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Lepší to ještě nebylo

Rok 2016 byl rokem oprav
a rekonstrukcí
Bezmála dvacet let od dokončení velkorysé rekonstrukce Obecního domu přicházejí pomalu
na řadu rozsáhlejší opravy zejména dožívajících
technologických celků (EZS, EPS, výtahů, vzduchotechniky…), ale třeba i parketových podlah v reprezentačním patře. Není divu, více než půl milionů
návštěvníků ročně se někde projevit musí. Zároveň
se rychle blíží sté výročí vzniku Československa,
a v roce 1918 se vše podstatné odehrálo právě
tady: od Tříkrálové deklarace v lednu přes dubnovou Přísahu národů, kterou v zaplněné Smetanově
síni přečetl Alois Jirásek, až po převzetí moci Národním výborem v říjnu téhož roku. Snažíme se, aby
do tohoto významného roku Obecní dům vstupoval
v té nejlepší možné kondici.
Zároveň však byl rok 2016 hospodářsky nejúspěšnějším
rokem za celou dobu existence a.s. Obecní dům od roku
2005: akciová společnost Obecní dům hospodařila s účetním ziskem před zdaněním ve výši 28.668.199 Kč (EBITDA
34.490.909 Kč). Sluší se tedy poděkovat všem zaměstnancům i členům statutárních orgánů, protože úspěch je vždy
výsledkem týmové práce. A sluší se připomenut i to, že a.s.
Obecní dům je ekonomicky zcela soběstačná, bez jakékoli
pomoci z veřejných zdrojů, čímž je mezi kulturními domy
(natož kulturními památkami) ojedinělou výjimkou.

Stejně jako před sto lety doplňuje pestrou kulturní a společenskou nabídku koncertů, festivalů, výstav, plesů, galavečeří, módních přehlídek, kongresů, tanečních kurzů atp.
skvělá gastronomie ve třech restauracích a kavárně, přičemž zejména Francouzská restaurace patří v Praze k oceňované špičce (například podle autorů publikace Nejlepší
pražské restaurace, Francouzská restaurace tady obhájila
svou pozici v nejlepší desítce z předešlého roku).
Ačkoli jsme společností ryze obchodní, díky kolegům
v představenstvu a dozorčí radě nezapomínáme ani na
podporu charitativních projektů. Z těch dlouhodobějších jmenujme alespoň večer na podporu Nadace pro
transplantaci kostní dřeně nebo benefiční koncerty pro
„české děti ulice“ Projektu Šance, Nadační fond Slunce pro
všechny a pražskou Arcidiecézní charitu.

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva
Obecního domu, a.s.
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Základní údaje o společnosti

Název společnosti: Obecní dům, a.s.
Sídlo společnosti: 111 21 Praha 1, nám. Republiky 1090/5
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 3. 6. 2005
Identifikační číslo: 27251918
Zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 9990
Telefonní spojení: 222 002 119 (kancelář představenstva)
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Praha 1
číslo účtu CZK: 220080516/0300

Předmět činnosti:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
Hlavním předmětem činnosti je podnájem prostor Obecního domu – dlouhodobý podnájem obchodních a kancelářských
prostor a krátkodobý podnájem prostor reprezentačního patra Obecního domu. Dále pronájem věcí movitých, pořádání
a spolupořádání výstavních projektů v prostorách Obecního domu a organizování prohlídek Obecního domu.

Statutární orgány k 31. 12. 2016:
Představenstvo
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
členka představenstva:
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
místopředsedkyně dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
členka dozorčí rady:
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Mgr. Vlastimil Ježek
Ing. Pavel Klaška
Ing. Mercedes Benlatreche
MUDr. Marián Hošek
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Ing. Antonín Lébl
Marcela Dudková

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu majetku společnosti v roce 2016

Charakteristika společnosti

Charakteristika výsledků hospodaření
za rok 2016

Akciová společnost Obecní dům byla založena hlavním
městem Prahou, kterým je také stoprocentně vlastněna. Práva jediného akcionáře vykonává Rada hl. města
Prahy. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána
dne 3. 6. 2005. Sídlem společnosti je Praha 1, nám. Republiky 1090/5. Vlastní podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. srpna 2005.

Výsledkem hospodaření společnosti za účetní období je zisk po zdanění ve výši 23.120.819 Kč (EBITDA
34.490.909 Kč).

Správu Obecního domu vykonává společnost na základě
nájemní smlouvy, uzavřené mezi Obecním domem a.s.
jako nájemcem a hl. m. Prahou jako vlastníkem. Roční
nájemné v částce 20.889.500 Kč (bez DPH) bylo řádně
a v termínech hrazeno.
Převažujícím druhem činnosti je z hlediska výnosů uzavírání a naplňování dlouhodobých a krátkodobých podnájemních smluv na obchodní prostory, kanceláře a
prostory reprezentačního patra Obecního domu, mezi
významné činnosti patří pořádání a spolupořádání výstavních projektů v prostorách Obecního domu a organizování prohlídek Obecního domu. Z hlediska nákladů
je hlavní složkou činnosti společnosti komplexní péče
o pražský Obecní dům jako národní kulturní památku
(údržba, opravy).

