace akcí využíváme výlepové služby obhospodařující městské i 
regionální výlepové plochy. K posílení propagace a předprodejů vstupenek spolupracujeme 
s Ostravským informačním servisem. Svou činnost propagujeme také na webových kulturních 
serverech provozovaných jinými subjekty.  Na vytváření dobrého image KZOJ a na propagaci  
našich aktivit mají také velký vliv média – tisk, rozhlas a televize. Velmi osvědčená je   
spolupráce s Jižními listy, s Kabelovou televizí Fabex, s Českou televizí, Českým rozhlasem, 
regionálními rádii a s časopisem Program.  
 
 
4.  DOPLŇKOVÁ ČINNOST KZOJ 
 
     KZOJ provozuje svou doplňkovou činnost za účelem zajištění komplexnosti nabídky a 
vyššího standardu služeb poskytovaných občanům. Doplňková činnost je komentována v 
kapitole III. 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti. 
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II. EKONOMICKÉ  UKAZATELE  KZOJ 
 
 
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 17. 12. 2015 byl usnesením č. 282/7 zřizovatelem schválen 
pro rok 2016 závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 9 350 tis. Kč. Z této 
částky představují účetní odpisy movitého majetku 434 tis. Kč a limit na mzdové prostředky 
6 531 tis. Kč. Usnesením č.3310/53 Rady městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 15.9.2016 
byl odpisový plán zvýšen na částku 445 tis. Kč. Na základě žádosti o rozpočtové opatření ze 
dne 21.7.2016 bylo rozhodnutím Rady č.3235/81 schváleno navýšení příspěvku o 1 200 tis. Kč 
na 10 550 tis. Kč. 
 
     Závazné ukazatele stanovené KZOJ byly v roce 2016 dodrženy. Příspěvek na provoz byl v 
celé částce čerpán na pokrytí nákladů hlavní činnosti. Odpisy byly čerpány ve 100 % stanovené 
částky - tj. 445 tis. Kč. Limit na mzdové prostředky byl vyčerpán z 99,9 % plánované částky - 
tedy ve výši  6 525,9 tis. Kč.  
 
 
2.  NÁVRH  NA  ROZDĚLENÍ  HOSPODÁŘSKÉHO  VÝSLEDKU 
 
     KZOJ ve své činnosti vytvořila k 31. 12. 2016 hospodářský výsledek ve výši 28,6 tis Kč.  
     KZOJ navrhuje celý hospodářský výsledek ve výši 28 646,51 Kč rozdělit takto: 
- částku       9 000,-  Kč převést do fondu odměn,  
- částku … 19 646,51,-  Kč převést do fondu rezervního. 
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III. HOSPODAŘENÍ  KZOJ 
 
 
1.  HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK,  NÁKLADY  A  VÝNOSY  K  31. 12. 2016 
 
     Rozpočet KZOJ je sestavován každoročně jako rozpočet vyrovnaný. V roce 2016 vytvořilo 
KZOJ ve své hlavní činnosti ztrátu ve výši –97,6 tis. Kč a v činnosti doplňkové zisk ve výši 
126,2 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti organizace byl použit na dokrytí ztráty z hlavní činnosti a 
celkový hospodářský výsledek KZOJ k 31. 12. 2016 je tedy ve výši 28,6 tis Kč.  
 
     Celkové výnosy KZOJ k 31. 12. 2016 dosáhly výše 28 207,3 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti 
dosáhly výnosy 20 158,9 tis. Kč, v doplňkové činnosti 8 048,4 tis. Kč.  
 
     Celkové náklady KZOJ tvoří k 31. 12. 2016 částku 28 178,7 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti 
dosáhly náklady částky 20 256,5 tis. Kč, v oblasti doplňkové činnosti částky 7 922,2 tis. Kč. 
Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů KZOJ k 31. 
12.  2016 v části V. Tabulková část. 
 
 
2.  ČERPÁNÍ  ÚČELOVÝCH  DOTACÍ 
 
     V roce 2016 se KZOJ podařilo získat na připravované projekty účelové dotace ve výši 
90 tis. Kč. Tyto dotace jsou čerpány a vyúčtovány dle uzavřených smluv.  
 
