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01 Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2016 byl pro Karlovarský kraj v oblasti cestovního ruchu rokem několika 

významných změn. Po delším období, kdy byl patrný pokles návštěvníků regionu, 

zejména v souvislosti s úbytkem klientů z Ruska a jemu blízkých zemí, se situace 

vrátila zpět do starých kolejí. Nárůst počtu návštěvníků byl dokonce tak výrazný, že 

se region stal v tomto ohledu jedničkou v rámci České republiky. Do Karlovarského 

kraje přijel téměř milion hostů, přičemž byl nepřehlédnutelný především příliv 

českých a německých klientů. Rostly také počty návštěvníků ze vzdálenějších 

destinací, zejména Izraele a Číny. Ačkoliv se zpravidla jedná o kratší pobyty než  

v případě rusky mluvící klientely, je větší pestrost ve skladbě návštěvníků regionu do 

budoucna vítanou a z hlediska stability trhu důležitou změnou.

Potěšitelnou zprávou je jistě také to, že nárůst počtu turistů pocítili nejen místní 

ubytovatelé, ale pozitivní dopad měl i na památky v kraji, kdy mnohé z nich označily 

sezónu z pohledu návštěvnosti za rekordní.

Karlovarský kraj v roce 2016 učinil společně s několika dalšími městy významný krok 

k efektivnější propagaci regionu jako excelentní turistické destinace, když za tímto 

účelem založil spolek Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj. Osobně 

toto vnímán jako začátek systematické práce na rozvoji cestovního ruchu a pevně 

věřím, že zahájení činnosti destinační agentury je do budoucna předzvěstí dalšího 

posílení spolupráce aktérů v cestovním ruchu v našem regionu a zapojení dalších lidí 

a organizací, stejně jako lokálních nadšenců. Je skvělé, že díky pochopení kraje  

a regionálních měst vznikla organizace, která na sebe převzala sjednocující roli v této 

oblasti. Čeká nás nepochybně ještě velký kus práce, vytyčili jsme před sebe vysoké 

cíle, ale společně věříme, že se nám podaří díky vynaloženému úsilí a do budoucna 

snad i většímu počtu spolupracujících partnerů těchto cílů dosáhnout.

Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 

předseda správní rady
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02 Základní údaje

Název ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA 

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Sídlo Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Telefon + 420 354 222 243

E-mail info@zivykraj.cz

Web www.zivykraj.cz

Založení 1. 7. 2016

Registrace 29. 8. 2016

IČ 05309964

DIČ CZ05309964

Bankovní spojení 115-3204720257/0100, Komerční banka a.s.

Řídící normy Dohoda o založení spolku „Živý kraj – destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění Stanov 

Usnesení správní rady 

Vnitropodnikové směrnice

Členové spolku Karlovarský kraj 

Statutární město Karlovy Vary 

Město Jáchymov 

Město Cheb 

Město Sokolov 

Město Ostrov 

Město Aš 

Město Loket 

Letiště Karlovy Vary s.r.o.
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03 Řídící orgány

3.1 Správní rada

Předseda Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

Členové Ing. Jitka Ettler Štěpánková 

Ingeborg Štiková 

Mgr. Daniela Seifertová 

Ing. Michael Rund 

Ing. Alexandra Fürbachová 

Ing. Václav Stašek 

Ivana Lojínová 

Ing. Miroslav Makovička 

Ing. Jiří Švaříček 

Ing. Jana Vaňková 

Mgr. Eva Nduwimana 

Michal Rulák

3.2 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena statutárními zástupci všech 

členů spolku.

3.3 Kontrolní komise

Předseda Ing. Alena Niklová, Ph.D.