Společnost v roce 2016 řádně plnila všechny své závazky,
v žádném období roku nebyla v platební neschopnosti.
Majetek společnosti nebyl zatížen zástavními právy, dluhy ani jinými omezeními. Od prvního měsíce roku 2016
vykazovala společnost provozní i účetní zisk.
Rozbory jednotlivých finančních ukazatelů, vybraných
položek aktiv a pasiv, informace týkající se majetku
a závazků včetně peněžních toků jsou uvedeny ve Zprávě
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené
k 31. prosinci 2016, respektive v účetní závěrce a jejích
přílohách.

Obecní dům a.s. není příjemcem dotací ani jiných příspěvků z veřejných zdrojů – celou svou činnost pokrývá z
výnosů z vlastní obchodní činnosti.

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva

Ing. Pavel Klaška
místopředseda představenstva

Ing. Mercedes Benlatreche
členka představenstva
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Důvodová zpráva

Výsledkem hospodaření a.s. Obecní dům za účetní
období roku 2016 je zisk ve výši 23.120.819 Kč.
Společnost v roce 2016 řádně plnila všechny své závazky a díky průběžnému zisku nebyla v žádné části roku
v platební neschopnosti. Majetek společnosti nebyl zatížen zástavními právy, dluhy ani jinými omezeními.
Rozbory jednotlivých finančních ukazatelů, vybraných
položek aktiv a pasiv, informace týkající se majetku
a závazků včetně peněžních toků jsou uvedeny ve Zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2016, respektive v účetní závěrce
a jejích přílohách. Podle výroku auditora „podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví,
tj. aktiv a pasiv společnosti Obecní dům, a.s. k 31. 12.
2016, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končícím 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
Představenstvo a.s. Obecní dům navrhuje zisk vytvořený v roce 2016 použít přednostně pro uhrazení jiného
výsledku hospodaření minulých let ve výši 1.058.198
Kč. Představenstvo dále navrhuje doplnit Sociální fond
společnosti částkou 0,5 mil. Kč. V souladu se stanovami

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva
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Společnosti a vzhledem k výsledku hospodaření představenstvo navrhuje vyplatit členům představenstva
a dozorčí rady tantiémy ve výši 15 % jejich hrubého ročního příjmu, celkem tedy ve výši 387.650 Kč (odvody
na sociální a zdravotní pojištění pak budou činit
131.802 Kč). Zbytek zisku ve výši 21.043.169 Kč navrhuje představenstvo ponechat jako nerozdělený.
Představenstvo a.s. Obecní dům navrhuje opětovně
uzavřít Smlouvu o provedení auditu pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017, sestavené za období
1.1. 2017–31.12.2017, s auditorskou firmou HZ Plzeň,
spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň,
IČ 45 35 34 17, s licencí vydanou Komorou auditorů
České republiky č. 219.
Dozorčí rada a.s. Obecní dům se k návrhu představenstva na rozdělní zisku vytvořeného v roce 2016 a k návrhu na opětovné uzavření Smlouvy o provedení auditu
pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017, sestavené
za období 1.1. 2017–31.12.2017, s auditorskou firmou
HZ Plzeň, spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 10, 326 00
Plzeň, IČ 45 35 34 17, s licencí vydanou Komorou auditorů České republiky č. 219, vyjádří na svém plánovaném zasedání 23. května 2017.

Ing. Pavel Klaška
místopředseda představenstva

Ing. Mercedes Benlatreche
členka představenstva

Výběr z významných kulturních aktivit roku 2016

Den otevřených dveří a Koncert
pro republiku

28. 10. 2015
Ke státnímu svátku byl uspořádán Den otevřených dveří. V podvečer pokračoval program Koncertem pro republiku, který pořádal Symfonickým orchestrem hl. m.
Prahy FOK. Koncert pro republiku je již tradicí a je věnován všem, kdo se o Českou republiku zasloužili.

kresby, obrazy a plastiky. Od svého nástupu na českou
výtvarnou scénu v polovině 60. let 20. století získal Jiří
Anderle zcela ojedinělé místo nejen v domácím, ale i
mezinárodním kulturním kontextu. Proslul především
svou grafickou tvorbou, ve které vyvíjel nezaměnitelnou
uměleckou řeč založenou na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. Jeho dílo je zastoupené ve
sbírkách řady českých a světových muzeí a galerií.

Spolupořadatelské výstavy:

Akce probíhala pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a radního hl. m. Prahy Jana Wolfa.
Pořadatelé: Obecní dům, a.s. a Nadace Milady a Jiřího
Anderlových

„Timeless“ Blanka Matragi

Výstava k 30. výročí tvorby Blanky Matragi
7. 10. 2011 – 31. 12. 2017
Spojením nezaměnitelného kouzla secesních prostor kulečníkových a karetních heren Obecního domu a exkluzivních Haute Couture modelů Blanky Matragi vznikl jedinečný koktejl, který opojí vaše smysly! Výstava Blanky
Matragi nyní představuje obměněnou expozici mapující
její více než třicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky.
Pořadatelé: Blanka Matragi ve spolupráci s Obecním
domem, a. s.