     Účelová dotace poskytnutá odborem školství Statutárního města Ostravy ve výši 70 tis. Kč 
byla určena na projekt Otevřený kruh. Jedná se o projekt celoročních cyklických aktivit 
zaměřených na zapojení seniorů do aktivního života a na rozvoj jejich mentální a fyzické 
kondice. Dotace byla vyčerpána a vyúčtována v celkové přidělené výši. 
 
     Další účelovou dotaci ve výši 20 tis. Kč získalo KZOJ od odboru školství Statutárního města 
Ostravy na realizaci projektu Média, komunikace, kreativita. 
 
     Mimo výše uvedených účelových dotací získalo KZOJ na podporu své činnosti také finanční 
dar společnosti ArcelorMittal ve výši 60 tis. Kč určený na realizaci projektu Řemeslo má zlaté 
dno konaný v lednu 2017. 
 
 
3.  PÉČE  O  SPRAVOVANÝ  MAJETEK,  INVESTIČNÍ  ČINNOST,  ÚDRŽBA  A  OPRAVY 
 
     KZOJ provozuje na základě smlouvy o výpůjčce tři objekty z majetku Statutárního města 
Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o Kulturní dům K-TRIO, Kino LUNA, 
Komorní klub a od září 2016 také část prostoru budovy B úřadu – bistro Zlatá rybka. Ve všech 
budovách věnujeme velkou pozornost zajištění řádné pravidelné údržby a také periodickým 
kontrolám a revizím. Všechny investované prostředky, provedené opravy a modernizace 
hodnotu majetku zřizovatele zvyšují. Díky stálé intenzivní péči o budovy, jejich interiéry i 
technické vybavení vytváříme optimální podmínky pro realizaci naší hlavní i doplňkové činnosti. 
Zároveň tak vytváříme příjemné a důstojné prostředí nejen pro naše návštěvníky ale i pro 
ostatní pořadatele akcí, kteří naše prostory využívají formou krátkodobých pronájmů. 
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     3.1  KULTURNÍ  DŮM  K-TRIO 
 
     Kulturní dům K-TRIO je moderní budova, která vznikla díky kompletní rekonstrukci původní 
budovy Obvodního kulturního střediska z roku 1973 a do provozu byla uvedena v roce 2004. 
Kulturní dům K-TRIO poskytuje multifunkční prostor s kvalitním technickým vybavením a 
širokým zázemím pro organizátory. Je využíván zejména pro pořádání koncertů, školení, 
seminářů, prezentací a výstav, ale i večírků a plesů. 
Ze strany KZOJ jsme v KD K-TRIO realizovali celou řadu oprav – např. podlahářské práce 
v hlavním sále a na zeleném salónku, byla provedena oprava EZS, oprava osvětlení, 
klimatizace, ve stanovených termínech byly realizovány pravidelné revize a servisy technických 
zařízení.  
 
 
     3.2  KINO  LUNA 
 
     Provoz Kina LUNA byl zahájen v roce 1970. Kino LUNA je vybaveno projekční plochou o 
rozměru 14,5 x 6 m, špičkovým ozvučením kinosálu zvukovým systémem Dolby Digital 
Surround Ex a akustickými podhledy. Byla provedena částečná výměna oken a generální 
oprava a zateplení střechy nad kinosálem. V roce 2010 bylo Kino LUNA za finanční podpory 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a také Statutárního města 
Ostravy digitalizováno. V kině byla instalována kompletní technologie digitálního kina D-Cinema 
dle standardu DCI včetně vybavení pro 3D projekci. Souběžně byla zachována i stávající 
analogová projekce 35 mm filmového pásu. V 02-03/2013 byla realizována modernizace 
hlediště kinosálu – byla instalována nová sedadla, kompletně vyměněna podlahová krytina sálu 
a nouzová svítidla ve schodišťových stupních. V 03/2013 – 07/2014 byla developerem v objektu 
Kina LUNA a přilehlých vnitroblocích realizována vestavba komerčního objektu. Současná 
kapacita kinosálu je 525 míst. Mimo pravidelných každodenních filmových projekcí je kino 
využíváno také multifunkčně pro konání koncertů, divadelních představení, přednášek, školních 
akademií aj. 
 
