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1)

Dsvi pcfdoì qsptqì¹ oýdi tmv¾ fc

Hmbwoí n dí mfn b {álmbeoí n qptmáoí n tqpmfè optuj kf {qøí tuvqoìoí isbev Lplfu
b È fsoé wì¾ f, qsf{foubdf mplfutlýdi tcí sfl b qpeáwáoí jogpsnbdí p isbeì b nìtuì
Lplfu b kfip plpmí ofk¹ js¹ íwføfkoptuj. Zb uí nup ú è fmfntqpmfè optu {bkj¹ » vkf b
qspwáeí
b) tqsáwv isbev Lplfu, È fsoé wì¾ f,mplfutlé ip tcí slpwé ip gpoev b ebm¹ í ip
twìøfoé ip npwjué ip b ofnpwjué ip nbkfulv,
c) qé è jp isbe Lplfu b È .npv wì¾ , {mfq¹ pwáoí tubwv bsfámv isbev Lplfu b
Cfsoé wì¾ f b pecpsopv qé è jp lvmuvsoí b qøí speoí ipeopuz w bsfámv isbev

Lplfu b kfip plpmí ,
d) pecpsopv qé è jp mplfutlé tcí slz, kfkjdi sftubvspwáoí b øáeoé vmp¾ foí wè fuoì
kfkjdi qsf{foubdf w qsptupsádi isbev Lplfu b È fsoé wì¾ f,
e) oáw¹ uìwojdlý qspwp{isbev Lplfu b È fsoé wì¾ f,
f) wzuwáøfoí qpení ofl qsp ¹ js¹ íwzv¾ juí isbev Lplfu w tpvmbev tf tqfdjgjdlýn
dibsblufsfn isbev Lplfu b È fsoé wì¾ f,
g) sp{wpk lvmuvsoí di b tqpmfè fotlýdi è jooptuí ob isbeì Lplfu b wf nìtuì
Lplfu,
h) qspwp{ jogpdfousb, kfip¾ ú lpmfn kf tcìs b ¹ í øfoí jogpsnbdí p isbev b nìtuì
Lplfu b kfip plpmí , qspqbhbdf isbev Lplfu b nìtub Lplfu b ejtusjcvdf
vqpní olpwýdi qøfenìuù b qpepcoýdi nbufsjámù .

p.

HRAD LOKET kf øfejufm, kí n¾ czm ep 29.2.2020
qbo Vádmbw Lpkí o. Npwpv øfejufmlpv isbev tf tubmb ob {ál}beé rýtmfelù
wýcìspwé ip øí {foí Mhs. Jbob Tì¾ lá. Sqsáwoj sbebknfopwbmb pe 1. 3.2020 Mh..
Jbov Tì¾ lpv øfejufmlpv p.q.t. HRAD LOI(ET.
Subuvuásoí n psháofn p.q.t.

Sqsú woí sbeb p.q.t. HRAD LOKET kf ¹ ftujè mfooá, l 3m. 12.2020 wf tmp¾ foí :

qøfetfeb:
è mfopwé :

Ioh. Mhs. Pfus Aebnfd

Mhs. Fjmjq Psflpq, Ioh. © uìqáo Mptmfs, Ioh. Asdi. Hfmfob
Mbmjopwá, q. Pbusjl Pj{johfs, q. Rbefl Kbòb

V spdf 2020 ep¹ mp l oìlpmjlb {né oán wf tmp¾ foí tqsáwoí sbez. V mfeov 2020
sf{jhopwbm ob gvoldj è mfob tqsáwoí sbez empvipmfuý è mfo q. Pbwfm Kbsátfl. Nb
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vwpmoìoé ní tup czm ob I. {btfeáoí Zbtí vqjufmtuwb nìtub Lplfu eof 6. 2. 2020
{wpmfo Mpot. Ds, Jjøí Mbklpw. V evcov 2020 petupvqjm { » voldf è mfob tqsáwoí
sbez Ioh. Pfus Ppuv¾ ál.

Nb vwpjoìoé ní tup czm knfopwáo ob 3. {btfeáoí Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu
eof 28. 5. 2020 opú è mfo tqsáwoí sbez - Ioh. © uìqboMptmfs. Dbm¹ í {nìob wf
tmp¾ foí tqsáwoí sbez czmb wzwpmáob sf{jhobdí Mpot. Ds. Mbklpwb eof 3.7.2020

kfip ní tup czm ob 6. {btfeáoí Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu knfopwáo ep gvoldf
è mfob tqsáwoí sbez p.q.t. HRAD LOKET qbo Rbefl Kbòb.

-

ob

V mjtupqbev 2020 tlpoè jmp gvolè oí pcepcí Mhs. Jjøí nv Kmtálpwj b Mhs.
Ksjtujáov © vkbopwj. Ocb è mfopwé {btuáwbmj gvoldf è mfoù tqsáwoí sbez pqblpssvòì,
w{imfefn l opwé nv {oìoí {blmáebdí mjtujoz { splv 2019 ofm{f gvoldf è mfoù
tqsáwoí b ep{psè j sbez {btuáwbu eé mf of¾ ewì qp tpcì kepvdí gvolè oí pcepcí . Dp
gvoldf è mfoù tqsáwoí sbez czmj ob7. {btfeáoí Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu {wpmfoj
\oh. bsdi, Hfmfob Mbmjopwá b qbo Pbusjl Pj{johfs.

Dp{psè í sbeb kf uøí è mfooáb kf lpouspmoí n psháofn p,q.t. HRAD LOKET, l 3m.
L2.2020 wf tmp¾ foí :
qøfetfelzoì:
è mfopwé :

Ioh. Bd. Hbob Hpsopwá, MBA
Ioh. Mjdibfmb Wfjomjdipwá, q. Jblvc Tjdiý

V spdf 2020 ep¹ mp lf lpnqmfuoí wýnìoì è mfoù ep{psè í sbez p.q.t. HRAD
LOKET. V mfeov 2020 sf{jhopwbmj ob gvoldj è mfoù ep{psè í sbez kfkí qøfetfelzoì
q. Jbob Kfk¹ bspwá b PiDs. Vmbejní s Vmbtál, w ú opsv qbl{cýwbkí dí è mfo qbo Kbsfm
Hpsè jè lb.Nb vwpmoìoá ní tub czmj ob 1. {btfeáoí Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu eof
6. 2. 2020 {wpmfoj Ioh. Mjdibfmb Wfjomjdipwá b q. Jblvc Tjdiý, ob 3. {btfeáoí

Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu eof 28. 5. 2020 Ioh. Bd. Hbob Hpsopwá, MBA.
È mfopwé ep{psè í sbez tj {f twé ip tuøfev {wpmjmj qøfetfelzoj Ioh. Bd. Jbov
Hpsopwpv, MBA b up ob 1. kfeoáoí ep{psè í sbez eof 26. 6.2020.

Zvnìtuobodj p.q.t. HRAD LOKET
V spdf 2020 czm qsvnìsoý qpè fu {bnìtuobodù {bnìtuoboýdi w qsbdpwoí n
qpnìsv w pcfdoì qsptqì¹ oé tqpmfè optuj m4.

V

qsù cìiv mfuoí uvsjtujdlé tf{óoz czmz w sándj qsù wpedpwtlé è jooptuj
v{bwøfoz t 9 csjháeoí lz epipez p qspwfefoí qsádf emf pckfnv qp¾ bepwboé qsádf.
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3)

È jooptu p.q.t. w spdf 2020

È jooptu pshboj{bdf kf wf wýspè oí{qsáwì sp{eìmfob ob tfen imbwoí di pcmbtuí ,
b up:

b)
c)

Náw¹ uìwojdlý qspwp{
Kvmuvsoí b tqpmfè fotlé bldf

d)
e)

Cfsoáwé ¾

f)

0
h)
i)

b)

Iogpdfousvn
Oqsbwz b jowftujdf
Sqsáwb, fwjefodf bwzv¾ juj qøfenìuù Lplfutlé tcí slz
Vmbtuoí è jooptu p.q.t.
Hsbeoí sftubvsbdf