Secese - Vitální umění 1900

1. 11. 2013 – 31. 7. 2016
Exklusivní výběr ze sbírek Uměleckoprůmyslového
musea v Praze. Rozsáhlá expozice nabídla výběr nejlepších českých i evropských děl od světoznámých tvůrců,
jako jsou například Toulouse-Lautrec, Mucha, Klimt,
Kotěra, Chéret, Tiffany, Lötz, Gallé, Hoffmann, Preissig,
Bílek, Daum, Majorelle, Marold, Olbrich a další. Na výstavě byl k vidění průřez celou dobou, a to od nábytku,
bytových doplňků přes módu a šperky až po umění. Návštěvníkům byly k dispozici tablety se samoobslužným
programem, přinášejícím další informace o vybraných
exponátech, jejich tvůrcích a o dobovém kontextu.
Prezentace nabízí rovněž on-line propojení na portál
Europeana s digitalizovanými fondy evropské secese
z významných evropských institucí. V aktivní zóně s digitální hrou si návštěvníci mohli vytvořit secesní interiér.
Pořadatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ve spolupráci s Obecním domem, a. s.

Jiří Anderle – PANOPTIKUM

15. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Rozsáhlé a různorodé dílo, které Jiří Anderle (1936)
vytvořil za více než padesát let, zahrnuje grafické listy,

Spolupořadatelské charitativní akce
a charitativní akce s podporou
Obecního domu:
Výroční cena Nadace pro transplantace kostní dřeně

24. 4. 2016
Nadace pro transplantace kostní dřeně uděluje od roku
1996 výroční ceny těm, kteří se v daném roce obzvláště
zasloužili o rozvoj programu transplantací dřeně.
Obecní dům byl opět dějištěm nejvýznamnější akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD. Výroční cena Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok
2015 byla udělena společnosti Novartis Česká republika za nejvýznamnější finanční pomoc. Za nejvýznamnější nemateriální pomoc byl oceněn Český skokový pohár
a za nejvýznamnější mediální pomoc dostala cenu TV
Nova.
Pořadatel: Nadace pro transplantace kostní dřeně

17. charitativní koncert pro Slunce

26. 4. 2016
Nadační fond Slunce pro všechny uspořádal již 17. charitativní koncert pro Slunce, který se konal v úterý 26.
dubna 2016 od 19.00 hodin v Obecním domě v Praze ve
Smetanově síní. Koncert byl pořádán pod záštitou Kateřiny Brožové a Dáši Zázvůrkové.
Výtěžek byl věnován na aktivity nadačního fondu, který
podporuje zařízení Slunce, která poskytují vzdělávací a
sociální služby dětem a dospělým se speciálními potřebami.
V průběhu večera byly vyhlášeny Ceny Slunce za rok
2015.
Pořadatel: Nadační fond Slunce pro všechny
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - Nás
to tady furt baví

20. 9. 2016
Benefiční koncert pro české „děti ulice“ a László
Sümegha, který se jim snaží 21 let pomáhat. Večer
uvedli Saskia Burešová a Arnošt Goldflam.
Záštitu nad koncertem převzali:
Ing. Andrej Babiš, ministr financí ČR
Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části Praha 1
Jeho Excellence pan Tibor Petö, mimořádný
a zplnomocněný velvyslanec Maďarska
Pořadatel: Projekt Šance, o.s.

Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

31. 10. 2016
Arcidiecézní charita Praha uspořádala svůj tradiční benefiční koncert. Již 25 let se na něm scházejí pracovníci
a přátelé charity, aby podpořili rozvoj charitního díla a
strávili společný večer při krásné hudbě. 100 % z ceny
každé zakoupené vstupenky podpořil veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České
nemocnice v Ugandě. Každá vstupenka podpoří týdenní
provoz jednoho nemocničního lůžka.
Koncert byl konaný pod záštitou pražského arcibiskupa
kardinála Dominika Duky, se slavnostním udílením Ceny
Charity Česká republika.
Pořadatel: Arcidiecézní charita Praha

posluchače připravili tři různé typy koncertů a aktivit:
Hudební klub Fík, Orchestr na dotek a pořady pro školy.

Abonentní koncerty Českého národního symfonického orchestru

V roce 2016 oslavil Český národní symfonický orchestr třiadvacáté narozeniny. Během této doby se zařadil,
jako jeden z předních českých souborů, k nejvytíženějším
orchestrům v Evropě. Renomé si získal zejména pro všestranné schopnosti v širokém spektru žánrů, ať už se jedná o hudbu klasickou, filmovou, jazzovou nebo muzikálovou, a doma i v zahraničí se tradičně těší obrovskému
zájmu publika. V Obecním domě zaznělo za 23. sezonu
celkem 6 abonentních koncertů. Český národní symfonický orchestr si kromě svého pravidelného sezónního
programu připravil i mimořádné koncerty. Na konci září
rozezněly Obecní dům hity slavné liverpoolské čtveřice
na The Beatles Night. Koncert byl uspořádán k osmdesátinám Carla Davise.

Abonentní koncerty Symfonického orchestru
Českého rozhlasu SOČR

V roce 2016 nabídl SOČR svým posluchačům koncerty
v rámci abonentních cyklů také ve Smetanově síni Obecního domu. 1. 2. 2016 zazněl pod taktovkou dirigenta
Jana Kučery Epoque Quartet s Danem Bártou.

71. mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Spolupořadatelské koncerty:
Spirituál kvintet

9. 12. 2016
Tradiční vánoční koncert této hudební skupiny byl uspořádán ve Smetanově síni. Speciálním hostem pro tento
večer byl soubor Musica Bohemica.