     Ze strany KZOJ byla provedena oprava digitálního projektoru v Kině Luna, a byla zde rovněž 
provedena výměna topného tělesa. Ve stanovených termínech byly provedeny pravidelné 
revize a servisy technických zařízení. V rámci modernizace a technického rozvoje byl na 
doporučení integrátora pořízen nový zvukový procesort Dolby CP850, který jako jediný na trhu 
umožňuje provoz nejmodernějšího zvukového systému současnosti – Dolby ATMOS, který 
bychom v kině Luna v rámci technického rozvoje chtěli zrealizovat a je naší investiční prioritou. 
Ze strany zřizovatele byly opraveny rozvody ke klimatizaci v promítací kabině. 
 
 
     3.3  KOMORNÍ  KLUB 
 
     Komorní klub se nachází v Jubilejní kolonii, v budově z roku 1928, která byla v roce 2002 
vyhlášena kulturní památkou ČR. Budova Komorního klubu byla v letech 2004-5 kompletně 
rekonstruována a od ledna 2008 je provozována pod hlavičkou KZOJ. Klub je využíván zejména 
pro pořádání koncertů, besed, přednášek a seminářů. 
 
     Ze strany KZOJ nebyla zrealizována žádná zásadní oprava, pouze byly prováděny 
pravidelné revize a servisy technických zařízení a pravidelná drobná údržba budovy, toalet, 
sklepů. V roce 2016 byl v Komorním klubu ze strany zřizovatele zajištěn nátěr oken a fasády a 
rovněž pravidelné čistění střešních žlabů.  
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4.  POHLEDÁVKY,  ZÁVAZKY  A  INVENTARIZACE  MAJETKU  K  31. 12. 2016 
 
     K 31. 12. 2016 mělo KZOJ pohledávky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 279 
810,00 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. 2016 mělo KZOJ závazky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 
1 422 779,73 Kč. Jedná se o přijaté faktury za nákupy služeb a zboží se splatností v lednu 
2017. 
 
     Přírůstky majetku v roce 2016 - do skupiny 028 DDHM s pořizovací cenou do 40 tis.  byl 
zakoupen data-video projektor pro kino, rozšířeno LED osvětlení v kinosále.  Dále byly  
pořízeny nové mikrofony, notebooky. Do salónku bylo zakoupeno motorické plátno pro 
zkvalitnění služeb nájemcům a na hlavní sál byly pořízeny nové židle.  
Přírůstky majetku do skupiny 022 s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč – do kina byl pořízen 
zvukový procesor Dolby CP850, zakoupena nová kopírka, myčka, konvektomat a sporák do 
kuchyně. 
 
     Úbytky majetku v roce 2016 byly vyřazeny a po schválení komisí zřizovatele fyzicky 
zlikvidovány –  rozbité židle, nefunkční mikrofony, tiskárna a PC sestavy. 
 
     Podrobné a strukturované údaje o pohybu majetku jsou uvedeny v tabulce Inventarizace 
majetku KZOJ k 31. 12. 2016 v části V. Tabulková část. 
 
 
5.  VYHODNOCENÍ  DOPLŇKOVÉ  ČINNOSTI 
 
     KZOJ vykonává mimo svou hlavní činnost, za jejímž účelem bylo zřízeno, také činnost 
doplňkovou. K jejímu zajištění využíváme volných kapacit našich objektů a svých zaměstnanců.  
Doplňkovou činnost provozujeme za účelem ucelenosti naší 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 126,2 tis. Kč. Zisk vytvořený 
v doplňkové činnosti je plně využit pro hlavní činnost KZOJ. 
 
     Doplňkovou činnost vykonáváme na většině našich středisek. Středisko, které se na tvorbě 
výnosů loňského roku podílelo nejvýznamněji je středisko 900 Restaurace K-TRIO, a to i přes 
to, že bistro Zlatá rybka, které jsme přebrali do své správy během roku 2016, je pro naše 
hospodaření velice zatěžující. 
 
     Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů 
doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2016 v části V. Tabulková část. 
 