Členové Ing. Radim Adamec 

Ing. Petr Kulhánek 

Anna Plačková 

PhDr. Miroslav Liška, MBA 

Mgr. Ladislav Sedláček 

Ing. Renata Benešová 

Mgr. Petr Zahradníček

3.4 Předseda – statutární orgán

Ing. Petr Židlický
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04 Poslání

Spolek ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ 

KRAJ, Z.S. (dále jen destinační agentura) byl založen na dobu neurčitou. Jeho  

základními cíli jsou:

• posilování image regionu a brandu Živý kraj

• zvýšení prestiže Karlovarského kraje jako významné turistické destinace 

• aktivování zájmu a široké spolupráce napříč subjekty 

• šíření informací o Karlovarském kraji a jeho nabídce služeb včetně možností  

kongresové turistiky  

• zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků kraje a počtu klientů lázeňských 

zařízení 

• zvýšení povědomí občanů Karlovarského kraje o jejich vazbě na cestovní ruch  

a lázeňství

Destinační agentura chce svou činností zvyšovat zájem klientů o turistické produkty, 

prezentovat rozmanitou nabídku atraktivit regionu a v oblasti lázeňství posilovat 

pozici Karlovarského kraje jako světově proslulé destinace s nabídkou špičkové 

lázeňské péče založené na unikátních přírodních léčivých zdrojích. 

Positioning destinace by měl směřovat k jedinečné destinaci kombinující unikátní 

přírodní léčivé zdroje, rozmanitou architekturu, překrásnou přírodu, města s bohatou 

historií a pestrou nabídku kulturního a sportovního vyžití. Společně s kvalitní 

infrastrukturou a tradičními, jakož i moderními terapeutickými metodami, dává 

tento mix při správném vedení marketingových aktivit jedinečnou příležitost  

k přilákání hostů, jak ze zahraničí, tak z České republiky. Klíčovým objektem cílení 

jsou pak nejen bonitní zahraniční návštěvníci vyhledávající nadstandardní služby, ale 

také domácí turisté vyhledávající vhodnou destinaci pro výlety, trávení volného času  

a dovolené.  
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Činnosti destinační agentury lze rozdělit na hlavní činnost a vedlejší hospodářskou 

činnost. Hlavní činností je především uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž 

naplňování byla destinační agentura založena, přičemž se jedná zejména o:

• zajišťování marketingu pro Karlovarský kraj v oblasti cestovního ruchu 

- organizace veletrhů, workshopů, cílených prezentací, výstav, fam a press tripů, 

apod.

- účast na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí

- tvorba a zajištění propagačních materiálů DA 

- správa turistického portálu Živý kraj včetně všech přidružených webů  

a profilů na sociálních sítích

- zajišťování PR prezentace (print, online, outdoor, TV...) 

- realizace konference cestovního ruchu

- činnost Filmové kanceláře Karlovarského kraje

• spolupráce se stakeholdery v cestovním ruchu, městy o obcemi při tvorbě  

a provádění destinačního managementu

- spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci rozvoje cestovního ruchu, 

získávání podkladů pro tvorbu produktů, propagačních materiálů

- vykonávání poradenské činnosti pro orgány obcí a měst v oblasti cestovního 

ruchu a lázeňství

- spoluúčast na realizaci projektů v rámci partnerských regionů

• prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území 

Karlovarského kraje

- spolupráce s MMR ČR a agenturou CzechTourism včetně jejích 

zahraničních zastoupení

- v případě potřeby podporování vhodného certifikačního systému cestovního 

ruchu v regionu

Vedle hlavní činnosti může destinační agentura vyvíjet také vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající ve výdělečné činnosti, pokud je její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. V této souvislosti může 

destinační agentura vykonávat činnosti související s výrobou, obchodem a službami 

neuvedenými v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona.
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05 Činnost v roce 2016

Rok 2016 byl pro destinační agenturu odrazovým můstkem pro její budoucí činnost, 

přičemž jediným jejím zaměstnancem byl v té době předseda spolku, který byl v rám-

ci dohody o založení spolku navržen a schválen všemi zakládajícími členy. 