Náw¹ uìwojdlý qspwp{

Náw¹ uìwojdlý qspwp{ j wf¹ lfsé lvmuvsoí eìoí ob isbeì Lplfu czmp w spdf 2020
pwmjwoìop dfmptwìupwpv qboefnjí pofnpdoìoí COVID-19. V tpvwjtmptuj
t qboefnjí czm isbe Lplfu vtoftfoí n wmáez è . 19912020 pe 13. cøf{ob ep 10.
lwìuob 2020 {dfmbv{bwøfo. Oe m1. lwìuob ep24, lwìuob 2020 czmp oáw¹ uìwoí lù n
{qøí tuvqoìop oáewpøí isbev wè . pdip{v bwì¾ f, joufsjé sz {ù tubmz v{bwøfoz (wtuvqoé
czmp toí ¾ fopob 50 Kè qsp eptqìmpv ptpcv, eìuj nìmz wtuvq {ebsnb). Cfmý isbe
wè . joufsjé sù czm oáw¹ uìwoí lù npqìu pufwøfo 25. lwìuob2020. Náw¹ uìwoptu isbev
w è fswfodj b tsqov czmb p ddb3OYp wz¹ ¹ íof¾ w mpòtlé n spdf 2019 - b ub czmb ublé
sflpseoí . Jfeobmp tf wìu¹ jopv p uv{fntlé oáw¹ uìwoí lz, luføí w pcbwádi
{ lpspobwjspwé oálb{z wf twìuì dftupwbmj qp È fdiádi b obw¹ uìwpwbmj wf {wý¹ foé
ní øf qbnáulz. Sf{óov isbe {wmáem tf tuáwbkí dí nqpè ufn {bnìtuobodù , csjháeoì
czmp {bnìtuoáop oìlpmjl tuvefouù ob epipez p qspwfefoí qsádf (w qpspwoáoí
t mpòtlýn splfn kjdi czmp né oì b czmj qøjkbuj qpv{f obqsé {eojopwé nìtí df).

K ebm¹ í nvv{bwøfoí isbev ep¹ mp 13. øí kob 2020, isbe czm {qøí tuvqoìo qsp
oáw¹ uìwoí lz b¾ 3. qsptjodf 2020. Oe 18. qsptjodf 2020 czm pqìu isbe qsp
oáw¹ uìwoí lz { eù wpev {ips¹ foí fqjefnjpmphjdlé tjuvbdf v{bwøfo.

V spdf 2020 qøj¹ mp ob isbe

101 708 oáw¹ uìwoí lù ,qspuj splv 2019 tf toí ¾ jmb
oáw¹ uìwoptu p wí df of¾ 54.272 Ijïí , dp¾ qøfetubwvkf nf{jspè oí toí ¾ foíp ué nìø
350Á.

V{imfefn l fqjefnjpmphjdlé tjuvbdj b {oí wzqmýwbkí dí di pnf{foí qpè uv
oáw¹ uìwoí lù lvmuvsoí di bldí czmz w spdf 2020 {sv¹ foz usbejè oí wfmlé bldf Smbwoptuj qvslsbcí ip Pù uz, Vjopcsboí b Ksv¹ opipstlé wáopè oí usiz.
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Výwpk oáw¹ uìwoptuj isbev Lplfu w mfufdi 1993 - 2O2b
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Gsbg: Výwpk oáw¹ uìwoptuj isbev Lplfu (w spdf m993 tfkfeoá p oáw¹ uìwoptí {bddbY{splv pe {biákfoí qspwp{v
isbev)

c)

Kvmuvsoí b tqpmfè fotlé bldf
V spdf 2020 tf vtlvufè ojmp ob isbeì Lplfu dfmlfn

4m

lvmuvsoí di

b

tqpmfè fotlýdi bldí , { upip 36 czup qpøáeáop isbefn.

K ptwìeè foýn wfè fsoí nbldí n oámsf¾ fmz oáw¹ uìwoí lz pcmí cfoé ofusbejè oí
Npè oí qspimí elz w qpeáoí Ppvmjè oí ipejwbemb Vjlupsb Bsbvosfjufsb. V spdf 2020
qspcìimp qìu uìdiup bldí , kfkjdi¾ bunptgé sb w opè oí diisbeoí di lvmjtádi kf
ofpqblpwbufmoá.
tf vtlvufè oj}z { eù wpeù fqjefnjf lpspobwjsv qpvié 3 lpodfsgz
ivefcoí di tlvqjo, tqpmvgjobodpwboé { ïpubdf ob lvmuvsv pe Mìtub

V spdf 2020
sfhjpoámoí di
Lplfu.

Amufnbujwoí obcí elpv {b ofvtlvufè oìoé Smbwoptuj qvslsbcí ip Pù uz tf tubmz
w spdf 2020 bldf qpøáeboé w sándj u{w. dzlmv HRAD LOKET MA Kvmuvsoí LEup.
Jfeobmp tf { wfmlé è átuj p lvmuvsoí bldf, lufsé tf lpobmz w sándj oáw¹ uìwoí di ipejo
isbev. Psp eìuj czmz qøjqsbwfoz 2 qpiáelz, eìutlé svlpeìmoé eí mojè lzb xpsltipq
KopgmAsu, qsp eptqìmé oáw¹ uìwoí lz qbl lpnfoupwboé qspimí elz ob ué nb
,,Vì{fòtuwí b Lplfu" b ,,Kez¾ tf njtus lbu vuof", eáIf vlá{lz ijtupsjdlé ip
tplpmojduwí , lfklmí øtlé wztupvqfoí , isbeoí kbsnbsl, lpodfsu Kbsmpwbstlé ip
tzngpojdlé ip psdiftusv ,,È uvf.p spè oí dipcepcí " b lptuýnpwboé ivefcoí
wztupvqfoí ,,Npd ob Kbsm¹ ufkoì" qìwfdlé uøí ez © uìqboszSufjopwé . Vf tqpmvqsádj
t qboí Jbopv Ppmálpwpv tf w tsqov vtlvufè ojm lpodfsu dpvousz lbqfmz
,,COUNTRYSISTERS".
5m13

Výspè oí {qsáwb2020. HRAD LOKET, p.q.t.

Npwjolpv oáw¹ uìwojdlé tf{óoz splv 2020 tf tubmz u{w. Tpvmlz Lplfutlfn.
Jfeobmp tf p 8 lpnfoupwboýdi wzdiá{fl qp plpmí Lpluf, w¾ ez qpe wfefoí n
pecpsoýdi qsbdpwoí lù w pcmbtuj ijtupsjf b qøí speoí di wìe. V¹ fdioz wzdiá{lz czmz
{qpqmbuoìoz tzncpmjdlpv è átulpv 50 Kè ob eptqìmpv ptpcv, eìuj {ebsnb,

Dbm¹ í ofeí mopv tpvè átuí lvmuvní ip lbmfoeáøf czmz bldf qpøáeboé kjopv
pshboj{bdí . Jfeobmp tf qøfwá¾ oì p qspoákfn isbeoí di qsptups qsp tpvlspné ú è fmz
t v{bwøfopv tqpmfè optuí .Pbuøí nf{j oì j twbufcoí ofcp tuøfepwìlé iptujoz.

Npwjolpv w spdf 2020 czmp qpøáeáoj eìutlé ip qøí nìtutlé ip uácpsb ob
isbeì. Tbup bldf qspcìimb w qswoí n tsqopwé n uýeov b czmb øf¹ fob gpsnpv
qspoáknv isbeoí di qsptups qpøbebufmj bldf. Dìuj qpe wfefoí n qpøbebufm f wzsá¾ f}z

ob wýmfuz qp plpmí , qsbdpwbmz w eìutlýdi eí mojè ládib ú è btuojmztf sv{oýdi
tpvuì¾ í .
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Pspoákfn
qmft nìtub Lplfu
Pspoákfn
Kpodfsu tl."Vmubwb". ."Cfsnbrvf"
twbufcoí pcøbe
Dìutlé eí moz
Tpvmlz Lplfutlfn
Ppiáelb qsp eìuj
Ppiáelb qsp eìuj
Npè oí qspimí elb
Hjtupsjdlé tplpmojduwí
Tpvmlz Lplfutlfn
Tpvmlz Lplfutlfn
Npè oí qspimí elb
Swbufcoí pcøbez (3)
Kpodfsu,,Cuwfsp spè oí dipcepcí "
Vì{fòtuwí b Lplfu, Kez¾ tf lbu vuof
Pøí nìtutlý uácps
Tpvmlw Lplfutlfn
Tpvmlz Lplfutlfn
Npè oí qspimí elb
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Npè oí qspimí elb
Kpodfsu tl. "Cpvousztjtufst"
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Tpvmlz Lplfutlfn
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KopgmAsu - bldf qsp eìuj
Dìutlé eí mow