Významné koncerty
Abonentní koncerty Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se zrodil před 82
lety. Základní orchestrální i tradiční komorní cykly zůstaly zachovány. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je
oficiálním orchestrem hlavního města Prahy, který patří
ke špičkovým českým hudebním tělesům. V rámci koncertů vystoupila řada zahraničních hvězd. Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK se systematicky věnuje výchově mladého publika. V sezóně 2016/2017 pro mladé
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12. 5. – 2. 6. 2016
Dlouhotrvající aplaus vyprodaného Obecního domu
zakončil úvodní koncert 71. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Tradiční Smetanova Má
vlast zazněla v podání České filharmonie pod taktovkou
estonského dirigenta Paava Järviho.
Festival nabídl pět desítek koncertů. Celkem Praha přivítala na 14 orchestrů, 65 sólistů a dirigentů a 19 komorních souborů. Uznávané symfonické orchestry a interpreti dorazili z 23 zemí světa.
Festival mimo jiné nabídl španělský a pobaltský cyklus.
Vystoupil i londýnský Symfonický orchestr BBC s šéfdirigentem Sakarim Oramem, kontratenorista Andreas
Scholl, klavírista Murray Perahia s Akademií sv. Martina
v polích nebo dirigent Daniel Barenboim s berlínským
Státním orchestrem.

12. mezinárodní hudební festival Prague
Proms 2016

červen – červenec 2016
Proms odstartoval svůj program 18. června koncertem
Musics by Frank Zappa: Orchestra En Regalia, ve kterém připomenul genialitu a provokativní orchestriální

hudbu známého autora. Festival začínající zmíněným
vystoupením v Rudolfinu, však většinu svých koncertů
divákům servíroval ze svého „základního tábora“, kterým se již opakovaně pyšní Obecní dům. Kromě tradičních večerů v podobě Hollywood Night Classic a Hollywood Night XXL se do Prahy přijeli podívat jazzová
vokalistka Dianne Reeves nebo operní ikona, sopranistka Edita Gruberová. Silnou ženskou trojici na letošních
Proms doplnila královna africké hudby Angélique Kidjo.
17. června zahrál ve Smetanově síni jazzový trumpetista James Morrison, který je pravidelným festivalovým
hostem. Velké finále potom obstarala charismatická
zpěvačka Melody Gardot.

The World Famous Glenn Miller Orchestra

9. 1. 2016
ČR – Glenn Miller Orchestra se po roce opět vrátil do
ČR. Proslulý orchestr odehrál po republice v průběhu
ledna osm koncertů, kde představil svůj nový program.
Uskupení je v Česku velmi populární, hity jako „Moonlight Serenade“ či „In the Mood“ si chodí poslechnout
naživo stovky lidí.
Pořadatel: Ticketstream s.r.o.

Myung-Whun Chung & Filarmonica Della
Scala

15. 4. 2016
Slavný dirigent Myung-Whun Chung, světově proslulý
orchestr Filarmonica della Scala, Mozart a Mahler – to
je atraktivní koncertní menu, které jste si mohli poslechnout v Obecním domě.
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

Carmina Burana, Carl Orff

21. 4. 2016
Carmina Burana v této podobě slaví divácké úspěchy po
celé Evropě, kromě geniálně napsané hudby, jež uchvacuje znalce klasické hudby i laiky, jste se opět mohli potěšit i velkolepou výpravu. Tentokrát vystoupil 170 členný
soubor.
Pořadatel: ArtTriton spol. s r.o.

Ildar Abdrazakov

26. 1. 2016
Dvě hvězdy světové opery Maria Agresta a Angel Joy Blueová a tenorista Petr Nekoranec zazpívali na koncertu nazvaném Questa o quella? árie z oper Giacoma Pucciniho,
Giuseppa Verdiho, Vincenza Belliniho a Jacquesa Offenbacha. Doprovodil je soubor PKF - Prague Philharmonia
pod vedením italského dirigenta Franceska Ciampa.
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

13. 6. 2016
Charismatický ruský basista Ildar Abdrazakov se v červnu představil ve Smetanově síni ve svých nejslavnějších
operních rolích.
Ildar Abdrazakov patří k nejvýznamnějším světovým
pěvcům – basistům. Od svého debutu v milánské La
Scale v roce 2001 se ruský pěvec pevně usadil na všech
prestižních světových scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku, Vídeňské státní opery či mnichovské Bavorské státní opery. Je rovněž aktivním koncertním pěvcem, vystupoval na slavném londýnském festivalu BBC
Proms či v newyorské Carnegie Hall, a spolupracuje s
významnými orchestry včetně Chicagských symfoniků a
Vídeňských filharmoniků.
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

Bryan Hymel

Dinara Alieva, Dmitri Hvorostovsky

Questa o quella? – Maria Agresta, Angel Joy
Blue, Petr Nekoranec

14. 2. 2016
Nový král vysokých „C“, americký tenorista Bryan Hymel představil v pražské Smetanově síni árie postav, v
nichž exceluje v největších operních metropolích. Bryan
Hymel je označován za jednu z nejrychleji vycházejících
světových hvězd. Patří k nejvyhledávanějším pěvcům a je
nositelem mnoha prestižních ocenění.
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

Jonas Kaufmann – Nessun dorma

16. 3. 2016
Německý tenorista Jonas Kaufmann zazpíval ve Smetanově síni Obecního domu v Praze za doprovodu orchestru Staatskapelle Weimar, který řídil dirigent Jochen Rieder. Nabídl publiku výběr z operních árií a scén Giacoma
Pucciniho.
Pořadatel: Eventas Event Management s.r.o.

