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01
Úvodní
slovo
Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2012 sice přinesl zvláštní trend – na jednu stranu poklesl celkový evidovaný počet hostů, ale z ekonomického
hlediska je důležitější, že přesto vzrostl počet přenocování. Logicky se tedy prodlužuje průměrná délka pobytu a
celkově lze tento trend hodnotit kladně.
Pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou společnost, přinesl další důležité změny. Byla
projektově připravena a zahájena rekonstrukce nové hlavní pobočky Infocentra v Lázeňské ulici 14, které by mělo
naplnit logické zájmy města, hoteliérů, provozovatelů lázeňských zařízení i samotných návštěvníků: funkční
pracoviště Infocentra v místě největší koncentrace návštěvníků města, přístupné přímo z ulice historického
lázeňského centra.
V loňském roce se také začala naplno uplatňovat nová značka a celý vizuální styl města, proběhly nezbytné
přípravy a výběr nové podoby webových informačních stránek o městě, které Infocentrum spravuje jako jeden z
hlavních kanálů informování místní, české i světové veřejnosti o Karlových Varech.
Infocentrum také nastartovalo certifikaci kvality turistických průvodců. Těm, kteří osvědčí potřebné znalosti o
Karlových Varech, jejich lázeňství, historii i současnosti, uděluje osvědčení o kvalitě služby, které slouží
seriózním cestovním agenturám, hotelům a dalším subjektům cestovního ruchu jako vodítko při hledání
průvodcovské služby. Průvodce je pro značnou část především jednodenních turistů hlavním reprezentantem
města, na jeho znalostech a schopnostech nesmírně záleží dojem, který si návštěvníci z města odvezou a
zákonitě i zájem o další, případně delší návštěvu.
Loňská přeměna Infocentra je motivována snahou změnit síť informačních poboček na moderní turistickou
instituci, která bude schopná oslovovat návštěvníky i celé trhy způsobem odpovídajícím druhému desetiletí
třetího tisíciletí, s využitím moderních informačních technologií a současných distribučních kanálů, s akcentem na
využití potenciálu jednoho z nejslavnějších lázeňských měst světa. Jak naznačují loňské údaje o návštěvnosti,
tato změna přichází včas. Po vleklé světové finanční krizi teď cestovní ruch opět ožívá, otevírají se nové trhy a
nové možnosti. Je příhodné být v takovou chvíli dobře připraven.
Rád bych na tomto místě poděkoval vedení i pracovníkům Infocentra, že nelehké úkoly loňského roku
profesionálně zvládli.
Ing. Petr Kulhánek
předseda správní rady
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Základní
údaje

Název :

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Sídlo:

Husovo nám. 270/2, 360 01 Karlovy Vary

Tel./fax.:

355 321 161 / 355 321 165

E-mail:

infocentrum@karlovyvary.cz

Http:

www.karlovyvary.cz

Založení:

20. 02. 2001

Registrace:

02. 07. 2001

IČ:

26330725

DIČ:

CZ26330725

Bankovní spojení:

Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. 78-2458660237/0100 (CZK)
Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. 78-2462830227/0100 (EUR)

Řídící normy:

Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
Usnesení správní rady
Vnitropodnikové směrnice

V souladu s novelou Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění Zákona č.231/2010
byla přepracovávána zakladatelská listina INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., a Statut obecně
prospěšné společnosti. Uvedené dokumenty jsou zapsány ve Sbírce listin o.p.s. u Krajského soudu v Plzni.
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03
Řídící
orgány

3.1 Správní rada
Předseda:

Ing. Petr Kulhánek

Členové:

Ing. Jiří Švaříček
Ing. Wolfgang Háma
Ing. Josef Malý
Jan Motlík
Mgr. Petr Masák
Miroslav Pažďora
Mgr. Viktor Linhart
Ing. Werner Hauptmann

3.2 Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

3.3 Ředitel
Ing. Jitka Štěpánková

(do 13. 3. 2012)
(do 30. 6. 2012)
(do 30. 6. 2012)
(od 22. 5. 2012)
(od 1. 7. 2012)
(od 1. 7. 2012)

Ivan Šendera
(do 30. 6. 2012)
Mgr. Petr Masák
(od 1. 7 .2012)
Mgr. Ivan Váňa
Ing. Stanislav Vondráček
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04
Poslání

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., (dále jen Infocentrum) byla založena na dobu
neurčitou. Jejími základními cíli jsou:
zvýšení prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa
šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky
zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů
zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství a cestovní ruch.

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na obecně prospěšné a doplňkové.
Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek, v rozhodující míře
bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom v Karlových Varech, ale i v rámci
celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb je třeba zahrnout zejména následující činnosti:
sběr a podávání informací o K. Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům státní správy a partnerům
v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií a textů o Karlových Varech sdělovacím
prostředkům a profesionálům v cestovním ruchu
vedení a zveřejňování statistiky o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech
provoz a aktualizace informací na turisticko-informačním portálu města Karlovy Vary
spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města
vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary
zajišťování prezentačních akcí a účasti na veletrzích cestovního ruchu za účelem propagace města
Karlovy Vary
spolupráce s městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-společenských akcí pořádaných
městem.