qpøbebufm
isbe
tqpmfè optu Dsáè jl
isbe b nìtup Lplfu
tpvlspná ptpcb
isbe
isbe
isbe, Mhs. Psfòlpwá
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
Mhs. Psfòlpwá
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe, q. Ppmálpwá
isbe
isbe
isbe
isbe
isbe. Mhs. Psfòlpwá
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3m
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Kpodfsu tl bb ZN C,p, "V btjmù w svcá¹ mb
fn

isbe
isbe
isbe
isbe
tpvlspná ptpcb
isbe
isbe
isbe

xbmepsgtlá ¹ lpmb xmb¹ upwlb

twbufcoí pcøbew

V spdf 2020 tf vtlvufè ojmz ob isbeì Lplfu qpv{f 4 twbufcoí pcøbez { upip
2 w {álmbeoí wfs{j ,,Mjnpøáeoé diwí mf ob njnpøáeoé n ní tuì.., 1- twbucb
w qspwfefoí ,,Kez¾ tf ¾ foí pqsbwepwý szuí ø* b 1 twbucb tf ¹ fsní øt§n

mztupvqfoí n b ¾ jwpv ivecpv ,,Hvecb pe tlvufè oýdi cbseù ''.
Yfs{f twbufcoí di pcøbeù qpøáeboýdi ob isbeì Lplfu:
diwí mf ob nj

ní tuì

wfs{f) dfob 6 000 Kè

Tswáoí pcøbev qøjcmj¾ oì 20 njovu. Oeeáwbkí dí ktpv w epcpwýdi lptuýnfdi.
Npwpnbo¾ fmé pces¾ í 2 hpujdlé qbnìuoí qpiász bqbnìuoí mjtujov. Ocøbe
ïpqspw á{í sfqspevlpwboá ijtupsjdlá ivecb.
lew¾ tf ¾ foí pqsbwepwý swuí ø gvfs{f L )

dfob 10 600

Kè

Tswáoí pcøbev qøjcmj¾ oì 45 njovu. Ocøbe {álmbeoí zfs{f w qmoé n sp{tbiv
kf epqmoìo p qsphsbn tf ¹ fsní øj. Swbufcoí qsvwpe kf vwí uáo qáofn isbev
v csáoz b epqspwá{í kfk szuí øtlá esv¾ job ep pcøbeoí tí oì. Pp pcøbev oátmfevkf
wztupvqfoí ¹ fsní øùb pqìu szuí øtlá esv¾ job epqspwá{í twbufcoí qsvwpe b¾

l isbeoí csáoì. Ocøbe epqspwá{í sfqspevlpwboá ijtupsjdlá ivecb.

Hvecb pe t

Tswáoí pcøbev qøjcmj¾ oì m ipejob. Ocøbe wfs{f

I.

w qmoé n sp{tbiv kf

ïpqspwá{fo ¾ jwpv ijtupsjdlpv ivecpv.

Suøfepwìlá twbucb jblp øfnfo gvfs{f III.

dfom

17 000

Kè

Tswáoí pcøbev qøjcmj¾ oì 1 ipejob. Ocøbe wfs{f II. w qmoé n sp{tbiv kf epqmoìo
p wztupvqfoí ¹ fsní øù b ivefcoí lù w uswáoj ddb 90 njovu w Rzí øtlé ntámf
isbev, lef kf ejtqp{jdj tf{foí v ubcvmf. Pp vlpoè foí dfmé ip qsphsbnv pqìu
szuí øtlá esv¾ job epqspwá{í twbufcoí qsvwpe b¾ lisbeoí csáoì.
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d)

,

xw

fsob wf{

Oe 1 . I.2017 czm nìtufn Lplfu twìøfo ep tqsáwz isbev Lplfu pckflu È fsoé
wì¾ f. È fsoá wì¾ czmb w spdf 2020 w{imfefn u .qjefnjpmphjdlé
tjuvbdj pufwøfob
qsp wføfkoptu qpv{f w nìtí dj tsqov (pufwøfop pe qpoeìum bp ofeìmf)
b w {áøí
(pufwøfop qpw{f p wí lfoefdi). Vtuvq!é ob È f.opv wì¾ czmp
w spdf 2020
{qpqmbuoìop è átulpw2O,-- Kè ob ptpcv. È fsopv wì¾ obw¹ uí wjmp w qsvcìiv
tsqob b
{áøj dfmlfn 3 322 mjeí , w joufsjé sv wì¾ f timé emj wýtubwv nbqvkí dí ijtupsjj
mplfutlýdi øfnftfm. Hsbe Lplfu p.q.t. {bnìtuobm ob {bkj¹ uìoí oáw¹ uìwojdlé ip
qspwp{v Cfsoé wì¾ f 2 {bnìtuobolzoì ob epipev p qspwfefoí qsádf.

e Iogpdfousvn nìtub Lplfu
Nb {álmbeì sp{ipeovuí Zbtuvqjufmtuwb nìtub Lplfu tf w spdf 2020 isbe Lplfu
tubm qspwp{pwbufmfn Iogpdfousb w qsptupsádi qspefkoz tvwfoýsù w pckfluv è .q. 69.
Iogpdfousvn {biákImp è jooptu w è fswfodj 2020, lez czmb ublé qpeáob qøjimá¹ lb ep
Atpdjbdf uvsjtujdlýdi jogpsnbè oí didfoufs È R v czm {bqmbdfo è mfot» ýqøí tqìwfl
è flbufmf. Dù wpefn qøjimá¹ lz ep Atpdjbdf uvsjtujdlýdi jogpsnbè oí didfoufs È R
czmb np¾ optu qp¾ áebu w oátmfevkí dí n spdf p epubdj ob wzcbwfoí b qspwp{
Iogpdfousb. Pfstpoámoì czm qspwp{ {bkj¹ uìo w qsá{eojopwýdi nìtí dí di csjháeojdlz
b è átufè oìqsù wpedj isbev, pe øí kob 2020 czmb qøjkbub {bnìtuobolzoì ob qmoý
qsbdpwoí qpnìs. mogpdfousvn {bcf{qfè vkf qpv{f {álmbeoí tmv¾ cz - qpeáwáoí
jogpsnbdí p isbev, nìtuì Lplfu b cmí {lé nplpmí wè . ejtusjcvdf qspqbhbè oí di
nbufsjámù w oìlpmjlb kb{zdí di b qspefk vqpní olpú di qøfenìuù .

f)

Oqsbwz b jowftujdf
V qswoí di 2 nìtí dí displv 2020 qspcìimz eplpoè pwbdí tubwfcoí qsádf

w qsptupsádi Sfwfsoí ip qbmádf - ¹ bmpwáoí b cfupopwáoí qpembi b oátmfeoá npouá¾
qbslfupwýdi eí mù wdfmlpwé ipeopuì 710 ujt. Kè , b pqsbwb ibwbsjkoí ip tubwv
pdip{v isbeoí wì¾ f {b ddb33 ujt. Kè .
Pù wpeoì qmáopwboá bldf ,,Rftubvspwáoí opwì pckfwfoýdi oátuìooýdi nbmfc
wf © mjlpwtlé nbsdií wv (ní tuoptu è .202) w joufsjé sv isbev Lplfu" w dfmlpwé rý¹ j
229 ujt. Kè czmb w{imfefn l qboefnjj lpspobwjsv{btubwfob.

Dámf nìmz cýu

w spdf 2020 qspwfefoz sftubvsáupstlé qsádf ob{wboé
,,Rftubvspwáoí b ptb{foí qpmzdispnpwboé ip ijtupsjdlé ip {álmpqv, w tpvè btoé
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- qmáopwáop ep ní tuoptuj è .203 w bsfámv
isbev Lplfu" w qmáopwboé wý¹ j 858 ujt. Kè . Tbup tnmpvwb czmb pqìu { eù wpev
tpvwjtfkí dí ipt lpspobwjspwpv lsí {í bqøfeqplmáebopv cvepvdí gjoboè oí ofkjtupupv
isbev Lplfu {sv¹ fob. Sf {ipupwjufmfn bl. nbm. Vádmbwfn Ppuù è lfnczmb
v{bwøfob epipeb p vlpoè foí ú è jooptujtnmpvwz b visb{fob è átulb 46 920 Kè {b
kj¾ qspwfefopv è átu eí mb.
epcì efqpopwboé ip w bsfámv isbev Lplfu

V cøf{ov 2020 qspcìimz qsádf w pcøbeoí tí oj isbev Lplfu - cspv¹ foí b
pmfkpwáoí qpembi, sftubvsáupstlé qsádf ob {bè j¹ uìoíplsbkù oátuìooé nbmcz b
wýnbmcb pcøbeoí tjoì.