Aktivity realizované destinační agenturou v roce 2016 se odehrávali zejména v obdo-

bí posledního čtvrtletí daného roku. Důvodem byla skutečnost, že členské příspěvky 

jednotlivých zakládajících členů byly dle stanov zasílány na účet destinační agentury 

v průběhu měsíce října. 

Hlavním úkolem destinační agentury v roce 2016 bylo zejména zajistit plynulý pře-

chod činností oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje do své správy, zrealizo-

vat výběrové řízení za účelem přijetí dalších zaměstnanců a připravit agenturu na její 

plný provoz, který byl naplánován na 1. 1. 2017.

Kromě těchto provozních aktivit realizovala agentura také několik dílčích činností, 

které již souvisely se samotnou prezentací regionu nebo byly nutné pro realizaci 

dílčích projektů v prvním čtvrtletí roku 2017, zejména účasti destinační agentury na 

veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí.

Elektronické kanály

www.zivykraj.cz

V posledním čtvrtletí roku 2016 pracovala destinační agentura na aktualizaci turistic-

kého portálu Živý kraj a profilu na sociální síti Facebook. Turistický portál destina-

ce www.zivykraj.cz navštívilo za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 celkem 233 380 

uživatelů (+74% oproti 2015), kteří si prohlédli 615 187 stránek (+53% oproti 2015). 

V listopadu roku 2016 byla spuštěna microsite věnovaná Regionální konference 

cestovního ruchu 2016. V posledním čtvrtletí roku 2016 je dle statistik patrný nárůst 

návštěvnosti související zejména s marketingovými aktivitami destinační agentury, 

konkrétně spuštěním online kampaní prezentujících zimní aktivity a horská střediska 

Karlovarského kraje a dále lázeňské a wellness pobyty v zimním období.

Činnost portálu www.zivykraj.cz v roce 2016 je shrnuta v následujících číslech:

• celková návštěvnost stránek 233 380 (+74%), z toho unikátních návštěvníků  

182 543 (+83%)

• více jak 615 000 zobrazených stránek

•  nejpočetnější skupinou uživatelů jsou občané ČR (79%), dále pak uživatelé ze SRN, 

Ruska nebo Slovenska
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Facebookový profil Živý kraj

Facebookový profil je zatím pouze v českém jazyce a jsou na něm zveřejňovány 

aktuální informace o dění v regionu, fotografie, videa a také pozvánky na významné 

kulturní akce. Počet fanoušků stránky, respektive označení „To se mi líbí“ byl  

k 31. 12. 2016 celkem 2589.

Marketingové aktivity

Webové aktivity

Destinační agentura s ohledem na datum zahájení své činnosti nerealizovala v roce 

2016 žádné významné marketingové aktivity, pouze s výjimkou nasazení PPC kam-

paně na podporu návštěvnosti turistického informačního portálu www.zivykraj.cz  

a dále dvě brandové kampaně na serveru Seznam.cz zaměřené na prezentaci zimních 

středisek a souvisejících aktivit a dále lázeňství a lázeňské a wellness pobyty v době 

zimní sezóny. 

Inzerci v rámci PPC kampaně vidělo celkem 5 083 956 uživatelů, z nichž 39 392 

následně navštívilo turistický informační portál Živý kraj. Obě bannerové kampaně 

pak měly dohromady více jak 4,7 milionu zobrazení, přičemž bylo zaznamenáno více 

jak 63 000 provedených interakcí s bannerem, což přispělo k prohloubení znalosti 

uživatelů o Karlovarském kraji.



Ediční činnost

Byla provedena aktualizace cyklistických map pro rok 2017 a hotové mapy byly 

nabídnuty k distribuci informačním centrům v Karlovarském kraji. Vydány byly také 

turistické mapy Karlovarského kraje, které jsou velmi poptávané mezi návštěvníky 

veletrhů, ale také ze strany regionálních subjektů z oblasti cestovního ruchu.