Doplňkové služby poskytuje Infocentrum za účelem hospodárného využití svých kapacit, daných jak
strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou
poskytovány na základě živnostenských oprávnění a za úplatu (tržní cenu služby) v čase a místě obvyklou.
Jedná se především o následující služby, které jsou poskytovány na pobočkách Infocentra:
poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek
zprostředkování ubytování
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půjčování automobilů
maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných průvodců,
poštovních známek, DVD, telefonních karet
prodej výletů jiných pořadatelů
směnárenská činnost – nákup a prodej valut
poskytování reklamy.
Příjmy získané poskytováním doplňkových služeb slouží ke krytí ztrát hlavní činnosti. Tím společnost šetří
zakladateli část prostředků nutných ke krytí nákladů hlavní činnosti Infocentra.
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05
Činnost
v roce 2012

Činnost poboček
Informační činnost pro návštěvníky Karlových Varů je společně s prezentací destinace nejvýznamnější funkcí
INFOCENTRA.
V průběhu roku nedošlo k původně plánovaným změnám s přesuny poboček. Oproti předpokladům nebyla
otevřena pobočka v Lázeňské 14.
V průběhu roku nedošlo k původně plánovaným změnám s přesuny poboček. Oproti předpokladům nebyla
otevřena pobočka v Lázeňské 14. Infocentrum tak nadále obsluhovalo 3 pobočky – Dolní nádraží (certifikováno
Asociací turistických informačních center na kategorii B), Thermal (hodnoceno v rámci Mystery shoppingu
pořádaného CzechTourism ve spolupráci s ATIC 91%, což patří k velmi dobrým výsledkům) a Vřídlo (jediná
pobočka, kde v současné době funguje směnárenská činnost). Na konci roku 2012 bylo SR rozhodnuto o zřízení
pobočky na adrese T. G. Masaryka 53 a zároveň o zrušení poboček Thermal a Dolní nádraží k 31. 1. 2013.
IC obhájilo svou pozici nejlepšího informačního centra v kraji pro rok 2012 – soutěže vypisované Deníky
Bohemia, ČCCR - CzechTourism a Asociací turistických informačních center.

Návštěvnost poboček

Vřídlo
19%
Thermal
20%

Dolní
nádraží
61%

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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Thermal

Vřídlo
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Pobočka Dolní nádraží
Nejdéle fungující pobočkou a v dnešní době nejnavštěvovanější ve srovnání s
předchozím rokem stále zůstává Dolní nádraží (centrum města, přímo v hale
autobusového a vlakového nádraží).
Návštěvnost pobočky za rok – přibližně 84.500 návštěvníků, což je téměř shodné číslo
jako v roce předchozím.

Pobočka Thermal
Další pobočka s celoročním provozem se nachází v hotelu Thermal (vedle
vstupu do Velkého sálu). Jedná se o pobočku, která je vzhledem ke své
poloze na začátku lázeňské zóny využívána lázeňskými hosty. V loňském
roce ji navštívilo kolem 28 000 klientů, což představuje nárůst o 17 tis osob).

Pobočka Vřídlo
S ohledem na místní podmínky má tato pobočka pouze omezenou nabídkou
služeb a prodeje. Pobočka jako jediná z uvedených nabízí směnárenskou
činnost. V loňském roce dosáhla přibližné návštěvnosti 26.000 (nárůst
o 8 tisíc).

www.karlovyvary.cz
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Webové portály
portál www.karlovyvary.cz
Infocentrum provozovalo turisticko-informační portál na www.karlovyvary.cz. Webové stránky byly provozovány
ve čtyřech základních jazycích – čeština, angličtina, němčina, ruština. V roce 2012 probíhala hlavně analytická
činnost vedoucí k vytvoření nového portálu, který bude spuštěn v 1. čtvrtletí 2013.
Činnost turisticko-informačního portálu v roce 2012 je shrnuta v následujících číslech:
celková návštěvnost stránek 424 996, z toho unikátních návštěvníků 285 723.
více jak 1 641 098 zobrazených stránek
návštěvníci strávili dohromady na stránkách více jak 27.000 hodin celkového času
zveřejnění více jak 1.500 prezentačních stran kulturních, společenských a sportovních akcí.
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Celková návštěvnost

Facebookový profil Karlovy Vary
Počet fans
Nárůst od ledna 2012 o 58%
Převládající skupina: 18 – 34 let, 73% ČJ, 30% Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Vstupenky.karlovyvary.cz
Městský rezervační systém – za rok 2012 – zakoupeny vstupenky za 16,157 mil Kč. (nárůst oproti 2011 o 19%).