 
6.  PENĚŽNÍ  FONDY  K 31. 12. 2016 
 
     Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí 
k 31. 12. 2016 v části V. Tabulková část. 
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IV. OPATŘENÍ  KE  ZKVALITNĚNÍ  ČINNOSTI 
 
 
     KZOJ 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 plně používáme na zajištění hlavního účelu, za kterým byla 
KZOJ zřízena, tj. na vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v 
obvodu Ostrava-Jih.  
 
     V roce 2016 se nám podařilo vytvořit bohatou a dramaturgicky pestrou nabídku aktivit pro 
širokou škálu cílových skupin návštěvníků, doplněnou o komplexní a ucelenou nabídku 
doprovodných služeb dobrého standardu. 
 
     Díky zodpovědnému přístupu všech zaměstnanců KZOJ jsme docílili rovnováhy mezi 
čerpáním nákladů a tvorbou výnosů. Udrželi jsme stabilní ekonomickou situaci KZOJ a zároveň 
dodrželi limity hospodaření zadané zřizovatelem. Dobré hospodářské výsledky roku 2016 byly 
dosaženy zejména díky kvalitní a kreativní práci celého týmu zaměstnanců KZOJ 

 
     Věříme, že se nám na základě uvážlivého rozhodování v oblasti připravovaných akcí, dobré 
propagace a důrazného sledování všech nákladů podaří i v roce 2017 udržet vyrovnané 
hospodaření KZOJ, dosáhnout plánovaných výsledků a zároveň připravit pestrou programovou 
nabídku pro občany Městského obvodu Ostrava-Jih i města Ostravy. 
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V. TABULKOVÁ ČÁST 

 
 
1.  Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2016 
 

 
Středisko 

Náklady 
doplňková činnost  
k 31. 12. 2016 / Kč / 

Výnosy  
doplňková činnost  
k 31. 12. 2016 / Kč / 

Hospodářský výsledek 
doplňková činnost  
k 31. 12. 2016 / Kč / 

 
100 - Kino LUNA 

 
23 668,88 

 
71 307,29 

 
47 638,41 

 
400 - Propagace 

 
63 830,89 

 
84 112,31 

 
20 281,42 

 
600 – Správa KZOJ 

 
1 674,32 

 
10 000,00 

 
8 325,68 

700 - Hospodářská správa  
         Komorní klub 

 
5 546,96 

 
6 066,12 

 
519,16 

800 - Hospodářská správa  
         K-TRIO 

 
852 700,13 

 
879 391,88 

 
26 691,75 

 
900 - Restaurace K-TRIO 

 
6 974 734,20 

 
6 997 493,86 

 
22 759,66 

 
Celkem 

 
7 922 155,38 

 
8 048 371,46 

 
126 216,08 

 
 
 
 
 
 

 
2.   Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí k 31. 12. 2016 
 

Název fondu 
/ tis. Kč / 

Stav k 
01. 01. 2016 

Tvorba 
fondů 

Čerpání 
fondů 

Stav k 
 31. 12. 2016 

 
FKSP 

 
17,00 

 
99,70 

 
73,90 

 
42,80 

 
Fond odměn 

 
240,4 

 
2,00 

 
0,0 

 
242,40 

 
Fond rezervní 

 
588,70 

 
65,50 

 
147,20 

 
507,00 

 
Fond investiční 

 
668,40 

 
445,30 

 
703,00 

 
410,70 

 
Celkem 

 
1 514,50 

 
612,50 

 
924,10 

 
1 202,90 
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VI. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VNITŘÍCH FINANČNÍCH 
KONTROL ZA ROK 2016 – ve zkráceném rozsahu 
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace 
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka 
IČ 73184560, DIČ CZ73184560 
 

Slovní komentář (příloha č. 1a, část I. k vyhlášce 416/2004 Sb) 
 
 
1. NASTAVENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 
 
     Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Kulturní zařízení Ostrava-Jih je 
prověření zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména 
porušením právních  předpisů. Dalším cílem kontrolního systému organizace je zajištění 
veřejných finančních prostředků před nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním.   
 