Aktivity ve vztahu k profesním sdružením a podnikatelským subjektům

Destinační agentura zahájila spolupráci s institucemi a sdruženími, mezi které patří 

Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary, Asociace hotelů a restaurací, Správa přírod-

ních léčivých zdrojů a kolonád, Euregio Egrensis, Balneologický institut Karlovy 

Vary, sdružení Medispa, Krajský úřad Karlovarského kraje, Česká centrála cestovního 

ruchu – CzechTourism a informační centra v Karlovarském kraji.
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Vzdělávací činnost

Destinační agentura realizovala dne 6. 12. 2016 Regionální konferenci cestovního 

ruchu, která byla určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo se  

v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují. Program konference byl zaměřen 

převážně na prezentaci činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji, při-

čemž se účastníkům představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, 

které však velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky. Konference 

se zúčastnilo přibližně 70 zájemců.
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06 Hospodaření

Účetní závěrka spolku za období 29. 8. 2016 – 31. 12. 2016

Účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

Účetní závěrku tvoří:

I.  Rozvaha

II. Výkaz zisku a ztráty

III. Příloha k účetní závěrce
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Účetní závěrka spolku – rozvaha

R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2016

IC

0 5 3 0 9 9 6 4

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA

Závodní 379/84a

Karlovy Vary 6

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

360 06

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkemA. 1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem I. 2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      1. 3

Software      2. 4

Ocenitelná práva      3. 5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      4. 6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      5. 7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      6. 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      7. 9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem II. 10

Pozemky      1. 11

Umělecká díla, předměty a sbírky      2. 12

Stavby      3. 13

Hmotné movité věci a jejich soubory      4. 14

Pěstitelské celky trvalých porostů      5. 15

Dospělá zvířata a jejich skupiny      6. 16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek      7. 17

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      8. 18

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      9 19

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     10. 20

Dlouhodobý finanční majetek celkem III. 21

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba      1. 22

Podíly - podstatný vliv      2. 23

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti      3. 24

Zápůjčky organizačním složkám      4. 25

Ostatní dlouhodobé zápůjčky      5. 26

Ostatní dlouhodobý finanční majetek      6. 27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem IV. 28

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      1. 29

Oprávky k softwaru      2. 30

Oprávky k ocenitelným právům      3. 31

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku      4. 32

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      5. 33

Oprávky ke stavbám      6. 34

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí      7. 35

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      8. 36

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům      9. 37

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku     10. 38

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku     11. 39

Krátkodobý majetek celkemB. 9 04440
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Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA

Číslo
řádku

Zásoby celkem I. 41

Materiál na skladě      1. 42

Materiál na cestě      2. 43

Nedokončená výroba      3. 44

Polotovary vlastní výroby      4. 45

Výrobky      5. 46

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny      6. 47

Zboží na skladě a v prodejnách      7. 48

Zboží na cestě      8. 49

Poskytnuté zálohy na zásoby      9. 50

Pohledávky celkem II. 1851

Odběratelé      1. 52

Směnky k inkasu      2. 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry      3. 54

Poskytnuté provozní zálohy      4. 1855

Ostatní pohledávky      5. 56

Pohledávky za zaměstnanci      6. 57

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.      7. 58

Daň z příjmů      8. 59

Ostatní přímé daně      9. 60

Daň z přidané hodnoty     10. 61

Ostatní daně a poplatky     11. 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem     12. 63

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků     13. 64

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti     14. 65

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí     15. 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů     16. 67

Jiné pohledávky     17. 68

Dohadné účty aktivní     18. 69

Opravná položka k pohledávkám     19. 70

Krátkodobý finanční majetek celkem III. 8 32771

Peněžní prostředky v pokladně      1. 72

Ceniny      2. 73

Peněžní prostředky na účtech      3. 8 32774

Majetkové cenné papíry k obchodování      4. 75

Dluhové cenné papíry k obchodování      5. 76

Ostatní cenné papíry      6. 77

Peníze na cestě      7. 78

Jiná aktiva celkem IV. 69979

Náklady příštích období      1. 69980

Příjmy příštích období      2. 81

AKTIVA CELKEM 9 04482
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Stav k poslednímu
dni účetního období