Nové logo
Po realizaci soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Karlovy Vary v roce 2011 INFOCENTRUM
intenzivně spolupracovalo v prvním pololetí s vítězkou soutěže MgA. Evou Hudečkovou, v průběhu června byl
předán materiál „Manuál jednotného vizuálního stylu města Karlovy Vary“.
Od 1. 7. 2012 tak bylo na všech materiálech již využíváno logo nové a veškeré tištěné materiály a související
dokumenty byly zpracovávány v rámci jednotného vizuálního stylu města.
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Marketingové aktivity
Rok 2012 znamenal v činnosti INFOCENTRA novou éru v oblasti marketingových aktivit. Po zrušení odboru
cestovního ruchu na Magistrátu města Karlovy Vary je INFOCENTRUM pověřeno Městem kompletními
marketingovými aktivitami, které mají za cíl představit Karlovy Vary jako destinaci lázeňskou, sportovní a
kulturně-historickou. Výběr konkrétních marketingových nástrojů se odvíjí na základě segmentace jednotlivých
zdrojových trhů.
Marketingové aktivity jsou konzultovány s profesními sdruženími v Karlových Varech tak, aby odpovídaly
představám podnikatelských subjektů působících v Karlových Varech v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.
Oproti předchozím aktivitám INFOCENTRA došlo v roce 2012 k výraznému omezení osobních prezentací na
veletrzích, kdy IC preferuje poskytovaný prospektový servis. Oproti tomu došlo k zapojení nových
marketingových nástrojů.
Fam tripy
Cesty zahraničních cestovních kanceláří a touroperátorů do Karlových Varů nabízejí možnost
poznat místní prostředí lépe než prostřednictvím webu či prospektů. Zástupci zahraničních
společností se tak seznámí s tradičními produkty Karlových Varů a případně mohou Karlovy
Vary zařadit do své nabídky. V roce 2012 realizovalo INFOCENTRUM 2 hromadné fam tripy
(u příležitosti Zahájení lázeňské sezóny a podzimní fam trip pro decision makers z Ruska).
Zároveň v průběhu roku podpořilo IC několik fam tripů českých cestovních kanceláří a
touroperátorů.
Press tripy
Poznávací cesty pro novináře jsou dalším důležitým nástrojem v oblasti marketingové
komunikace. Prostřednictvím těchto cest se často dosáhne za mnohem nižší náklady
uveřejnění v tisku než nákupem ,prostoru. Karlovy Vary jsme prostřednictvím hromadných
press tripů prezentovali jako místo golfové pro oblast Skandinávie a kulturní destinaci pro
oblast Německa. A zároveň jsme se podíleli na realizaci několika individuálních press tripů.
Prezentace
V roce 2012 jsme realizovali několik prezentací:
Praha – 3 denní prezentace v prostorách infocentra ČCCR- CzechTourism, kam
proudí denně mnoho návštěvníků Prahy, kteří hledají inspiraci pro své výlety do okolí
Jarmarka Messe – Bad Salzufen, Německo
Den s městem – IC organizátor akce, která vedla k představení činností
jednotlivých městských organizací formou stezky s úkoly pro děti, návštěvnost dle
odhadu KV City 2 000 osob.
Veletrhy
Účast na veletrzích byla v roce 2012 omezena s ohledem na jejich efektivitu a před
samotnou osobní účastí byl preferován prospektový servis.
Zástupci infocentra byli osobně přítomni na Holiday World v Praze, Go + REGIONTOUR
v Brně, IMEX Frankfurt (ve spolupráci se CCB) a F.R.E.E. Mnichov
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Prospektový servis:
Ferienmesse Vídeň
CMT Stuttgart
Reisenmarkt Dresden
Vacances Brusel
TUR Göteborg
ITB Berlin
MITT Moskva
UITT Kyjev
ATM Dubai

Outdoorová kampaň
Infocentrum v roce 2012 realizovalo i brandovou kampaň v oblasti vysoké kupní
síly, a to v Praze.
Praha - 15. 11. – 14. 12. 2012
•

Metro - trasa A – 110 rámečků

•

Tramvaje – 40 ploch 135 * 60 cm

Inzerce
Plochy v médiích byly nakoupeny jak pro klasickou inzertní podobu, tak pro PR články. V některých médiích pak
byly podpořeny soutěží o pobyt v Karlových Varech.

Česká republika
Promenáda

celoroční

Kam po česku

březen-duben

Marie Claire

duben, červen, září

Bekr mapy – cykloprůvodce

celoroční

Deník – Tipy na výlety
Atlas 2013

celoroční
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magazín Víkend Dnes

říjen

magazín Dnes+TV

listopad

magazín Ona Dnes – příloha Zdraví

listopad

magazín Dnes+TV

listopad

SRN
Gourmet

září

Gesund

květen-červen

Travel EYE magazín

červenec-září

GOLF MAGAZINE Reise – Special

listopad

Wochenende Kurier

prosinec

Rakousko
OberÖsterreicherin

říjen

Golf - SPA Guide

listopad

VB
ABTA

srpen

Izrael
Globes Haerev

Prezentace v rádiu
SRN BCS Sachsen Rundfunk

Prezentace v TV
Cyklotoulky (ČT4)

říjen
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Webové aktivity
V roce 2012 byl velký důraz směřován do oblasti on-line komunikace. V průběhu roku byly nasazovány různé
nástroje od PPC kampaní, přes bannery až po PR články na zajímavých portálech.
Seznam - bannerová kampaň k zahájení lázeňské sezóny
PPC kampaň
Google - PPC kampaň
Bannerová kampaň na HRS.de
ELLE.cz – PR článek & soutěž
APETITonline.cz – PR článek & soutěž
Kontextová reklama iDNES.cz + Lidovky.cz + přednostní
zobrazení
IDOS – zobrazení na dotaz Karlovy Vary
Golf magazine.de
Cyklotoulky.tv.cz
linkbuilding