V qsù cìiv splv 2020 czmz qspwfefoz

ob isbeì ebm¹ í pqsbwz b ú es¾ cpwéqsádf.

Jfeobmp tf p pqsbwz wojuøoí ip b woìk¹ í ipptwìumfoí isbev b È fsoé wì¾ f, pqsbwz
fmfluspjotubmbdí , sdwj{oí qsádf ob {bcf{qfè pwbdí n b qp¾ ásoí n tztué nv pdisboz,
espcoé lmfnqí øtlé qsádf ob pckfluv nbslsbctuwí b isbeoí sftubvsbdf b pqsbwz
nbkfulv b wzcbwfoí isbev.
Cfmlpwé oálmbez ob pqsbwz b í es¾ cvczmz w spdf 2020 wè . sfwj{oí di qsbdí wf
wý¹ j 1.004 ujt. Kè .

g) Sqsáwb,

fwjefod f b wzv¾ juí qøfenìuù Lplfutlé tcí slz

V spdf 2020 qspcí ibmb tqsáwb gpoev Lplfutlé tcí slz w efqp{juáøj w pckfluv
nbslsbctuwí ob isbeì Lplfu wè fuoì lpouspmz b epqmòpwáoí ú ebkù w fwjefoè oí di
mjtufdi Lplfutlé tcí slz b lpouspmz qsptupsù ïfqp{juáøf b fwjefodf kfip {álmbeoí di

b

wmilptu). Psù cì¾ oì czmz epqmòpwáoz b
bluvbmj{pwáoz ú ebkf w fmfluspojdlé n qsphsbnv CASTIS. Dámf czm lpouspmpwáo b
bluvbmj{pwáo jowfouásoí tf{obn w¹ fdi tcí slpwýdi qøfenìuù Lplfutlé tcí slz

lmjnbujdlýdi ipeopu (ufqmpub

t ú ebkj p kfkjdi vní tuìoí qsp {qsbdpwáoí jowfouvsz nìtutlé ip nbkfulv

{bspl2020.
Fz{jdlz czmb qspwfefob jowfouvsb è átuj tcí slpwýdi qøfenìuù Lplfutlé tcí slz
l 3m. 12. 2020 b czm qpí í {fop kfkí n wýtmfelv jowfoubsj{bè oj {áqjt.
Sqsáwdf efqp{juáøf spwoì¾ qsvcì¾ oì vlmáebm w efqp{juáøj isbev qøfenìuz
Hsbeoí tcí slz, wfem p kfkjdi vmp¾ foí fwjefodj b qpeí mfm tf ob qspwfefoí kfkí
jowfouvsz l 31. 12.2020.

Mjnp ïfqp{juáí kf è átu qøfenìuù Lplfutlé tcí slz vní tuìob w fyqp{jdí di

isbev, kf¾ czmz { upipup gpoev ublé epqmòpwáoz b pcnìòpwáoz wè fuoì qpqjtfl
qøfenìuù . Rpwoì¾ czm bluvbmj{pwáo tf{obn qøfenìuù w ojdi vní tuìoýdi. Dbm¹ í
tlvqjob qøfenìuù tcí slz {utubmb j w upnup spdf cvï kblp ú tdipwb w pckflufdi
NPU, ofcp kblp {áqù kè lzv kjoýdi lvmuvsoí di {bøí {foí , kfkjdi¾ tnmpvwz lf lpodj
splv 2020 wzqs¹ fmz. Psp spl 202I czmz wf¹ lfsé tnmpvwz opwì v{bwøfoz ob pcepcí
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kfeopip splv t opwýnj qpení olbnj wýqù kè lz(qpkj¹ uìoí ,qøfwp{, qpení olz
vmp¾ foí bue.).
Sqsáwdf efqp{juáøf eámf pe nìtí df evcob 2020 qsbwjefmoì qøjtqí wá pecpsoýn
è máolfn ep Lplfutlýdi mjtuù , lufýn qøfetubwvk f w{ádoé qøfánìjz w efqp{jjáøj
vmp¾ foé .

Vmbtuoí è jooptu p.q.t.
Vf¹ lfsá è jooptu {bnìtuobodù isbev tnìøpwbmb l {bkj¹ uìoí oáw¹ uìwojdlé ip
qspwp{v b lvmuvsoí di bldí . Cfmpspè oì qspwáeìmj {bnìtuobodj isbev ú qsbwv
wýtubwoí di qsptups b wìopwbmj tf cì¾ oé ú es¾ cìisbev tpvwjtfkí dí t oáw¹ uìwojdlýn
qspwp{fn, pshboj{bè oí n{bkj¹ uìoí n lvmuvsoí di bldí b qspoáknù .

i) Hsbeoí

sftubvsbdf

F|sbeoí sftubvsbdf czmb {opwvpufwøfob ob lpodj lwìuob 2020, qpeoákfndf tf
w¹ bl sp{ipem qp ofdfmýdi 2 uýeofdi è jooptu vlpoè ju. I ebm¹ í qpeoákfndj
qspwp{pwbmj sftubvsbdj qpv{f w qsvcìiv oáw¹ uìwojdlé tf{óoz ep lpodf {áøí , qpué
V tpvwjtmptuj t qøjcýwbkí dí njqspcmé nz t oákfndj
tnmpvwv
sftubvsbdf cvef ovuoé ep cvepvdí di mfu {wá¾ ju oáqbe {sv¹ ju sftubvsbdj b tuáwbkí dí
qsptupsz sftubvsbè oí ip{á{fní wzv¾ í uè átufè oìkblp tlmbepwbdí qsptupsz.
V ní tuoptufdi sftubvsbdf cz ep cvepvdob npimb cýu vní tuìob qspefkob tvwfoýsù ,

wzqpwìeìmj.

qøí qbeoì lbwásob. Rfopwbdj b {nìov wzv¾ juí uìdiup isbeoí di qsptups cz czmp
np¾ oé {binpvu ep opwé ip qspkfluv ob npefnj{bdj fyqp{jd, lufý kf qmáopwáo
ob spl 202I.

4

p.

HRAD LOKET w spdf 202b

Vf tnztmv {álpob è .23mm20m2 Sc. p pcfdoì qsptqì¹ oýdi tqpmfè optufdi wfef
p.q.t. Flbe Lplfu qpewpkoé ú è fuojduwí .Rpè oí ú è fuoí{áwìslv ná pwìøfopv
bvejupsfn. Tbup spè oí ú è fuoí{áwìslbwè . bvejupstlé {qsáwz,sp{wbibbýlb{{jtlù
b {usáu {b spl 2020 ktpv tpvè átuí wýspè oí {qsáwz

-

V spdf 2020 iptqpebøjmb p.q.t. HRAD LOKET tf {jtlfn qp {eboìoí wf wý¹ j
756 ujt. Kè , qøj dfmlpwýdi wýoptfdi 15.308 ujt. Kì b dfmlprýdi oálmbefdi 14,552
ujt. Kè .
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Rozdělení výnosů podle

o
.
.
o
o
o
o

u nu celk,

výnosech v

2020:

fotokarty
Antivirus
zbo¾ í

vstupné - HRAD +
pří spěvek na mzdy z progí amu
výnosy z prodej e

10.507 tis. Kč (69 %)
1.385 tis. Kč (g %)
938 tis. Kč (6 %)
dotace vč . zú č továníroč ní chodpisů z majetku poří zené hoz investič ní ch
388 tis. Kč (2,5 %)
kurzový
343 tis. Kč (2 %i)
pří jmy zpronájmů hradní ch
221 tis. Kč (1 ,5 %o)
vstupné - kulturní
l77 tis. Kč (1 %)

dotací
zisk

akce

prostor

Dále byla do výnosů v roce 2020 zú č tována dotace na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce objektu Dvorany ve vý¹ i 1.191.850 Kč , která byla
předána Městu Loket, vlastní kovi objektu.

Dal¹ í druhy výnosů - např. výnosy ze svatební ch obřadu, z reklamy, dary a
přefakturace energií a oprav restaurace byly mé ně ne¾ 0,5 oÁ z celkoých
výnosů roku2020.