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkemA. 8 74083

Jmění celkem I. 84

Vlastní jmění      1. 85

Fondy      2. 86

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků      3. 87

Výsledek hospodaření celkem II. 8 74088

Účet výsledku hospodaření      1. 89

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      2. 8 74090

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      3. 91

Cizí zdroje celkemB. 30492

Rezervy celkem I. 93

Rezervy 1. 94

Dlouhodobé závazky celkem II. 95

Dlouhodobé úvěry      1. 96

Vydané dluhopisy      2. 97

Závazky z pronájmu      3. 98

Přijaté dlouhodobé zálohy      4. 99

Dlouhodobé směnky k úhradě      5. 100

Dohadné účty pasivní      6. 101

Ostatní dlouhodobé závazky      7. 102

Krátkodobé závazky celkem III. 31103

Dodavatelé      1. 104

Směnky k úhradě      2. 105

Přijaté zálohy      3. 106

Ostatní závazky      4. 10107

Zaměstnanci      5. 108

Ostatní závazky vůči zaměstnancům      6. 109

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.      7. 6110

Daň z příjmů      8. 111

Ostatní přímé daně      9. 3112

Daň z přidané hodnoty     10. 113

Ostatní daně a poplatky     11. 114

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu     12. 115

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků     13. 116

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     14. 117

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti     15. 118

Závazky z pevných termínových operací a opcí     16. 119

Jiné závazky     17. 120

Krátkodobé úvěry     18. 121

Eskontní úvěry     19. 122

Vydané krátkodobé dluhopisy     20. 123

Vlastní dluhopisy     21. 124

Dohadné účty pasivní     22. 12125

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     23. 126

Jiná pasiva celkem IV. 273127

Výdaje příštích období      1. 273128

Výnosy příštích období      2. 129

PASIVA CELKEM 9 044130
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Účetní závěrka spolku – rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2016

IC

0 5 3 0 9 9 6 4

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA

Závodní 379/84a

Karlovy Vary 6

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

360 06

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Náklady A. 7811 781,00

Spotřebované nákupy a nakupované služby  I. 7252 725,00

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek     1. 3

Prodané zboží     2. 4

Opravy a udržování     3. 5

Náklady na cestovné     4. 6

Náklady na reprezentaci     5. 7

Ostatní služby     6. 7258 725,00

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  II. 9

Změna stavu zásob vlastní činnosti     7. 10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb     8. 11

Aktivace dlouhodobého majetku     9. 12

Osobní náklady  III. 5513 55,00

Mzdové náklady    10. 4114 41,00

Zákonné sociální pojištění    11. 1415 14,00

Ostatní sociální pojištění    12. 16

Zákonné sociální náklady    13. 17

Ostatní sociální náklady    14. 18

Daně a poplatky  IV. 19

Daně a poplatky    15. 20

Ostatní náklady  V. 121 1,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    16. 22

Odpis nedobytné pohledávky    17. 23

Nákladové úroky    18. 24

Kursové ztráty    19. 25

Dary    20. 26

Manka a škody    21. 27

Jiné ostatní náklady    22. 128 1,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  VI. 29

Odpisy dlouhodobého majetku    23. 30

Prodaný dlouhodobý majetek    24. 31

Prodané cenné papíry a podíly    25. 32

Prodaný materiál    26. 33

Tvorba a použití rezerv a opravných položek    27. 34

Poskytnuté příspěvky  VII. 35

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    28. 36

Daň z příjmů  VIII. 37

Daň z příjmů    29. 38

Náklady celkem 78139 781,00
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Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Výnosy B. 9 52140 9 521,00