Ediční činnost
Tištěné materiály
V druhé polovině roku byly vytvořeny materiály dle jednotného vizuálního stylu města:
Karlovy Vary – Katalog ubytovacích zařízení – ČJ – RJ – NJ – AJ (tištěná podoba i CD)
Karlovy Vary – image prospekt – ČJ – RJ – NJ – AJ
Karlovy Vary – průvodce lázeňského hosta – ČJ – RJ – NJ – AJ
Karlovy Vary – TOP 10 – ČJ – RJ – NJ – AJ – ŠJ
Karlovy Vary – Bez bariér – ČJ/RJ/NJ/AJ
Karlovy Vary – mapy (skládací, trhací) - ČJ/RJ/NJ/AJ
Karlovy Vary – průvodce pro děti – ČJ/RJ
Karlovy Vary – Výlety do okolí - NJ
Karlovy Vary – praktický průvodce - ČJ (pdf formát)
Multimédia
Nově jsou pro prezentaci destinace k dispozici prezentační videa a fotografie, a to v následujících oblastech:
lázeňství, památky, kultura, sport, golf, rozhledny, prameny, roční období, Zahájení lázeňské sezóny,
Karlovarský karneval, atd.

16

www.karlovyvary.cz

Projekty hrazené z jiných finančních prostředků
Clara II. – „Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko – saském regionu“
Infocentrum intenzivně spolupracuje na projektu vedeném Karlovarským krajem, do kterého je zapojena německá
příhraniční oblast (Sasko - dnes Vládní kraj Chemnitz a z bavorské strany Horní Franky), kde Infocentrum je
kooperačním partnerem Saska. V roce 2012 Infocentrum organizovalo v rámci tohoto projektu a záměru rozvoje
společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu workshopy:
jednání pracovní skupiny dne 21. 6. 2012 k přípravě golfového workshopu
6. 9. 2012 Golf klub Klášter Teplá - realizace workshopu s golfovou tematikou dne
Realizace studií - „Koncepce pro udržitelný cestovní ruch v období ekonomické krize v příhraničí“ a
„Společná přeshraniční marketingová koncepce“
Vytvoření mapy – „Panoramatická mapa Karlovarského kraj“ – ČJ/ NJ
dále se v rámci projektu uskutečnila pracovní a koordinační jednání partnerů projektu, jak na straně
české, tak na německé.
Po celou dobu projektu (ukončení v roce 2013) budou probíhat koordinační jednání a další zajímavé workshopy
na společně vybraná témata. Pomocí těchto akcí budou připraveny podklady a vypracovány společné strategie
na hlavní téma spolupráce. Bližší informace k projektu jsou dostupné na portálu http://sasko.clara2.eu.

Karlovy Vary jinak, aneb rodičům s dětmi – Euregio Egrensis - FMP
-

Tvorba brožury Karlovy Vary dětem, která představí město dětem (ČJ/NJ)

Poznej svoje město – dotační tituly města Karlovy Vary
-

Realizace 2 seminářů (Zajímavé příběhy městských částí – Rybáře, Čankov, Horní
nádraží; Prameny a lázeňská léčba)
Tvorba pracovních listů pro děti – „Po stopách slavných návštěvníků“

Zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu - dotační tituly města Karlovy Vary
- Seminář pro pracovníky v cestovním ruchu o aktivitách ve městě 5. 11. 2012
- Seminář on-line marketing 15. 11. 2012.
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Aktivity ve vztahu k profesním sdružením a podnikatelským
subjektům
Infocentrum pokračovalo ve spolupráci s institucemi a sdruženími, mezi které patří Sdružení léčebných lázní v
Karlových Varech, Sdružení lázeňských míst České republiky, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných
lázní ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Euregio
Egrensis, Magistrát města Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism a informační centra převážně v Karlovarském kraji. V průběhu roku se podílelo následujících
aktivitách:
Certifikace průvodců – tvorba certifikačního testu, hodnocení průvodců, realizace 2 certifikačních
seminářů
Účasti na jednáních KS AHR, SLL KV, pracovní skupiny města a kraje
SLM ČR – příprava Lázeňské konference & pomoc s přípravou propagačních materiálů
Zpracování statistik za město Karlovy Vary
Spolupráce s MFF – pomoc se zajištěním ubytování pro individuální hosty, podpora materiály
Spolupráce s RunCzech.com – podpora materiály k prezentaci destinace
Spolupráce s letiště Karlovy Vary – podpora materiály k prezentaci destinace

Ocenění
Za svoji činnost bylo INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary v roce 2012 opětovně oceněno jako nejlepší
infocentrum Karlovarského kraje. Soutěž Asociace turistických informačních center ČR byla vyhlášena ve
spolupráci s Deníkem, hlasování probíhalo prostřednictvím portálu www.denik.cz .
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Hravá mapa „Karlovy Vary pro děti“ byla oceněna v rámci mezinárodní festivalu map a průvodců TOURMAP –
v konkurenci 382 turistických map získalo Infocentrum cenu poroty v kategorii „Turistické mapy a průvodci“.
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06
Hospodaření

Účetní závěrka společnosti
za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Účetní závěrka byla ověřena auditorem.
Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

Účetní závěrku tvoří:
I.
II.
III.