18. 6. 2016
První vystoupení nového dua hvězd operní scény proběhlo 18. června ve Smetanově síni. Vůbec poprvé zde
spolu vystoupili sólistka ruského Velkého divadla Dinára
Alieva a hvězda světové operní scény Dmitrij Chvorostovskij.
Pořadatel: PIFAGOR KONSALT s.r.o.

Závěrečný koncert WASBE Conference Prague
2016

11. 7. 2016
Mezinárodní konference WASBE Prague 2016 proběhla
8. – 11. července v Praze. Jedná se o prestižní událost,
která se v České republice konala poprvé. Je pořádána
jako pocta české symfonické dechové hudbě, která má
již více než dvousetletou tradici. Součástí konference byli
přednášky, workshopy, a především koncerty v nejpres-
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tižnějších pražských sálech, na kterých vystoupili domácí i zahraniční špičky v oboru.
Pořadatel: WASBE Prague 2016, The Prague Concert Co.

Valery Gergiev & NYO-USA

25. 7. 2016
Dirigent VALERY GERGIEV řídí orchestr Carnegie Hall
- NYO-USA. Orchestr vystoupil v ČR poprvé. Pod vedením jednoho z nejlepších a nejuznávanějších světových
dirigentů současnosti se v Praze představil 25. července
2016 ve Smetanově síni Obecního domu. Tímto pražským koncertem orchestr s více než stem hudebníků zakončil své evropské turné.
Pořadatel: ČECHOVSKÁ Taťána, Mgr.

Elīna Garanča – Meditation

26. 10. 2016
Jedna z nejpozoruhodnějších osobností současné světové operní scény, lotyšská mezzosopranistka Elīna Garanča. Tentokrát přijela Garanča v rámci evropského
turné ke svému novému albu Meditation. V doprovodu
PKF-Prague Philharmonia řízené jako vždy jejím manželem Karlem Markem Chichonem připravila mimořádný
zážitek.

Bryn Terfel

i sám autor. Hlavní hudební téma symfonické básně
zkomponoval Vadim Petrov pro televizní trilogii z historie Národního divadla v Praze, kterou odvysílala Česká
televize pod názvem Tři spory. Dílo pro velký symfonický
orchestr dokončil Vadim Petrov v roce 1986.
Pořadatel: Petrov music, s.r.o.

Erwin Schrott – Rojotango

5. 12. 2016
Slavný operní uruguayský barytonista Erwin Schrott
nabídl se svým souborem Rojotango fascinující výlet
do světa latinskoamerického tanga a lidových písní Jižní Ameriky. Erwin Schrott je jedním z nejvýznamnějších
pěvců naší doby, který proslul zejména jako skvělý mozartovský pěvec, fascinující Don Giovanni, Leporello a
Figaro.
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

Významné plesy:
Ples České televize

12. 2. 2016
Pořadatel: Česká televize

22. 11. 2016
Velšský basbarytonista Bryn Terfel je už řadu let uznávanou operní hvězdou v tom pravém slova smyslu, neboli
žádná tzv. celebrita, ale vstřícný, laskavý, člověk s nepřehlédnutelným charismatem. Vystupuje na všech velkých
světových scénách. K jeho nejparádnějším rolím patřili
Mozartův Figaro a Leporello, které časem vystřídali Verdiho Falstaff, Wagnerovi hrdinové Wotan (Zlato Rýna a
Valkýra), Hans Sachs (Mistři pěvci norimberští) a Bludný
Holanďan, Gounodův Mefistofeles (Faust), Musorgského Boris Godunov a Pucciniho Scarpia (Tosca).
Pořadatel: NachtigallArtists Management s.r.o.

Československý ples

Vadim Petrov – Pražské ornamenty

Právnický ples

4. 12. 2016
Koncertem provedl moderátor Alfréd Strejček a skladby
představil a zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Dirigentem pro tento koncert byl Marko Ivanović.
Koncertu se zúčastnil Vadim Petrov i patronka koncertu
Linda Vojtová, autorova vnučka. Na koncertě byla poprvé představena symfonická báseň Pražské ornamenty, kterou v tomto provedení v premiéře poprvé uslyšel
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13. 2. 2016
Pořadatel: Art of Word s.r.o.

Charitativní ples v Obecním domě

16. 2. 2016
Největší český rezidenční developer CENTRAL GROUP
již tradičně pořádal velkou charitativní akci s bohatým
programem v pražském Obecním domě. Celá výše
vstupného jde na účet Nadačního fondu pro zdraví dětí.
Pořadatel: CENTRAL GROUP Prague Real Expo, a. s.

27. 2. 2016
Pořadatel: Spolek českých právníků Všehrd

Reprezentační ples hl. m. Prahy a Obecního
domu

3. 12. 2016
Pořadatel: Magistrát hl. m. Prahy, ve spolupráci s Obecním domem, a.s.

Ostatní významné akce:
Slavnostní zahájení festivalu Febiofest

17. 3. 2016
Každoroční slavnostní zahájení festivalu probíhá v Obecním domě.
MFF Praha – Febiofest je největší filmovou akcí svého druhu na území hlavního města Prahy.

Vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015
18. 5. 2016
Pořadatel: Asociace muzeí a galerií ČR

Natáčení životopisného seriálu o životě
Alberta Einsteina

Stillking Features, s.r.o. ve spolupráci s americkou společností FOXTV a National Geographic Channel realizuje TV
projekt s pracovním názvem “GENIUS”. Příběh seriálu
je životopisné zachycení působení a života fyzika Alberta
Einsteina v předválečné době - v Německu, Švýcarsku a
v neposlední řadě v Praze a v Liberci a Jablonci n. Nisou.
Scénář projektu napsal uznávaný spisovatel Walter Isaacson (ředitel Aspenova institutu, spisovatel, novinář The
Times, jeho nejznámější knihou je životopis Steva Jobse),

architektem projektu je Jonathan Lee. Režisérem je držitel několika Oscarů pan Ron Howard (filmy jako Apollo
13, Čistá duše, Šifra mistra Leonarda, Rivalové, Andělé
a démoni). Hlavními představitelem Alberta Einsteina je
hollywoodský herec Geoffrey Rush (Králova řeč, Shine,
Piráti z Karibiku).
Projekt se natáčí celý v České republice od září 2016 do března 2017 a je jedním z největších filmových projektů u nás.

Film MASARYK s Karlem Rodenem v titulní roli

Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana
Masaryka vstoupil do kin 9. března 2017.
V titulní roli filmu Masaryk se představuje v jedné ze
svých nejlepších úloh v kariéře mimořádný český herec
Karel Roden. Česko-slovenský film Masaryk vznikl v produkci společnosti IN Film a Rudolfa Biermanna s účastí
řady zahraničních herců. Koproducentem filmu je Česká
televize, dalšími koproducenty jsou RTVS: Rozhlas a televízia Slovenska a ZDF / Arte.

Focení varhan do knihy: Nejvýznamnější varhany České republiky

Vydává nakladatelství Albatros.
Jedná se o výpravnou plnobarevnou obrazovou publikaci, která bude určena nejen odborné veřejnosti.
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Významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem
a datem sestavení výroční zprávy

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti.

Výroční zpráva je zpracována ke dni 25. 4. 2017

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva

Ing. Pavel Klaška
místopředseda představenstva

Ing. Mercedes Benlatreche
členka představenstva

Orientální salonek, detail
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období roku 2016

dle ustanovení § 82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zpráva o vztazích“)
Zpracována obchodní společností:
Obecní dům, a.s.
se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1090/5
PSČ: 111 21
IČ: 27251918
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990
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Oddíl I. – Definice ovládaných, ovládajících a propojených osob

1. Ovládaná osoba

Společnost:
Obecní dům, a.s.
se sídlem: 	Praha 1, náměstí Republiky 1090/5,
		
PSČ 111 21
IČ:		
27251918
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou a podnájmy pronajatého Obecního
domu. Podrobně je předmět podnikání specifikován v obchodním rejstříku a ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba
společnost:
se sídlem:
IČ:

Hlavní město Praha 100 %
Mariánské nám 2/2, Praha 1, 110 00 (dále jen HMP)
00064581

3. Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou, nebo osoby ovládané prostřednictvím osoby ovládané stejnou ovládací
osobou, ke kterým měla obchodní společnost Obecní dům, a.s. v účetním období vztah (§ 82, odst. 2a zákona č.
90/2012 Sb.).

Obchodní firma                            

Sídlo

IČ

Kolektory Praha, a.s.

Praha 9, Pešlova 3, čp. 341

267 14 124

Pražská energetika a.s.

Praha 10, Na Hroudě 1492/4

601 93 913

Pražská plynárenská a. s.

Praha 1, Národní 37

601 93 492

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, příspěvková organizace

Praha 1,nám. Republiky
1090/5

000 64 475

Ovládající osoba uvedená v článku 2. neovládá ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích žádné další společnosti, se kterými by obchodní společnost Obecní dům, a.s. měla v účetním období vztah, s výjimkou výše uvedených
společností.
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4. Způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba Hlavní město Praha má v držení akcie ovládané osoby, jejich podíl ke dni
31. 12. 2016 činí 100% akcií společnosti Obecní dům, a.s. Proto se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává ovládající osoba ve smyslu § 12 zákona o obchodních korporacích (zasedá Rada hlavního města Prahy
v působnosti valné hromady). Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou
statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

5. Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

Palackého sál, detail

Oddíl IV. – Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a
osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými
Oddíl II. – Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi
propojenými osobami
Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období
včetně platných smluv uzavřených v předchozích obdobích realizovaných v roce 2016
(číslování smluv dle centrální interní evidence smluv
nikoliv dle čísla uvedeného event. na smlouvě)

Předmět: Smlouva o nájmu objektu čp. 1090/5
Cena nájmu: 20,8 mil. Kč/rok

Partner: Hlavní město Praha

Partner: Kolektory Praha, a.s.