Provozní dotace  I. 41

Provozní dotace     1. 42

Přijaté příspěvky  II. 9 52143 9 521,00

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami     2. 44

Přijaté příspěvky (dary)     3. 45

Přijaté členské příspěvky     4. 9 52146 9 521,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží  III. 47

Ostatní výnosy  IV. 48

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále     5. 49

Platby za odepsané pohledávky     6. 50

Výnosové úroky     7. 51

Kursové zisky     8. 52

Zúčtování fondů     9. 53

Jiné ostatní výnosy    10. 54

Tržby z prodeje majetku  V. 55

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    11. 56

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    12. 57

Tržby z prodeje materiálu    13. 58

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    14. 59

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    15. 60

Výnosy celkem 9 52161 9 521,00

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 8 74062 8 740,00

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 8 74063 8 740,00

#UCP160011-188, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:

Telefon:
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Účetní závěrka spolku 
příloha za období 29. 8. 2016 – 31. 12. 2016

Ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní  

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

1. Popis účetní jednotky

Název: ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA 

PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Právní forma: spolek  

Zapsaný do spolkového rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Plzni oddíl L, vložka 7758, ke dni 29. 8. 2016

Den vzniku společnosti: 29. 8. 2016

Sídlo: Závodní 379/84a, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 05309964

DIČ: CZ05309964

1.1. Zakladatel spolku

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, 

IČ: 00254657

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1. 362 51 Jáchymov, IČ: 00254622

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ: 00253979

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 00254843

Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ: 00253901

Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, IČ: 00259489

Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, 

IČ: 26367858
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1.2. Řídící normy

Dohoda o založení spolku

Stanovy spolku

Vnitropodnikové směrnice

1.3. Orgány spolku k 31. 12. 2016

Předseda

Předseda je jediným a individuálním statutárním orgánem spolku, který je oprávněn 

za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spoje-

ných s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, v souladu se stanovami 

přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech 

jejich pracovních záležitostech. 

Předsedou spolku je pan Ing. Petr Židlický, Lidická 1355, 363 01 Ostrov.

Správní rada

Správní rada je odborným kolektivním orgánem spolku, který řídí vnitřní činnost 

spolku a určuje základní zaměření výkonu činnosti spolku a dohlíží na činnost spolku 

vykonávanou navenek za spolek předsedou, zaměstnanci spolku a spolkem pověřený-

mi osobami. Správní rada má 13 členů.
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Kontrolní komise

Kontrolní komise je kolektivní orgánem spolku, který dohlíží na výkon působnosti 

Správní rady a předsedy, zda je působnost těchto orgánů vykonávána v souladu  

s účelem, pro jaký byl spolek založen a v souladu se stanovami. Kontrolní komise  

má 8 členů:

Ing. RADIM ADAMEC, Slavíčkova 1699, 356 01 Sokolov

Ing. PETR KULHÁNEK, Terezínská 228/10, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

Ing. ANNA PLAČKOVÁ, náměstí Republiky 498, 362 51 Jáchymov

PhDr. MIROSLAV LIŠKA, Moskevská 1763/51, 360 01 Karlovy Vary

Mgr. LADISLAV SEDLÁČEK, Slovenská 810, 356 01 Sokolov

Ing. ALENA NIKLOVÁ, Gagarinova 495/3, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Mgr. PETR ZAHRADNÍČEK, T. G. Masaryka 23/54, 357 33 Loket

Ing. RENATA KRYSTYNA BENEŠOVÁ, Kamenná 473/52, 352 01 Aš

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena statutárními zástupci všech 

členů spolku.
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1.4. Změny v řídících orgánech společnosti po 31. 12. 2016

Došlo ke změně člena kontrolní komise. Na místo Ing. Adamce nominován a ná-

sledně schválen Ing. Arch. Franta (schváleno Valnou hromadou dne 27. 1. 2017 viz 

usnesení):

Valná hromada bere na vědomí rezignaci Ing. Radima Adamce, bytem Sokolov, Sla-

víčkova 1699, PSČ 356 01, na post člena Kontrolní komise zastupujícího Karlovar-

ský kraj s okamžikem zániku funkce ke dni 27. 01. 2017, a na návrh Karlovarského 

kraje jmenuje do funkce člena Kontrolní komise za Karlovarský kraj pana Ing. Arch. 