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
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Účetní závěrka společnosti – výkaz zisku a ztrát
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Účetní závěrka společnosti – příloha
Ve znění § 30 prováděcí Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem
činnosti podnikání

1. O b e c n é ú d a j e
1.1

Popis účetní jednotky

Datum vzniku
Název společnosti
Sídlo
Identifikační číslo
Právní forma
Zápis
Zakladatel

:
:
:
:
:
:

2. července 2001
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.
Karlovy Vary, Husovo nám.270/2, PSČ 360 01
263 30 725
obecně prospěšná společnost
v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 48
: Město Karlovy Vary
IČ: 002 54 657
Karlovy Vary, Moskevská 21,
PSČ 361 20
Zapsáno: 2. července 2001

1.2. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností
Předmět činnosti

: a) obecně prospěšné činnosti
- poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti informační,
prezentační a kulturní činnosti
b) doplňkové činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn.
zákona
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově
obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- zprostředkování obchodu a služeb
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- velkoobchod a maloobchod
- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cest. ruchu
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- překladatelská a tlumočnická činnost
- směnárenská činnost
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1.3. Řídící orgány společnosti k 31.12.2012
Ředitel společnosti:

Správní rada:
Předseda:

Členové:

Dozorčí rada:
Předseda :

Členové:

Ing. Jitka Štěpánková,
dat.nar.17.1.1982
jmenována od 1. 8. 2011

Ing. Petr Kulhánek,
dat.nar.14.04.1971
Zapsáno: 22. února 2012
Ing. Jiří Švaříček,
dat.nar.20.11.1966
Zapsáno: 22. února 2012
Ing. Wolfgang Háma,
dat.nar.13.03.1944
Zapsáno: 22. února 2012
Ing. Werner Hauptmann,
dat.nar.14.02.1968
Zapsáno: 13. listopadu 2012
Miroslav Pažďora,
dat.nar.17.01.1962
Zapsáno: 13. listopadu 2012
Mgr. Viktor Linhart,
dat. nar.26. 07.1977
Zapsáno: 22.února 2012

Mgr. Petr Masák,
dat.nar.16.05.1952
Zapsáno: 13. listopadu 2012

Mgr. Ivan Váňa, nar. 22.9.1959
Zapsáno: 22. února 2012
Ing. Stanislav Vondráček,
dat.nar.03.04.1942
Zapsáno: 22. února 2012

bytem Poštovní 1637/3, Karlovy Vary,
PSČ 360 01

bytem Terezínská 228/10, Karlovy Vary ,PSČ 360 07

bytem Zbrojnická 674/4, Karlovy Vary, PSČ 360 01
bytem Nad Řekou 77, Karlovy Vary, Dalovice, PSČ 362 63
bytem Lidická 450/35, Karlovy Vary, PSČ 360 01
bytem Pražská silnice 796/9, Karlovy Vary, PSČ 360 01
bytem Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary, PSČ 360 01

bytem Stará Kysibelská 599/33, Karlovy Vary, PSČ 360 09

bytem I.P.Pavlova 13, Karlovy Vary, PSČ 360 01

bytem U Ovčárny 410/19, Karlovy Vary, PSČ 360 07
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2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad
Předkládaná účetní závěrka se řídí Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
a Českými účetními standardy č. 401-414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání

Účetní období:

1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Rozvahový den:

31.12.2012

2.1. Zpracování účetnictví
mzdové práce- dodavatelským způsobem na základě uzavřené Mandátní smlouvy s obchodní společností KV
KONTO s. r. o.
DIČ: CZ25202481
finanční účetnictví - vlastní zaměstnanec
Zpracování účetních záznamů:

účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software
MRP Slušovice

2.2. Způsoby oceňování, odpisování, účtování
Dlouhodobý hmotný majetek:

oceněný pořizovací cenou
účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se
zákonem č.586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dlouhodobý nehmotný majetek:

oceněný pořizovací cenou
účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se
zákonem č.586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 32a
odst.4

Drobný hmotný majetek:

oceněný pořizovací cenou
s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou
nepřevyšující Kč 40 000,není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do
spotřeby, způsob B
evidován v knize drobného hmotného majetku

Zásoby:

oceněné pořizovací cenou
účtování způsobem B

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
k tiskovinám
k propagačnímu materiálu
k dlouhodobému majetku
Finanční majetek:

překlady
grafické přípravy potisku
grafika k manuálu,
licence
peněžní prostředky na BÚ (CZK, EUR, USD) a v pokladně
(CZK,EUR)
peníze na cestě (platby kartou nepřipsané ve prospěch BÚ do
data úč. závěrky)
ceniny (poštovní známky, stravenky)

28

www.karlovyvary.cz

2.3. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro účtování v cizí měně během účetního období (valutové pokladny, devizové účty, přijaté a vystavené faktury)
je používán denní kurz vyhlášený Českou národní bankou.
K rozvahovému dni proveden přepočet neuhrazených závazků a finančních prostředků ve valutových
pokladnách a na devizových účtech dle kurzu ČNB k 31. 12. 2012
EUR = 25,140 Kč/1 EUR
USD = 19,055 Kč/1 USD
Přehled denních kurzů stanovených ČNB pro rok 2012 je součástí interních směrnic.

2.4. Způsob stanovení opravných položek
a) k majetku
b) k pohledávkám
tvorba opravné položky

nebylo účtováno
v souladu se zákonem 593/1992 Sb., Zákon o rezervách
dle §8a) odst. 1
4899,- Kč
dle §8c)
22 820,00 Kč
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3. Doplňující informace k danému účetnímu období
3.1. Výsledek hospodaření za rok 2012
Výsledek hospodaření před zdaněním: zisk

2 705 737,45 Kč

z toho - z hlavní činnosti: zisk

2 469 009,75 Kč

z toho - z doplňkové činnosti: zisk

236 727,70 Kč

Daň z příjmu právnických osob

0 Kč

3.2 Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů
Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ je uveden v Příloze č.2 II.Oddílu
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012. Základ daně je snížen v souladu s § 20 odst.7
zákona o daních z příjmu o Kč 300 000,-. Peněžní prostředky takto získané (Kč 57 000,--) budou použity
v následujících obdobích ke krytí výdajů hlavní činnosti.