V

porovnání

s

rokem 2019 do¹ lo v dů sledku pandemie koronaviru

a

následné ho uzavření kulturní ch památek k výrazné mu sní ¾ enívýnosů hradu. I
přes absolutně rekordní náv¹ těvnost v prázdninových měsí cí chse meziroč ně
uynory ze vstupné ho na hrad vč . fotokaret sní ¾ ilyo té měř 4,2 mi\. Kč (hrad byl
v roco 2020 té měř 5 měsí ců uzavřen nebo omezen v pořádání prů vodcovaných
oÁ), přrjmy
prohlí dek). Výnosy z prodeje suvenýru klesly o cca 67 tis. Kč (o 7
i pronájmu prostor byly o 92tis. Kč ni¾ ¹ íne¾ v roce 2019 (o té měř 30%), Tr¾ by
zó vstupné hó na kulturní akce se sní ¾ ilyo 230 tis. Kč (meziroč ní pokles o 57 %),

Na kladné m výsledku hospodaření hradu Loket v roce 2020 se významně
podí lel fungují cí Program podpory zaměstnanosti ,,Antivirus" od MPSV, zněho¾

byly č ásteeně kompenzovány náhrady mezd náIe¾ ejicí chzaměstnanců m za dobu
pi.taZ.t v práci, vč . odvodů na soci áIni a zdravotní poji¹ tění , Za období duben
u¾ kuět.n u ri;.n a¾ prosinec 2020 HRAD LOKET o,p,s, přijal pří spěvek
z programu Antivirus v celkové qý¹ i 1.385 tis. Kč . V měsí cí chč ervenec a srpen
hrad iyu¾ 1I mo¾ nost prominutí pojistné ho na sociálni zabezpeč ení hrazené ho
zaměstnavatelem - (program ,,Antivirus C" - ú spora cca 200 tis, Kč ,)
Dotace od městu Loket
o

I{einvestič ní dotace na kulturu

80 000

Kč
1
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Pří imv

zQ

reklumu

V roce 2020 hrad Loket obdr¾ el finanč ní prostředky za reklamu v celkové
vý¹ i 28 tis. Kč .

Stav mqielku q zdvuzkŮ o.p.s. HR/ID

LOKET

stavby (ú č ty021)z

5.617.215,49

Kč

Dů m č .p. 69 ajeho technické zhodnocení , stavební č ást depozitáře hradu apo¾ ární
schodi¹ tě v Severní m paláci hradu.
6.960.112,6 Kč
hmotný investič ní majetekz
(ú č ty022 000 - Stroje, pří stroje ,022 010 - Vybavení depozitáře)

V roce 2020 bylo provedeno technické áodnocení zabezpeč ovací hosysté mu
hradu

- roz¹ í ření do prostor Severní ho paláce -

ve

ý¹ i 126.546,64

drobný hmotný investič ní majetek3

1

Kč .

,956,028,7l Rč

tiskárna,
V roce 2020byl poří zen nový DHIM v celkové hodnotě 33,417 Kč : nová
Infocentra,
monitor na sní mání kamer, bo.|l", vysavač a poč í tač ovévybavení
nefunkč ní majetek
Zmajetku o.p.s. byl na záWaďě fyzické inventury vyřazen
v hodnotě 49.674Kč .
1.186.133,61

sbí rkové předměty:
(+ 21.200

Kč

-

Kč

rám k porcelá nové mu obrazu Ane¾ ky Ceské )

o 3 obrazy: - obraz "Loket
-datSi
V roce 2020byt roz¹ í řen soubor sbí rkových předmětů
2 obrazy "Zahumny v zimé " a
ke,
s řetězovým mostem" - poí í zenza40O
d 2 dřevěné sklářské formy - dar od
,,Praha na jaře" byly hradu darovány,
společ nosti Moser a.s.

sbí rkové předměty

-

od p, Zimmermanna:

997 .367,75

Kč

a dal¹ í chhistorických předmětů ,
Unikátní sbí rka loketských pohlednic, porcelánu

poří zení dlouhodobé ho hmotné ho majetku:

97,830,00

Kč

mezi hejtmanství m a východní m
Projekty ,,Vstupní vrata do vě¾ e" a "Dveře

Kí dlem"
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zásoby:

Kč

980.630,58
(+ 6.903,94

Kč - náklady na poří zení zbo¾ í )

Zásoby tvoří zbo¾ í naskladě azbo¾ í nacestě v hodnotě 5.956

finanč ní majetek: bankovní ú č ty:
pokladna:

Kč

11.669.190,02
118.270,78

Kč
Kč

Skuteč ný stav majetku o.p.s. byl ověřen firzickou inventarizací k 31. 12.2020
dolo¾ en inventarizač ní m zápisem.

a

je

pohledávky: viz pří loha "Rozbor závazků a pohledávek.'
závazkyz viz pří loha,,Rozbor závazků a pohledávek"

V Lokti dne

2.

6.2021

1O Kč
e

{)

Ť

3s7 33

Ja
l

ka o.p.s.

T

Pří loha č . 1

Zpráva auditora o ověření ú č etnízávěrky za rok 2020 vč , výkazu
zisku a ztrát, rozvahy a pří lohy

Pří loha č . 2

Rozbor pohledáv ek a závazků k

3

l,

12, 2020
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Zpráv a nezávislé ho auditora
správní radě a vedení společ nosti
o ověření ú č etnízávěrky

k31.12.2o2o

HRAD LOKET, o.p.s.

Zpráva nezávislé ho auditora pro správní radu společ nosti HRAD LOKET, o.p.s.
Výrok auditora
Provedla jsem audit přilo¾ ené ú č etnízávěrky společ nosti HRAD LOKET, o.p.s. se sí dlem Zámecká
í slo252 37 896 (dále také ,,Spoleónost") sestavené na základě
č eských ú č etní chpředpisů , která se skládá z rozvahy k31.12,2020, výkazu zisku a ztráty za rok
konč í cí31J2.2020 a pří lohy té to ú č etnízávěrky, která obsahuje popis pou¾ itých podstatných ú ěetní ch
metod a dal¹ í vysvětlují cí informace. Úaale o Společ nosti jsou uvedeny v bodě 1 pří lohy té to ú č etní
67110, 357 33 Loket, identifikač ní č

závěrky.

Podle mé ho názoru ú ěetní závé rka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleěnosti HRAD
LOKET, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku její ho hospodaření za rok konč í cí
31.12.2020 v souladu s č eskými ú č etní mipředpisy,

Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Č eské republiky
pro audit, ktenými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA), pří padně doplněné a upravené
souvisejí cí mi aplikač ní midolo¾ kami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddí lu Odpovědnost auditora za audit ú ěetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přrlatým Komorou auditorů Č eské republiky jsem na Společ nosti nezávislá a

splnila jsem i dal¹ í etické povinnosti vyplývají cí z uvedených předpisů , Domní vám se, ¾ e dů kazní

informace, které jsem shromá¾ dila, poskytují dostateč ný a vhodný základ pro vyjádření mé ho výroku.

Jiné skuteč nosti
Úč etnizávěrku Společ nosti k31.12,2019 ověřovaljiný auditor, ktený ve své zprávě ze dne 17,6.2020
vydal k té to ú č etnízávé rce výrok bez výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroč ní zprávě
Ostatní mi informacemi jsou v souladu s § 2 pí sm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroění zprávě mimo ú č etnízávěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpoví dá ředitel
Spoleěnosti.

Mů j výrok k ú č etnízávé re se k ostatní m informací m nevztahuje. Přesto je v¹ ak souč ástí mých
povinností souvisejí cí ch s ověření m ú č etnízávěrky seznámení se s ostatní mi informacemi
a posouzení , zda ostatní informace nejsou ve významné m (materiální m) nesouladu s ú č etnízávěrkou
ěi s mými znalostmi o ú č etní jednotcezí skanými během ověřování ú ěetní závěrky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné . Také posuzuji, zda ostatní informace
byly ve v¹ ech významných (materiální ch) ohledech vypracovány v souladu s pří slu¹ nýmiprávní mi
předpisy. Tí mto posouzení m se rozumí , zda ostatní informace splňují po¾ adavky právní ch předpisů na
formální nále¾ itosti a postup vypracování ostatní ch informací v kontextu významnosti (materiality),
tj.zda pří padné nedod¾ ení uvedených po¾ adavků by bylo způ sobilé ovlivnit ú sudek č iněný na
základě ostatní ch informací .
Na základě provedených postupů , do mí ry, je¾ doká¾ u posoudit, uvádí m, ¾ e
ostatní informace, které popisují skuteěnosti, je¾ jsou té ¾ předmětem zobrazení v ú ěetní závé rce,
jsou ve v¹ ech významných (materiální ch) ohledech v souladu s ú č etní závěrkoua
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právní mi předpisy.

o
o

Dále jsem povinna uvé st, zda na základě poznatků a povědomí o Spoleěnosti, k nim¾ jsem dospěla při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální ) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsem v obd¾ ených ostatní ch informací ch ¾ ádné významné (materiální ) věcné
nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost ředitele a dozorč í rady Společ nosti za ú č etnízávěrku
Ředitel Společ nosti odpoví dá za sestavení ú č etní závěrkypodávají cí věrný a pocti\^ý obraz v souladu
a za takový vnitřní kontrolní systé m, ktený pova¾ uje za nezbytný pro
sestavení ú ěetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální ) nesprávnosti způ sobené
podvodem nebo chybou,
s č eskými ú č etní mipředpisy

Při sestavování ú č etnízávé rky je ředitel Spoleěnosti povinen posoudit, zda je Společ nost schopna

nepřetr¾ itě trvat, a pokud je to relevantní , popsat v pří loze ú č etnízávěrky zále¾ itosti týkají cí se její ho
nepřet¾ ité ho trvání a pou¾ ití předpokladu nepřetr¾ ité ho trvání při sestavení ú č etní závěrky,s výjimkou
pří padů , kdy ředitel plánuje zru¹ ení Společ nosti nebo ukonč ení její č innosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou mo¾ nost ne¾ tak uč init.