Vojtěcha Frantu, bytem Mariánské Lázně, Kollárova 272/32, PSČ 353 01, s účinnos-

tí od 28. 01. 2017.

Hlasování: 9x 0x 0x

1.5. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností

Hlavní činnosti společnosti:

Spolek vykonává svou činnost regionální destinační agentury pro území ohraničené 

hranicemi Karlovarského kraje a oblasti, které sice leží mimo území Karlovarského 

kraje, ale které s Karlovarským krajem sousedí, a které z geografického hlediska tvoří 

s oblastí nacházející se uvnitř hranic Karlovarského kraje funkční oblast (mikroregi-

on) CR (územní vymezení).

V rámci hlavní činnosti spolek zejména zajišťuje pro Karlovarský kraj marketing  

v oblasti cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě a provádění destinačního manage-

mentu a prosazuje společné zájmy v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace

Spolek zatím nevykonává.
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2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad

Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon 

č. 563/1991 Sb.), Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě 

Českých účetních standardů č. 401 - 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.

Účetní období: 29. 8. 2016 – 31. 12. 2016

Rozvahový den: 31. 12. 2016

2.1. Zpracování účetnictví

Dodavatelským způsobem na základě uzavřené smlouvy s obchodní společností  

KV KONTO, s.r.o., 360 09 Karlovy Vary, Blahoslavova 659/18, DIČ:25202481,  

s využitím účetního programu MRP Slušovice.

2.2. Způsob 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

 v příslušném účetním období se nevyskytuje

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

 v příslušném účetním období se nevyskytuje
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Drobný hmotný majetek:  oceněný pořizovací cenou

 s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací 

cenou nepřevyšující 40 000 Kč

 není považován za dlouhodobý majetek a je účto-

ván přímo do spotřeby, způsob B

 evidován v knize drobného hmotného majetku

 v příslušném účetním období se nevyskytuje

Drobný nehmotný majetek:  oceněný pořizovací cenou

 s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací 

cenou menší než 60 000 Kč

 není považován za dlouhodobý majetek a je účto-

ván přímo do nákladů

 evidován v knize drobného nehmotného majetku

 v příslušném účetním období se nevyskytuje

Zásoby: oceněné pořizovací cenou

 účtování způsobem B

 v příslušném účetním období se nevyskytuje

Finanční majetek:   peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK

2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 

Účtování v cizí měně se nevyskytuje.

3. Doplňující informace k danému účetnímu období

3.1. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na  

st. politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění

Společnost k 31. 12. 2016 evidovala závazky vůči OSSZ ve výši 4 332 Kč, vůči zdra-

votním pojišťovnám ve výši 1 857 Kč. Jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových 

nákladů za období 12/2016, které byly splatné v lednu 2017 a v tomto termínu byly 

uhrazeny.
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3.2. Výsledek hospodaření za rok 2016

Náklady spolku: 780 774,50 Kč

Výnosy spolku: 9 520 735,00 Kč

Hospodářský výsledek (zisk): 8 739 960,50 Kč

3.3. Snížení základu daně

Základ daně může být snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů  

o 300 000 Kč za podmínky, že peněžní prostředky takto získané (57 000 Kč) budou 

použity v následujícím zdaňovacím období ke krytí výdajů hlavní (nepodnikatelské) 

činnosti.