3.3. Splatné závazky vůči orgánům státní správy
- pojistné na soc. zabezpečení
- pojistné na zdr. pojištění
- daň z příjmů ze záv. čin.
- silniční daň
- daň z přidané hodnoty

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

90 717
38 882
19 257
0
0

datum vzniku u všech uvedených
splatnost závazků z mezd

31.12.2012
20.1.2013

úhrady provedeny v termínu
splatnosti

3.4. Zaměstnanci a mzdové náklady
- průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců
z toho řídící pracovník
stálí zaměstnanci k 31.12.2012
brigádníci

12
1
14
1

z celkového počtu zaměstnanců k 31.12.2012 (16)
pro správu
projektový manager "CLARA II"
pro činnost hlavní i doplňkovou (informátoři)
uvolněný pro výkon veřejné funkce

5
1
9
1

- osobní náklady celkem

5 558 777,00

- mzdové náklady

Kč
z toho

- ostatní sociální náklady
- zákonné (zdravotní, sociální)
- ostatní (přísp.na stravování)

HČ
VČ

Kč
Kč

4 113 542,00
3 773 077,00
340 465,00

1 364 350,00
80 885,00
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3.5. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členů statutárních, kontrolních
nebo jiných orgánů
- odměňování členů správní a dozorčí rady nebylo v zakladatelské listině stanoveno (§4 odst.2 písm.j)
Zák.231/2010 Sb.

3.6. Výše úvěrů a záloh poskytnutých členům správní a dozorčí rady
- nebyly poskytnuty
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4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
4.1. Rozvaha
4.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2012
stavby - účet 021:

Kč

1. technické zhodnocení - žaluzie DN
celkem

42 070,00
Kč

oprávky - účet 081
ad. 1
celkem
zůstatková cena (021 - 081)
ad. 1
celkem

Kč
Kč

12 037,00
13 468,00

Kč

Kč
30 033,00
28 602,00

samostatné movité věci - účet 022
1. Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA (dat.poř.19.12.2011)
2. bigboard
3. zařízení DN z dotace
4. PC síť z r.2009
5. Venkovní kamera
celkem
oprávky - účet 082
ad. 1
ad. 2
ad. 3
ad. 4
ad. 5
celkem

Kč
334 959,69
56 000,00
178 364,00
280 241,00
69 800,00
Kč

919 364,69

Kč

Kč
111 375,00
56 000,00
178 364,00
280 241,00
69 800,00
667 860,00

zůstatková cena (022 - 082)
ad. 1
ad. 2
ad. 3
ad. 4
ad. 5
celkem

42 070,00

Kč
223 584,69
0,00
0,00
0,00
0,00
Kč

223 584,69

32

www.karlovyvary.cz

4.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.2012
software (ú. 013) + nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (ú.014)
1. Licence zúčtovací centrum COLOSSEUM
2. Jednotný vizuální styl města K.Vary (logo)
celkem

143 296,00
173 081,27
Kč

oprávky - účet 073
ad.1
ad.2
celkem

316 377,27

123 396,00
24 040,00
Kč

zůstatková cena (013 - 073)
ad.1
ad.2
celkem

147 436,00

19 900,00
149 041,27
Kč

168 941,27

- nakoupený
- z dotace
- darovaný

Kč
Kč
Kč

81 740,85
31 525,80
62 638,00

celkem

Kč

175 904,65

oprávky - účet 088
zůstatková cena

Kč
Kč

175 904,65
0,00

pořízený v roce 2012-do spotřeby
- neuvedený v rozvaze (evidován v knize drobného hmotného
majetku)
Celkem DDHM neuvedený v rozvaze k 31/12/2012 (evidovaný - NC
do 3000,- Kč)

Kč

139 717,67

5

4.1.3 Drobný dlouhod. hm. majetek - účet 028

1 616 717,62

4.1.4 Závazky společnosti
Společnost eviduje k 31. 12. 2012 krátkodobé závazky ve výši
z toho - závazky vůči dodavatelům
- závazky vůči zaměstnancům
- závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám
- závazky vůči FÚ (daň ze závislé činnosti)
- závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosprávních celků
- jiné závazky
- nevyfakturované dodávky (dohadné účty
pasivní)
Společnost eviduje k 31. 12. 2012 dlouhodobé závazky ve výši
(úvěr na pořízení dlouhodobého hmotného majetku- osobní
automobil)

2 560 097 Kč
471 642 Kč
236 562 Kč
129 599 Kč
19 257 Kč
817 210 Kč
46 267 Kč
839 560 Kč
205 296 Kč
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4.1.5 Pohledávky společnosti
z toho

Společnost eviduje k 31. 12. 2012 krátkodobé pohledávky ve výši
- neuhrazené faktury (včetně vytvořených opravných položek)
- poskytnuté zálohy na služby
- pohledávky za zaměstnanci
- pohledávky vůči FÚ (přeplatky daní)
- přísliby dotací k projektům (dohadné účty aktivní)

1 690 432 Kč
251 264 Kč
685 582 Kč
27 899 Kč
201 112 Kč
524 575 Kč

4.1.6 Vlastní zdroje
- vlastní jmění
- rezervní fond

780 333 Kč
2 095 839 Kč

4.2. Výkaz zisku a ztráty
Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně náklady v druhovém členění na
hlavní (obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) činnost prostřednictvím analytických účtů a
nákladových středisek. Kromě toho vznikají i náklady společné, které jsou rozvrhovány na hlavní a doplňkovou
činnost podle poměru výnosů jednotlivých činností k celkovým výnosům.