Za dohled nad procesem ú ěetní hovýkaznictví ve Společ nostiodpoví dádozorěí rada.

Odpovědnost auditora za audit ú č etnízávé rky

Mým cí lem je zí skat přiměřenou jistotu, ¾ e ú č etnízávěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiální ) nesprávnost způ sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahují cí mů j
výrok. Přiměřená mí ra jistoty je velká mí ra jistoty, nicmé ně není zárukou, ¾ e audit provedený
v souladu s vý¹ e uvé denými předpisy ve v¹ ech pří padech v ú č etnízávěrce odhalí pří padnou existují cí
qýznamnou (materiální ) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dů sledku podvodů nebo chyb
a pova¾ ují se za významné (materiální ), pokud lze reálně předpokládat, ¾ e by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí , která u¾ ivatelé ú č etnízávěrky na její m základé
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s vý¹ e uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během
celé ho auditu odborný ú sudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností :

.

ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální ) nesprávnosti ú óetní závěrky způ sobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a prové st auditorské postupy reagují cí na tato rizika a zí skat
dostateč né a vhodné dů kazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, ¾ e
neodhalí m významnou (materiální ) nesprávnost, k ní ¾ do¹ lo v dů sledku podvodu, je vět¹ í ne¾
riziko neodhalení významné (materiální ) nesprávnosti způ sobené chybou, proto¾ e souč ástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), fal¹ ování , ú myslná opomenutí , nepravdivá prohlá¹ ení
nebo obcházení vnitřní ch kontrol.

o

s vnitřní m kontrolní m systé mem společ nosti relevantní m pro audit v takové m
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názar na ú ěinnost její ho vnitřní ho kontrolní ho systé mu.

.

Posoudit vhodnost pou¾ itých ú č etní chpravidel, přiměřenost provedených ú ěetní ch odhadů
a informace, které v té to souvislosti vedení Společ nosti uvedlo v pří loze ú č etnízávěrky.

o

.

seznámit se

Posoudit vhodnost pou¾ ití předpokladu nepřetr¾ ité ho trvání při sestavení ú č etnízávěrky vedení m
a to, zda s ohledem na shromá¾ děné dů kazní informace existuje významná (materiální ) nejistota
vyplývají cí zudálostí nebo podmí nek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společ nosti
nepřetr¾ itě trvat, Jestli¾ e dojdu k závěru, ¾ e taková uýznamná (materiální ) nejistota existuje, je
mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v té to souvislosti v pří loze ú č etní
závé rky, a pokud tyto informace nejsou dostateč né , vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry
týkají cí se schopnosti Spoleěnosti nepřetr¾ itě trvat vycházejí z dů kazní chinformací , které jsem
zí skala do data mé zprávy. Nicmé ně budoucí události nebo podmí nky mohou vé st k tomu, ¾ e
Společ nost ztratí schopnost nepřet¾ itě trvat,
vyhodnotit celkovou prezentaci, č lenění a obsah ú ěetní závěrky, vč etně pří lohy, a dále to, zda
ú ěetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způ sobem, kteqý vede k věrné mu
zobrazení .

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánované m rozsahu a nač asování auditu
jeho prů běhu uč inila, vč etně zji¹ těných významných

a o qiznamných zji¹ tění ch,která jsem v
nedostatků ve vnitřní m kontrolní m systé mu.

V Praze, dne 2.

l/* ť ú a
lng. Kamila Mare¹ ová
auditor, evidenění é . 2504

Dvorecká 824l35a
147 00 Praha 4

RoZVAHA
ROZVAHA dle 5o4l2o02 Sb. ve znění pro rok
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obchodní firma nebo název ú č etnijednotky
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k

od 1.1.2020
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, O,P,,S,

31.12.2020

Stdlo nebo bydh¹ te ú č etnílednotky

v tisí cí ch kč

lč

2

5

2

3

7

8

9

6

Zám9c\á67l10
!9,\et (OO)
357 33

otisk podací ho razí tka

AKTlVA

Označ .

ú č etníobdotí
stav k prunimu dni

Dlouhodobý maietek celkem

A. ll.

DloUhodobý hmotný majetek celkem
2.

Umělecká dí la. předměty a sbí rky

3,
4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

9,

Nedokonč ený dloUhodobý hmotný majetek

A, lV

opráVky k dlouhodobé mu majetku celkem
6,

oprávky ke stavbám

7

opráVky k samoStatným hmotným moVit\i,m věcem a souborů m hmotných movitých Věcí
Krátkodobý maietek celkem

B,

B.

celkem

l,

7

naskladěavprodejnách

8.

na cestě
PohledáVky celkem

B. ll.
B.

ll.

odběratelé

1

4. Poskytnuté provozní zálohy
8.
11

17

pohledávky

Peně¾ ní proStředky

3.

Peně¾ ní pí ostředky na ú č tech

V pokladně

Jiná aktiva celkem
1

Náklady pří ¹ tí chobdobi

cELKEM

6 769

í 6 835
2204
5 617
8 916
98
-í 0 066
-í 859

-1 563
-7 993
12 931
1 289

-8 207
13 381

988

1 289
0

982

449

490

6

79

34

41

40
132

32o

1

1

283
11 787

8

1

B. lV
B. lV.

daně a poplatky

í inanč ní majetek celkem

B. lll.
B. lll.

Daň z pří jmů

k poslednimU dna

8 363
17 919
2 204
5 617
8 806
1 292
_9 556

11 124

118

760
10 364
69

11 669
116
116

69
21 294

20 150

oR,

_

al{

PAslVA

Označ -

ú č etníobdobi
k poslední mu dni

stav k pruní mu dni
zdroje celkem
A. l.

A.

l.

celkem
lmenl

1

hoSpodařeni celkem

A. ll,

ll,

1

Úč et vysledku hospodařeni

2.

Výsledek hospodařeni Ve schvalovacim ří zeni
Nerozdé lený zisk. neuhrazená ztí áta minulých let

B,

Cizí zdroje celkem

B, lll

Krátkodobé záVazky celkem

B, lll.

1

DodaVatelé
Přijaté Zálohy

4.

závazky

5,

zaměstnanci

6.

ostatni ZáVazky VUč i zaměstnancú m

1

Závazky k institucí m sociální ho zabezpeč eni a Veřejné ho zdravotní ho poji¹ těni
ostatni pří mé daně

17, Jiné závazky
22. Dohadné ú č typasivní

B.

lV

Jiná pasiva celkem
2.

pří ¹ tí ch období

PASlVA CELKEM

19 085
5 959
5 959

18 338

13 126

13 879

XXxxxXXxxxx
2 001
11 125
2 209
2 146
123

4 459
4 459
756

Xxxxxxxxxxx
13 123
1 812
1 751
239

50

0

6
626

655

0

2

1

684
284

407

356

144
289

15

16

63

6í

63
21 2g4

61

20 150

ú č etniobdobí

PAslVA

označ .

stav k první mu dni

Okam¾ iksestaver 2.6,2021
právní forma
ú óetní jednotky:

k poslední mU dni

PodpiSoVý ZáZnam Statutární ho orgánU ú č etníjednotky:

obecně prospě¹ ná společ nost

předmět č innosti nebo ú č el:

Provozování kultumí ch památek, hiďorickýó stav€
b a obdobných turistir

zaií ma\ostí

ó

357 33

1,oKET
tel.:

WKM

ZISKU A ZTRÁTY
vzz

91 12
oa,

?0?.o

2

3

Ve znění pro rok 2016

,,9,P,9,
Sí dlo nebo bydli¹ tě ú č etníjednotky

v tisí cí ch kč

z!s

5ul2oo2 Sb,

HRAD LOKET

1.1.2a20 o., 31.12.2020

lč

dle

obchodní í irma nebo názeV ú č etnijednotky

z]alg

6

Zámecká 67t10

lÓo1

r_olel

,

357 33
otisk podací ho razí tka

označ .