3.4. Údaje o zaměstnancích

V průběhu roku 2016 zaměstnával spolek 1 zaměstnance (předsedu spolku).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:    1

Výše osobních nákladů:    55 000 Kč

Výše odměn členům správní rady a kontrolní komise:  nebyly vyplaceny

Výše úvěrů a záloh poskytnutým členům správní rady 

a kontrolní komise:      nebyly poskytnuty

4. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

4.1. Výkaz zisku a ztráty

Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně ná-

klady v druhovém členění na hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost prostřed-

nictvím analytických účtů a nákladových středisek. V roce 2016 spolek nevykonával 

doplňkovou činnost. Jediným výnosem společnosti byly členské příspěvky od členů 

spolku, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. 
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4.2. Rozvaha

Spolek v roce 2016 nepořídil žádný majetek. 

5. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za období 
od 29. 8. 2016 do 31. 12. 2016

 v tis. Kč

Stav peněžních prostředků 29. 8. 2016 0

Hospodářský výsledek po zdanění 8 740

Úpravy o nepeněžní operace -425

     oprávky běžného roku ke stálým aktivům 0

     změna stavu nákladů příštích období -699

     změna stavu výdajů příštích období 274

     změna stavu výnosů příštích období 0

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12

     změna stavu pohledávek -18

     změna stavu závazků 30

     změna stavu zásob 0

Investiční činnost 0

Změna stavu dlouhodobých závazků 0

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2016 8 327



30

6. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Spolek vykázal v roce 2016 zisk ve výši 8 739 960,50 Kč. Ten bude po schválení 

správní radou ponechán jako hospodářský výsledek minulých let ke krytí možných 

budoucích ztrát spolku.

7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamži-
kem sestavení účetní závěrky

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky nenastaly.

8. Odpovědnost za účetní závěrku

Osobou odpovědnou za účetní závěrku je předseda spolku Ing. Petr Židlický. 

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 13. 3. 2017



Výroční zpráva 201631

07 Dodatek dle 
mezinárodních 
standardů

V souladu s platnou legislativou vázanou na členství v Evropské unii vydává desti-

nační agentura následující dodatek:

• Pracovně právní vztahy v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou. 

• Odměny členům orgánů destinační agentury (tj. správní radě, kontrolní komisi  

a valné hromadě) nejsou vypláceny

• odměna auditorovi za rok 2016 činila 10 000 Kč

• v oblasti životního prostředí je ve firmě tříděn odpad z kancelářských činností. 

Předměty obsahující chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány odborným 

firmám za účelem repasování. Činnost destinační agentury nemá významný vliv na 

životní prostředí.
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08 Zpráva auditora
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09 Výpis z usnesení

Výpis z usnesení Správní rady spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z.s. ze dne 5. 6. 2017

Správní rada spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. přijala 

následující usnesení:

• Správní rada projednala návrh Výroční zprávy destinační agentury za rok 2016  

a doporučila tuto postoupit Kontrolní komisi k vyjádření a Valné hromadě ke 

schválení.

Výpis z usnesení Kontrolní komise spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z.s. ze dne 12. 6. 2017

Kontrolní komise spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

přijala následující usnesení:

• Kontrolní komise se seznámila s návrhem Výroční zprávy destinační agentury, 

přezkoumala roční účetní závěrku destinační agentury za rok 2016 včetně výroku 

auditora a doporučuje tuto postoupit Valné hromadě ke schválení.

Výpis z usnesení Valné hromady spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z.s. ze dne 28. 6. 2017

Valná hromada spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

přijala následující usnesení:

• Valná hromada bere na vědomí usnesení kontrolních orgánů destinační agentury 

(Správní rady a Kontrolní komise spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlo-

varský kraj, z.s.), které přezkoumaly roční účetní závěrku Spolku včetně výroku 

auditora a schvaluje Výroční zprávu spolku Živý kraj – destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z.s. za rok 2016 bez připomínek.
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10 Poděkování partnerům

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

děkuje všem partnerům za spolupráci.
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