     Kulturní zařízení Ostrava-Jih je žadatelem a zároveň příjemcem těchto veřejných 
finančních 
příjmů: 
- veřejná finanční podpora poskytnutá zřizovatelem formou provozního příspěvku 
(dotace), 
- veřejná finanční podpora poskytnutá Statutárním městem Ostrava na základě uzavřených 
smluv formou účelové neinvestiční dotace na realizace dvou projektů, a to na Otevřený kruh 
- celoroční cyklické aktivity pro seniory, Média, komunikace, kreativita - interaktivní mediální 
workshopy  
- výnosy z hlavní a doplňkové činnosti. 
 
 
     1.1  VÝSLEDKY PROVEDENÝCH VNITŘNÍCH ŘÍDÍCÍCH KONTROL 
  
     Vnitřní kontrolní systém je dle zjištění oddělení kontroly odboru kontroly a interního auditu 
Mob Ostrava-Jih funkční, přiměřený a dostatečně účinný zmírňovat případná rizika. 
 
 
     1.2  PŘIMĚŘENOST A ÚČINNOST VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 
 
     Vnitřní kontrolní systém je v Kulturním zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci (dále 
jen „KZOJ“) zapracován do vnitřní směrnice č. 01/13 ze dne 02. 01. 2013.  
Tato směrnice je zpracována v návaznosti na vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Jednotný přehled podpisových vzorů 
odpovědných pracovníků je součástí směrnice č. 02/13 Systém zpracování účetnictví a oběh 
účetních dokladů a je průběžně aktualizován. S platnými interními 
směrnicemi byli zaměstnanci KZOJ seznámeni.  
Řídící kontrolu v KZOJ v rámci vnitřního kontrolního systému zajišťují společně: 
- ředitelka KZOJ 
- příkazce operace (vedoucí příslušného hospodářského střediska, jehož se finanční 
operace týká), 
- správce rozpočtu,  
- hlavní účetní. 
K případným zjištěným nedostatků jsou přijímána opatření k jejich odstranění. 
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     1.3 PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA  
 
     Výdaje - nákupy pořizované na fakturu – operace musí být předem schválena 
písemnou objednávkou či smlouvou,  
     
     Výdaje - nákupy pořizované hotově - jsou schvalovány formou stvrzení požadavku na 
provozní zálohu se specifikací jednotlivých položek nákupů,                    
      
     Příjmy - schválení a následné vydání ceníků a kalkulačních listů nebo schválení smlouvy 
či  objednávky před uskutečněním příjmu, 
po vzniku nároku na příjem či závazek k výdaji jsou kontrolovány faktury, pokladní knihy a 
bankovní výpisy. 
 
 
     1.4 PRŮBĚŽNÁ KONTROLA   
 
Příkazci operací a správce rozpočtu průběžně sledují čerpání nákladů a plnění výnosů 
v rámci sestaveného a ředitelkou KZOJ schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. 
Správce rozpočtu dle vývoje hospodaření průběžně upravuje rozpočet vnitřními přesuny 
mezi položkami. 
 
Je prováděna pravidelná inventarizace zásob, finanční hotovosti, cenin a celoroční 
inventarizace majetku, závazků a cenin.  
Pravidelné porady vedení včetně zpracování zápisů z porad a kontrola plnění stanovených 
úkolů, včetně zpětné vazby, také patří mezi průběžnou kontrolu. 
 
 
     1.5  NÁSLEDNÁ KONTROLA  
 
     Správce rozpočtu na konci roku vypracovává roční rozbory hospodaření, které předkládá 
ředitelce KZOJ ke schválení. 
Roční rozbory hospodaření jsou ředitelkou a hlavní účetní projednávány v rozborové komisi 
sestavené zřizovatelem.  
V průběhu roku je příkazci operací prováděna namátková kontrola vybraného vzorku 
operací.  
 
     Analýza rizik je prováděna průběžně. Zjištěné nedostatky jsou předávány ředitelce KZOJ 
na vědomí a průběžně odstraňovány s následnými opatřeními pro minimalizaci dalšího 
vzniku.  