VÝI(AZ ZISKU A ZTRÁTY

Bě¾ né období
HlaVní

Náklady
A, l.

A.

l.

1

spotřeba materiátu.

2.

prodané zbo¾ í

a ostatní ch

dodávek

1

na cestovné

5.

na reprezentaci

6.

A. lll.
A, lll,

ostatni §u¾ by

osobní
10,

]n.

v.

Mzdové

60
60

Jiné ostatní náklady
feze^l a opravných polo¾ ek

557
557
156
156

dlouhodobé hs maietku

celké m
B,

B.

l.

B.

l.

1

B, ll

Výnosy
provozni dotace
provozní dotace

Pňjaté pří spěvky (dary)

26

B, lll.

T¾ by za vlastní
ostatní u/nosy
KUrsoVé zisky

10. Jiné o§tatní uýnosy

B.V

T¾ by z prodeie majetku

1

T¾ by z prodeje mateí iálu

1

L.

Výsledek hospodaření před zdaněnim

D.

Výsledek hospodařeni po zdaněni

Okam¾ iksestaver 2,6.2021

0i

60
557

Podpisouý záznam statutámiho orgánu ú č etnijednotky:

právní í orma
obecně prospě¹ ná spoleěnost
ú č etníjednotky:
předmět č innosti nebo ú č el:

Provozování kultumí ch památek, hi§torickýó staveb a obdobnýďl turistil

1

60

ď]
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

912
756

zaií mavostí

LOKET

357 33
,

tel."

89í

48

0]

15 308

Výnosy celkem

1

7

]

0]

11 879
í 935
343
1 592

Vrikony a za zbo¾ í

592
1 004

2 063

0
0

30B
467
467

26

1 081

í 56

0

552

Pňjaté pří spěvky

iB, lV
8.

14
15
1
1

14 552
4 84

9 í 94
7 083

0
0
0
0
0
0

1

iA. Vl.

Daňz

0

1

ostatní náklady

A. Vlll.

891

48

A. lV í 5. Daně

Daň

7

0
0
0
0

063

oaně a poplatky

A, Vl. 23.

0]

1

7

zákonné smiální

iA. Vlll.

0

9 194

11. Zákonné

lJ.

celkem

0

592
1 004

a
4.

HoSpodářská

14 552
584

spotřebované nákupy a

156
14 552
15 308
1 467
26
26
11 879
í 935

l

1

1
1

15

912
756

Pří loha v ú č etnízávěrce k 31.12.2020
1. Obecné ú daje
název ú č etníjednotky:

sí dlo:
tČ o:

HRAD LOKET, o.p.s.
Zámecká 67,Loket 357 33
25 23 78 96

právní forma: - obecně prospě¹ ná společ nost
spisová znač ka; O 18 vedená u Krajské ho soudu v Plzni
ú č elzří zení : - zpří stupnění hradu a jeho kulturní ho bohatství nej¹ ir¹ íveřejnosti,
správa hradu, zaji¹ ť ov ání náv¹ těvnické ho provozu, propagač ní
č innost, distribuce upomí nkoú .h předmětů
datum, k němu¾ je závěrka sestavena:
datum vzniku společ nosti: 20.

3

1

. l 2. 2020

l0. 1999

zakladatel: Město Loket - vlastní I00% podí l ú č etníjednotky
statutární orgán: ředitel - ke dni

31.12.2020: Mgr. JanaTé ¾ ká

správní rada o.p.s.: Ing. Mgr. Petr Adamec - předseda
Mgr. Filip Prekop, Ing. © těpán Mosler, Ing. Arch. Helena
Malinová, p. Patrik Pizinger, p. Radek Kaňa - č lenové

kontrolní orgán:
dozorč í rada o.p.s.: Ing. Bc. Hana Hornová, MBA - předsedkyně
Ing. Michaela Weinlichová, p. Jakub Tichý - č lenové
Úč etní .lednotka neposkytla ve vykazované m období záIohy,závďavky nebo ú věry
č lenů mstatutární ch, kontrolní ch nebo jiných orgánů . Úč .t rí jednotka nemá
stanoveny odměny a funkč ní po¾ itky č lenů mstatutární ch, kontrolní ch ani jiných
orgánů . Úč "tní jednotka nemá sjednané dluhy z po¾ itků bývalých č lenů vý¹ .
uvedených orgánů .

2. Zásadní ú č etnípostupy a metody

Úč "t.rí závěrkaje sestavena zapředpokladu nepřetr¾ ité ho trvání ú č etníjednotky
v souladu s ú č etní mipředpisy platnými v Č eské republice (zákonem č . 56311ggl
Sb., o ú č etnictví vyhlá¹
,
kou č . 50412002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č . 56311991 Sb., o ú č etnictví ve
, znění pozděj¹ í ch předpisů ,
pro ú č etníjednotky, které nejsou podnikateli a Č eskými ú č etní mistandardy pro
nepodnikatele v platné m znění ).
Úč etní jednotka plně aplikuje obecné ú č etnízásady a metody. Úč .t ,í závěrka je
sestavena za předpokladu schopnosti ú č etníjednotky pokrač ovat ve sých
aktivitách. Uč etní doklady jsou archivovány v sí dle společ nosti.

Kategorie ú č etníjednotky: Malá ú č etníjednotka
Dlouhoďobý bmolqí a nehlOqlruí maietek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý
nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazovánv rozvaze a je
ú č továndo nákladů v roce jeho poří zení .

Odpisování dlouhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku se provádí
rovnoměrným způ sobem v prů běhu jeho u¾ í váni.Pouze u technické ho
zhodnocení kulturní památky (vybudování depozitáře, topný systé m v hradní
restauraci) je odpisování prováděno dle §30 odst. 6 zákona o dani z pří jmu.
Zásoby

Zbo¾ i je oceňováno

v

pořizovací ch cenách. Pořizovací cena zahmuje cenu
poří zení a náklady souvisejí cí s poří zení m, napří klad dopravné . ÚUytek zbo¾ í je
oceňován metodou vá¾ ené hoaritmetické ho pruměru.

V prů běhu ú č etní hoobdobí ú č etníjednotka ú č tujeo poří zeni zásob způ sobem A
v souladu s ustanovení m bodu 4.2. Č ÚS č .410.
Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány ve jmenovité hodnotě sní ¾ enéo opravnou polo¾ ku
k pochybným pohledávkám. V bě¾ né mobdobí nebyly tvořeny opravné polo¾ ky
k pohledávkám.

Závazky
Závazkyjsou vykázány ve jmenovité hodnotě.
přeooč et cizich měn na č eskou měnu

Společ nost pou¾ í vápro přepoč et transakcí v cizí měně pevný kurz Č NB k
první mu dni období , pro které je pevný kurz pou¾ í ván. V prů běhu roku ú č tuje
společ nost pouze o realizovaných kurzových ziscí ch a ztrátách.

Aktiva a pasiva v cizí měně jsou
devizové ho trhu vyhlá¹ ené ho
zachyceny ve výsledku

rozvahové mu dni přepoč í távána podle kurzu
. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou

adech

Nelze-li zachytit náklady a výnosy do bě¾ né ho ú č etní hoobdobí , s ní m¾ č asově a
věcně souvisí , uplatňuje ú č etníjednotka metodu č asové horozli¹ ení ve formě
nákladů , v/dajů a výnosů , pří jmů pří ¹ tí chobdobí .

pou¾ ití odhadů
Sestavení ú č etnízávěrky vy¾ aduje, aby vedení společ nosti pou¾ ilo odhady a
předpoklady, které mají vliv na hodnoty majetku azávazků k datu sestavení ú č etní
závěrky a na vykazovanou qý¹ i výnosů a nákladi za sledované období . Tyto
odhady a předpoklady vycházejí z historických zku¹ eností a rů zných dal¹ í ch
faktorů , které jsou pova¾ ovány za přiměřené k datu sestavení ú č etnízávěrky, a
pou¾ ivají se v situaci, kdy ú č etníhodnoty majetku a závazků nejsou zcela
evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých
ú č etní chpolitik. Skuteč né výsledky se mohou od odhadů li¹ it.
Odhady a předpoklady jsou prů bě¾ něrevidovány. Úp.auy ú č etní chodhadů jsou
zohledněny v období , ve které m jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize
týká pouze dané ho ú č etní hoobdobí , nebo v období revize a budoucí ch období ch,
pokud revize ovlivňuje souč asné i budoucí období .
Zry_ě!& ú č pí uí ch
mclqd

gla§tupů

v bě¾ né ma ani minulé m období nedo¹ lo ke změnám v ú č etní chmetodách
postupech.

a

Doplňuií cí informace k rozvaze

3.