Smlouva č. O-61-2016
Smlouva o krátkodobém podnájmu nebytových prostor
v Obecním domě v Praze ( imatrikulace 26. 09. 2016 )

Smlouva o využití prostoru kolektoru k uložení a
následnému užívání optického sdělovacího kabelu
ze dne 25. 7. 2005 ve znění pozdějších dodatků
Cena: 3 564,00 Kč bez DPH / rok

Smlouva č. O-150-2016
Smlouva o spolupráci při spolupořádání kulturně společenské akce „16. reprezentační ples hlavního města
Prahy a Obecního domu“
Smlouva č. O-151-2016
Smlouva o krátkodobém podnájmu prostor sloužících k
podnikání v Obecním domě v Praze (celé 1. „reprezentační“ patro; ples 3. 12. 2016)

Partner: Symfonický orchestr
hl.m. Prahy FOK
Smlouva č. O-94-2016
Smlouva o krátkodobém podnájmu nebytových prostor
a nájmu movitého vybavení vztahujícího se k nebytovým
prostorům v Obecním domě – koncertní sezóna FOK
2016/17
Smlouva č. O-130-2016
Smlouva o jednorázových podnájmech při hudebních
produkcích „hudební klub Fík“ v roce 2016 a 2017

Partner: Pražská plynárenská, a.s.
Smlouva č. S-12-2016
Dodatek č. 5 Smlouvy o dodávce a odběru zemního
plynu ze dne 1. 8. 2005
V roce 2016 probíhal na základě dříve uzavřených
smluv smluvní vztah s níže uvedenými společnostmi
ovládanými ovládající osobou:

Partner: Hlavní město Praha
Nájemní smlouva ze dne 21. 7. 2005 ve znění
pozdějších dodatků
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Smlouva č.43/10 ze dne 25. 8. 2010
Smlouva o účasti na Slevovém programu Opencard

Partner: Pražská plynárenská, a.s.
Smlouva o dodávce a odběru zemního plynu ze dne
1. 8. 2005 ve znění pozdějších dodatků
Předmět: dodávka a odběr zemního plynu
Účinnost smlouvy: od 1. 8. 2005 na dobu neurčitou
Cena: smluvní ceny

Partner: Pražská energetika, a.s.
Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny
č.148/2005 ze dne 30. 12. 2005
Předmět: smlouva o sdružených dodávkách elektřiny
Účinnost smlouvy: od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Cena: smluvní ceny

Partner: Pražská energetika, a.s.
Nabídka ceny za silovou elektřinu na kalendářní
roky 2016 a 2017
Předmět: nabídka ceny za silovou elektřinu
Cena: smluvní ceny

Partner: Symfonický orchestr
hl.m. Prahy FOK
Podnájemní smlouva ze dne 1. 8. 2006 ve znění
pozdějších dodatků
Předmět: podnájem nebytových prostor v Obecním
domě v Praze
Účinnost smlouvy: od 1. 8. 2006 – do 31. 12. 2017
Cena: 210.321,- Kč bez DPH/měsíc + paušál na služby
38.833,- Kč bez
DPH/měsíc + 10.000,- Kč bez DPH/měsíc připojení k
síti Internet

Podnájemní smlouva ze dne 20. 10. 2008
Předmět: dočasný podnájem nebytových prostor –
pokladna
Cena: 13.000,-Kč/měsíc+ paušál na služby 2.000,- Kč
bez DPH/měsíc
Smlouva č. O-26-2014
Smlouva o dlouhodobém podnájmu plakátovacích ploch

Smlouva č. O-83-2015
Smlouva o jednorázových podnájmech při hudebních
produkcích „hudební klub Fík“ v roce 2015 a 2016
Smlouva č. O-57-2015 ve znění pozdějších dodatků
Smlouva o reklamě a spolupráci, platnost září 2015 –
červen 2016

Smlouva č. O-58-2015
Smlouva o krátkodobém podnájmu nebytových prostor
a nájmu movitého vybavení vztahujícího se k nebytovým
prostorům v Obecním domě – koncertní sezóna FOK
2015/16

Oddíl III. – Ostatní opatření přijaté nebo uskutečněné v zájmu a na
popud propojených osob v roce 2016
Jedná se o jednání, které se týká majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného
podle poslední účetní závěrky. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních ovládaných osob ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna žádná jiná jednání či opatření mimo rámec
běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve

vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud
osoby ovládající a ostatních ovládaných osob ze strany
ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná plnění a
protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě
ovládající jako jedinému akcionáři ovládané osoby.

Oddíl IV. – Jiné právní úkony
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající a ve prospěch ostatních společností ovládaných
stejnou ovládající osobou učiněny žádné jiné než výše uvedené právní úkony.
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Oddíl V. – Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby
Statutární orgán společnosti Obecní dům, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů
k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce
2016 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje,
že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že

nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná
opatření, než jsou uvedená v této zprávě.
Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných
právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.

Oddíl VI. – Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Obecní dům, a.s. a přezkoumána auditorem
společnosti.
Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti, jiné s ní
propojené osobě. Dále v ní nejsou uvedeny údaje, které
tvoří předmět obchodního tajemství společnosti a údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního
zákona.

Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající
skutečnosti roku vzhledem k tomu, že společnost je povinna ze zákona zpracovávat Výroční zprávu, bude do ní
tato zpráva vložena jako její nedílná součást a v zákonném termínu uložena do Sbírky listin vedené obchodním
rejstříkem Městského soudu v Praze.

Zpracováno v Praze dne 31. 1. 2017

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva
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Ing. Pavel Klaška
místopředseda představenstva

Ing. Mercedes Benlatreche
členka představenstva

Vyjádření dozorčí rady a.s. Obecní dům ke Zprávě
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku a ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období 2016

Dozorčí rada přezkoumala a schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
v roce 2016 a Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016.