 
     Stanovení odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců 
KZOJ – zapracování do pracovních náplní, definování přesného vymezení odpovědnosti, 
vzdělávání zaměstnanců apod.: 
- při stanovení odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců 
vycházíme z organizační struktury zakotvené v organizačním řádu KZOJ, 
- podle pracovního zařazení a okruhu činností, které zaměstnanec vykonává dle pracovní 
smlouvy a pracovní náplně, je tomuto zaměstnanci svěřena také určitá míra rozhodovacích 
pravomocí včetně podpisové pravomoci, 
- dle potřeb jsou průběžně se zaměstnanci KZOJ uzavírány dohody o hmotné odpovědnosti, 
- dle potřeb dochází k průběžné aktualizaci pracovních náplní zaměstnanců, 
Zaměstnanci KZOJ průběžně navštěvují odborné semináře a školení k dané problematice 
(účetní, daňové, personální atd.) Získané informace předávají ostatním kolegům formou 
krátkých porad a konzultací. Provozní personál je průběžně školen k aktuálním problémům 
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(bezpečnost práce, požární předpisy atd.). KZOJ vytváří pro své potřeby vnitřní předpisy a 
směrnice.  
     Významná a strategická rozhodnutí včetně kontroly dodržování vnitřních předpisů, oblast 
platová a personální je ponechána pouze v pravomoci ředitelky KZOJ. 
 
     Výsledky z provedených vnějších kontrol a auditů jsou probírány s odpovědnými 
pracovníky a při případných kontrolních zjištěních jsou přijímána opatření k nápravě.  
 
 
2. HLAVNÍ NEDOSTATKY 
 
     Nedostatky zjištěné při řídících kontrolách jsou předávány ředitelce KZOJ na vědomí a 
průběžně odstraňovány s následnými opatřeními pro minimalizaci dalšího vzniku. Jejich 
shrnutí má vazbu na zpracování Přehledu základních rizik KZOJ. 
 
 
3.  PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA PŘIJATÝCH OPATŘENÍ  
 
     Přehled základních rizik je každoročně aktualizován a zahrnuje analýzu základních rizik 
včetně uvedení opatření k minimalizaci těchto rizik. Přehled rizik tvoří přílohu ke směrnici č. 
01/13 o vnitřním kontrolním systému. 
 
     Mezi rizika s nejvyšším číselným ohodnocením řadíme v KZOJ v roce 2016: rychle se 
měnící normy. 
 
     Příčiny vzniku   - Časté novelizace právních norem a krátká lhůta mezi jejich vydáním a    
platností i účinností. 
      
     Opatření ředitele -  Přístup k aktuálním platným právním normám a předpisům. 
Školení zaměstnanců 
 
 
4.  DALŠÍ NEDOSTATKY VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU  
 
     V hodnoceném období se v KZOJ nevyskytly žádné další nedostatky, které by zásadním 
způsobem nepříznivě ovlivnily činnost organizace.  
 
 
5.  VNĚJŠÍ KONTROLA  
 
     Funkce interního auditu v KZOJ byla nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly 
prováděné zřizovatelem.  
- Ve dnech 5. 9. – 16. 9. 2016 proběhla v KZOJ následná veřejnosprávní kontrola, jejímž 
předmětem bylo hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření 
s majetkem, účinnost vnitřního kontrolního systému. Veřejnosprávní kontrola byla provedena 
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, odborem kontroly a interního 
auditu, oddělením kontroly. Byl vyhotoven protokol č.j. JIH/064583/16/KIA/Pat, který byl dne 
6.10.2016 předán statutárnímu zástupci KZOJ.  
- Na základě pověření č. VSK/33/2016 byla dne 12.12.2016 provedena náhlá kontrola 
pokladní hotovosti – dosud bez doručení protokolu. 
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Kontroly provedené externími kontrolními orgány  
 
Dne 22.11.2016  provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava kontrolu – dle 
protokolu č. 3065/16/891 nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
 
 
V Ostravě dne 31.1.2017  
    
 
Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA 
ředitelka KZOJ 
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VII. VÝROČNÍ  ZPRÁVA  PODLE  ZÁKONA  
 Č. 106 / 1999 Sb. 

 

 
     Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016. 
 
 
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 
 
Zpracovala:   Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA 
 
 
     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 2016:  
 

1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 
KZOJ přijalo za rok 2016 jednu 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 nebylo v roce 2016 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. 

 

 

V Ostravě dne 6. ledna 2017 
 
Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA 
ředitelka KZOJ 
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