4.2.1 NÁKLADY
Struktura nákladů obecně prospěšné společnosti
specifikace
1. náklady - obecně prospěšná činnost

6 673 143,97 Kč

2. náklady - doplňková činnost

1 594 471,22 Kč

3. společné náklady

7 502 346,31 Kč

Celkem

15 769 961,50 Kč

1. náklady - obecně prospěšná činnost
2. náklady - doplňková činnost
3. společné náklady

42%

48%

10%
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Významné položky nákladů, které jsou podstatné pro hodnocení finanční situace
a) společné náklady
osobní náklady

Kč

5 084 607

cestovné

Kč

8 974

školení zaměstnanců

Kč

103 747

software

Kč

33 916

nájmy a služby k nájmu nebytových prostor

Kč

584 905

náklady na provoz webového portálu

Kč

141 962

náklady na pořízení nového webového portálu

Kč

348 081

telekomunikační služby

Kč

178 356

účetní a auditorské služby, daňové poradenství

Kč

149 001

spotřeba materiálu (režie, technické zařízení)

Kč

493 818

opravy a údržba (služební automobil, majetek)

Kč

97 981

ost. finanční náklady, odpisy

Kč

276 998

prezentace Karlových Varů v zahraničním a tuzemském tisku

Kč

1 937 506

PPC reklama + on-line aktivity

Kč

558 151

multimedia, fotovideo

Kč

605 100

press tripy, fam tripy

Kč

630 806

projekty a akce města

Kč

241 677

čas.rozlišení nákladů na udržení certifikátu ISO

Kč

172 205

náklady na provoz IBM kiosků

Kč

340 859

náklady spojené s účastí na veletrzích

Kč

134 060

příspěvky Ck na podporu Fam tripů

Kč

196 507

tisky, propagační předměty, podpůrné materiály

Kč

810 189

osobní náklady

Kč

360 449

náklady na provoz MRS COLOSSEUM

Kč

254 052

provize z prodeje vstupenek

Kč

130 685

služby cestovního ruchu

Kč

182 621

náklady na Zahájení lázeňské sezony

Kč

214 964

inzerce, reklama

Kč

57 350

prodané zboží

Kč

576 208

b) vybrané náklady hlavní činnosti ( z dotace města v plné výši)

c) vybrané náklady vedlejší činnosti ( z doplňkových aktivit)
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Náklady hlavní a doplňkové činnosti v druhém členění včetně podílu společných
nákladů
účet

specifikace

hlavní činnost

doplňková činnost
70 813,43

Celkem
1 732 674,86

576 208,48

576 208,48

83 930,44

14 050,46

97 980,90

cestovné

79 188,13

1 286,84

80 474,97

513

N na reprezentaci

30 454,00

17 684,00

48 138,00

518
521
522
524

služby
mzdové náklady vč.
statutárního orgánu
zákonné soc.a zdr. pojištění

5 879 822,02

1 113 627,63

6 993 449,65

3 773 076,55

340 465,45

4 113 542.00

1 251 966,58

112 383,42

1 364 350,00

527

zákonné sociální náklady

72 554,14

8 330,86

80 885,00

531

daň silniční

1 916,21

320,79

2 237,00

538

ostatní daně a poplatky

68 030,46

3 259,12

71 289,58

543

odpis pohledávek

13 957,60

13 957,60

544

úroky z úvěru

12 224,61

2 046,47

14 271,08

545

kurzové ztráty

46 528,15

3 637,23

50 165,38

548

manka a škody

16 795,85

16 795,85

549

jiné ostatní náklady

89 047,08

47 402,19

136 449,27

551

odpisy DM

109 781,48

65 904,52

175 686,00

559

tvorba opravných položek

4 898,88

4 898,88

581

poskytnuté příspěvky

501

spotřeba materiálu

504

prodané zboží

511

opravy a udržování

512

CELKEM

1 661 861,43

196 507,00

196 507,00
15 769 961,50

36

www.karlovyvary.cz

4.2.2 VÝNOSY
Struktura výnosů obecně prospěšné společnosti
specifikace
1. zdanitelné příjmy (doplňková činnost)

2 649 800,92 Kč

2. nezdanitelné příjmy

15 825 898,03 Kč

Celkem

18 475 698,95 Kč

1.výnosy z vedlejší doplňkové činnosti
průvodcovské služby
provize z ubytování
provize z prodeje vstupenek
služby cestovního ruchu
výnosy z komerční reklamy (vč.ZLS)
prodané zboží
pronájmy
úroky
výnosy směnárny