Dl

a vÝkazu zisku a

ztráty

hmotný maietek

Y r. 2020 byl

poří zen nový DHIM v celkové hodnotě 33tis. Kč . Jednalo se o
tiskárnu, monitor na sní mání kamer, bojler, vysavač a poč í tač ovévybavení
Infocentrum. Nefunkč ní majetek v hodnotě 50 tis. Kč byl vyřazen.

Z dlouhodobé ho nedokonč ené mu majetku byl v roce 2020 proveden odpis
zmařené investice ve ý¹ i 1.I94 tis. Kč . Úč et.,í jednotka eviduje 282ksmajetku,
kteý byl oceněn podle § 25 odst. 1 pí sm. k) zákona 563/1991 Sb., o ú č etnictví ,v
platné m znění .
Zásoby

K 3l .12.2020 Společ nost eviduje zásoby ve vý¹ i 988 tis. Kč . Jedná

se zejmé na o

propagač ní předměty a bro¾ ury.
Pohledávk},

Společ nostvykázala jiné pohledávky v č ástce283 tis. Kč , Jedná se
zejmé na o nárok na Antivirus za I2l2020 ve qý¹ i 280 tis. Kč .

K

31 .I2.202O

Společ nost neeviduje k 31.12.2020 ¾ ádné pohledávky, které mají dobu splatnosti
aótSi ne¾ 5let. Společ nost neeviduje ¾ áďné pohledávky kryté věcnými zárukami,

Vlastní zdroje
Úč et.,í jednotka převedla hospodářský výsle dek za rok 2019 (zisk 1 998 tis, Kč )
na ú č etč . 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráí a, Hospodářský výsledek
ú č etníjednotky po zdaněni zh\avní č innosti za rok2020 č iní 756 tis, Kč , Uč etní
j ednotka nemá hospodářskou č innost.

Závazkv
Společ nost neeviduje k 31.12.2020 ¾ ádné závazky, které mají dobu splatnosti
del¹ í ne¾ 5 let. ®ádné závazky z obchodní ch iz:tahů nejsou kryty věcnými
zárukami.

K 31.12.2020 byly vykázány následují cí mzdové závazky:
- splatný závazekpojistné ho na sociální zabezpeč ení (mzda 12/2020)
- splatný závazekpojistné h o

na zdravotní ho poji¹ tění (mzda tZtZ,OZ© f4

- splatný závazek zálohové daně

-

ze

mzdy (mzda

I2l2020)

047 KČ

.. 'r?'r:;rffi
0Kč

splatný závazek srá¾ kové daně ze mzdy (mzda 12/2020)

Informace o zaměstnancí ch
prů měrný poč et zaměstnanců : 14 (administrativa- 3,

administrativa: mzďy; 2

provoz

8l2

tis.

provoz- II)

Kč , zákonné sociální poji¹ tění : 950 tis. Kč

mzdy: 3 865 tis. Kč , zákonné sociální poji¹ tění :l 66I tis. Kč

Úč "tní jednotka ve sledované m období zaměstnávala pracovní ky na základě
dohod o provedení práce:
mzďy:405 tis. Kč , zákonné sociál. poji¹ tění : 44 tis.

Kč

®aany ze zaměstnanců není souč asně č lenem správní ani dozorč í rady o.p.s.
Daň z pří jmu

Pro výpoč et daně z pří jmu právnických osob byl uplatněn §20 odst.7 zákona č .
586l 1992 Sb. Za rok 2020 č iní daň z pří jmu 1 5 6 tis. Kč .
YÝznamné polo¾ ky zvÝkaztlzisku aďráty
Společ nost v bě¾ né mobdobí obdr¾ ela neinvestič ní dotaci na kulturu od města
Loket ve vý¹ i 80 tis. Kč a neinvestič ní dotaci z programu Antivirus ve vý¹ i
1.386tis. Kč . Výnosy zhlavní č innosti se vztahují kprodeji vstupné ho a
propagač ní chmateriálů . V rámci jiných ostatní ch výnosů je zejmé na vykázáno
proú č tování přijaté dotace Dvorana vč ástce I.I92 tis. Kč , která je postupně

rozpou¹ těna po dobu odpisu do výnosů .

Úč etní jednotka ve sledované m období neorganizovala ¾ ádnou veřejnou sbí rku.
4. Yýznamné následné události

V období od 3 l . 12.2020 do okam¾ iku sestavení ú č etnízávěrky nenastaly v ú č etní
jednotce ¾ ádné skuteč nosti, které by nebyly zachyceny v ú č etnízávěrce
ú č etní
jednotky sestavené k rozvahové mu dni ani nenastaly skuteč nosti, jejich¾
dů sledky
by významným způ sobem měnily pohled na finanč ní situaci riOetnileOnotky.

V Lokti

dne

2.6.202l

Podpis odpovědné osoby:
Mgr. JanaTě¾ ká, ředitelka o.p.s.

Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Ing. Věra Ma¹ ková, ekonomka o,p,s, HRAD

LoKET

Rozbor závazkú a pohledávek k g7.72.2O2O
pohldávky z obchodní ho styku:
FV 20 0001 Loketský dráč ek, z,s. pronájem
hradní ch prostor
FV 20 0029 lng. Daví d Mič ka komisní prodej
pamětní ch mincí - 8/2O2O
FV 20 0045 Martina Javorí ková spotřeba
el.E 8,9/2O2O - Hradní restaurace
FV 20 0047 lng. David Mič ka vyú č tování komisní prodej - pamětní mince g-12/2O2O
FV 20 OO49 Systé m Net Line s.r.o.
- nájem prostor pro umí stění anté n - r. 2020

3 600,00 Kč
7 24o,oo Kč
10 295,00 Kč
3 370,00 Kč
9 600 Kč

cELKEM
34 105 Kč

krátkodobé zdvozky z obchodní ho styku:

FP 20 0259

T

- Mobile

Czech Republic a.s.

- mobí lní telefony -

12/2O2O

Petr Rubá¹ - slu¾ by BOZP,PO-L2/2O2O
FP 20 0261, STUDlO PRo-reklamní agentura s,r.o. - grafické práce
tP 20 0262 Elis Textil Servis s.r.o. - pronájem roho¾ í 1,2/2O2O
FP 20 0263 02 Czech Republic, a.s. - telefony I2/2O2O
FP 20 0264 lCS-systé my s.r.o. - roz¹ í ření po¾ ární ho zabezpeč ení a EZS - Severní palác
FP 20 0265 Vodohospodářská společ nost Sokolov a.s. - srá¾ ková voda 6,12/2o2O
FP 200266 VÝTAHY SCHMlTT+SoHN s.r.o. - ú dr¾ bavýtahu - Hradní restaurace
tP 20 0267 © ance EKONOS, s.r.o. - daňové poradenství
Pra¾ ská plynárenská, d.s. - vyú č tování el.E - 12l2O2O
FP 20 0268
lnfocentrum
FP 20 0269 02 Czech Republic - telefony I2/2O2O Alza,cz- dobropis - vrácené zbo¾ í ,telefon
FP 20 0270
PC a tiskárny - lnfocentrum
FP 20 0271, LUMA Computer spol. s r.o, - instalování
FP 20 0260

L oo8,74 Kč

2299,oo Kč
13 310,00 Kč
1,

1,47,73 Kč

2 665,85
126 546,64
24 609,00
1 016,00

Kč
Kč

Kč
Kč

5 000,00 Kč

60 403,36 Kč
641,30 Kč
_469,00 Kč

605,00 Kč

zt8787,88Kč
cELKEM

Jedná se o krátkodob

é

V Lokti dne 7. 4.2o2t

závazky a pohledávky

dni řádně proplaceny
- v¹ echny byly k dne¹ ní mu