193 850,00 Kč
87 017,00 Kč
610 718,00 Kč
212 383,00 Kč
779 688,00 Kč
610 246,00 Kč
49 500,00 Kč
42 739,00 Kč
11 241,00 Kč

ostatní finanční výnosy

52 419,00 Kč

Kč800 000,00
průvodcovské služby
Kč700 000,00

provize z ubytování

Kč600 000,00

provize z prodeje vstupenek
služby cestovního ruchu

Kč500 000,00

výnosy z komerční reklamy(vč.ZLS)

Kč400 000,00

prodané zboží
pronájmy

Kč300 000,00

úroky
Kč200 000,00

výnosy směnárny
ostatní finanční výnosy

Kč100 000,00
Kč2.nezdanitelné příjmy
2.a) dotace
Město K.Vary
Přijaté dotace:
a) neinvestiční provozní dotace
z toho k vrácení
b) projekt "Zvyšování kvalifikace pracovníků v CR"
c) projekt "Poznej svoje město"
Celkem

16 056 000,00 Kč
1 360 798,00 Kč
60 966,00 Kč
73 000,00 Kč
14 829 168,00 Kč
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Příslib dotace :
d) spolufinancování projektu CLARA II ve výši 10%

75 119,07 Kč

Karlovarský kraj + Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijaté dotace :
a) 1. a 2. monitorovací zpráva k projektu CLARA II
období 1. 11. 2010 - 31. 12. 2011
b) 1 .a 2. monitorovací zpráva k projektu CLARA II
období 1. 11. 2010 - 31. 12. 2011
Celkem
c) předfinancování (dotace k vrácení - Město
Karlovy Vary)

KÚ
679 721,64 Kč
MMR
39 983,55 Kč
719 705,19 Kč

Celkem
Pozn.: účtování na základě dodatečného přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok
2011
Příslib dotace :
c) 3. a 4. monitorovací zpráva k projektu CLARA II
období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
d) 3. a 4. monitorovací zpráva k projektu CLARA II
období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Celkem

826 857,76 Kč
107 152,57 Kč

KÚ
639 026,87 Kč
MMR
37 589,71 Kč
676 616,58 Kč

EUREGIO EGRENSIS
Příslib dotace :
vyúčtování projektu "Karlovy Vary trochu jinak aneb rodičům s dětmi"

312 737,56 Kč

2.b) úroky

Kč

153,80 Kč

2.c) výnosy z hlavní činnosti

Kč

39 256,00 Kč

Souhrn výnosů hlavní činnosti
dotace na činnost (Město Karlovy Vary)

Kč

14 663 168,50 Kč

dotace na projekty (Město Karlovy Vary)

Kč

133 966,00 Kč

dotace na projekt (Euregio Egrensis)

Kč

312 737,56 Kč

dotace na projekt CLARA II (KÚ + MMR)

Kč

676 616,58 Kč

úroky

Kč

153,80 Kč

výnosy z hlavní činnosti
CELKEM

Kč

39 255,59 Kč
15 825 898,03 Kč
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5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku
od 1.1. 2012 do 31.12.2012
Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2012 zisk po zdanění ve výši 2 707 827,45 Kč.
Zisk bude převeden do rezervního fondu.

6. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem

sestavení účetní závěrky
k 31.1. 2013 uzavřena pobočka Západní 2 (terminál Dolního nádraží) + pobočka Thermal.

7. Odpovědnost za účetní závěrku
Osobou zodpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní Ing. Jitka Štěpánková.
Prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

V Karlových Varech dne 24.5.2013
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07
Dodatek dle
mezinárodních
standardů

V souladu s platnou legislativou vázanou na členství v Evropské unii vydává Infocentrum následující dodatek:
pracovně-právní vztahy v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou. Zaměstnanci se
s příspěvkem zaměstnavatele dále vzdělávají zejména v cizích jazycích a v ovládání výpočetní techniky.
odměny členům orgánů Infocentra (tj. správní a dozorčí rady ) nejsou vypláceny.
odměna auditorovi za rok 2012, včetně odměny za poradenství v posledních třech měsících účetního
období, činila 25 000,- Kč.
v oblasti ochrany životního prostředí je ve firmě tříděn odpad z kancelářské činnosti. Předměty obsahující
chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány protihodnotou odborným firmám za účelem repasování. Jinak
činnost Infocentra nemá významný vliv na životní prostředí.
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Zpráva
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09
Výpisy
z usnesení

Výpis z usnesení Dozorčí rady INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. ze dne 5. 6. 2013
Dozorčí rada Infocentra města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:
1.

Přezkoumání hospodářského výsledku Infocentra za rok 2012

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2012 včetně
výroku auditora a doporučila ji správní radě ke schválení.

2.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2012

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2012 bez připomínek
a doporučila ji správní radě ke schválení.

Výpis z usnesení Správní rady INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. ze dne 19. 6. 2013
Správní rada Infocentra města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:
1.

Výsledek hospodaření Infocentra za rok 2012

Správní rada projednala výsledky hospodaření Infocentra za rok 2012, schválila účetní závěrku a rozhodla o
převedení zisku ve výši 2 707 827,45 Kč do rezervního fondu.

2.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2012

Správní rada schvaluje Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. za rok 2012 bez připomínek.
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INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.,
děkuje
všem partnerům za spolupráci.

Výroční zprávu vypracovala Ing. Jitka Štěpánková, ředitelka INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Zpráva je vydána v počtu 50 výtisků.