V Praze dne 23. 5. 2017

MUDr. Marián Hošek
předseda dozorčí rady
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Finanční část: účetní závěrka k 31. 12. 2016
Rozvaha v plném rozsahu
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23

24

Americký bar, strop

Finanční část: účetní závěrka k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu
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Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok 2016

Účetní jednotka: Obecní dům, a.s., náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
IČ 27251918, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9990

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2000
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní

knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších dokladů,
která má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
jinak.

Obsah
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Informace o účetní jednotce................ 28

Popis účetní jednotky...........................................28
Předmět podnikání...............................................28
Kapitál....................................................................28
Statutární orgán - představenstvo.....................29
Dozorčí rada.........................................................30
Akcionáři................................................................31
Změny v obchodním rejstříku
během uplynulého účetního období...................31
1.8	Účast na podnikání jiných českých
a zahraničních osob, v nichž má podíl
účetní jednotky větší než 20% vliv.....................31
1.9	Dohody mezi společníky, které zakládají
rozhodovací práva bez ohledu na výši
podílu na základním kapitálu.............................31
1.10 Organizační struktura podniku..........................32
1.11 Počet zaměstnanců během účetního
období a vynaložené osobní náklady................33
1.12	Výše půjček, úvěrů poskytnutých osobám, které
jsou statutárním orgánem, členům
statutárních nebo jiných řídících a dozorčích
orgánů včetně bývalým osobám a členům
těchto orgánů v úhrnné výši...............................33
1.13	Ostatní plnění jak v peněžní, tak
nepeněžní formě osobám výše uvedeným.......33

26

2.	Informace o použitých účetních
metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování........................ 34
2.1	Způsoby ocenění dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku.......................................34
2.2 Odpisy dlouhodobého majetku..........................35
2.3 Dlouhodobý finanční majetek............................35
2.4 Zásoby....................................................................35
2.5 Pohledávky bez dohadných účtů........................36
2.6 Krátkodobý finanční majetek..............................36
2.7 Závazky bez dohadných účtů.............................36
2.8 Přepočet operací v cizích měnách.....................37
2.9 Účtování nákladů a výnosů................................37
2.10 Způsob tvorby opravných položek a rezerv......37
2.11	Způsob stanovení reálné hodnoty majetku
a závazků (popis použitého oceňovacího
modelu při oceňování cenných papírů
a derivátů reálnou hodnotou).............................38
2.12 Změny v ocenění reálnou hodnotou
či změn v ocenění podílu ekvivalencí.................38
2.13 	Informace o odchylkách od výše uvedených
metod a jejich vliv na majetek a závazky,
na finanční situaci a výsledek hospodaření.....38
2.14 Změny v účetních postupech a pravidlech
oproti minulému účetnímu období....................38

3.	Doplňující údaje k rozvaze
a výkazu zisku a ztráty.......................... 39
3.1	Přírůstky/úbytky významných položek
nebo skupin položek z rozvahy nebo
výkazu zisku a ztráty pro hodnocení
finanční a majetkové situace a výsledku
hospodaření účetní jednotky..............................39
3.2	Položky nevykázané v rozvaze nebo
výkazu zisku a ztráty............................................40
3.3	Doměrky splatné daně z příjmů
za minulá účetní období......................................40
3.4	Výše splatných závazků pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků
veřejného zdravotního pojištění a výše
evidovaných daňových nedoplatků
u místně příslušných finančních orgánů...........40
3.5	Výše pohledávek určených k obchodování
oceněných reálnou hodnotou.............................41
3.6	Rozpis odloženého daňového
závazku/pohledávky............................................41
3.7 Rezerva na daň z příjmu.....................................41
3.8	Dlouhodobé bankovní úvěry včetně
úrokových sazeb a popisu zajištění...................41
3.9	Přijaté dotace na investiční
a provozní účely....................................................41

4.	Důležité informace týkající
se majetku a závazků............................ 42
4.1 Rozpis zřizovacích výdajů....................................42
4.2	Pohledávky a závazky po lhůtě
splatnosti (v tis. Kč)..............................................42
4.3	Pohledávky a závazky s lhůtou splatnosti
delší než 5 let (v tis. Kč)........................................42

4.4	Dlouhodobý hmotný majetek pořízený
formou finančního pronájmu (v tis. Kč).............42
4.5	Majetek zatížený zástavním právem
nebo věcným břemenem.....................................43
4.6	Závazky vůči účetním jednotkám
v konsolidačním celku..........................................43
4.7	Celková výše závazků nevykázaných
v rozvaze................................................................43
4.8	Drobný nehmotný a hmotný majetek
neuvedený v rozvaze (s ohledem na
princip významnosti)............................................43
4.9	Významné události mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky...................................................................43

5.	Informace o cenných papírech
a vlastním kapitálu účetní jednotky.... 44
5.1	Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění
vydaných akcií.......................................................44
5.2 Změny podílů ve společnostech.........................44
5.3	Zvýšení a snížení jednotlivých složek
vlastního kapitálu (v tis. Kč)................................44

6.	Tržby z prodeje zboží, výrobků
a služeb a ostatní výnosy..................... 45
6.1	Rozpis tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti a podle zeměpisného umístění
trhů (v tis. Kč)........................................................45

7.	Oblast výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí......................................... 45

27

1.

Informace o účetní jednotce

1.1

Popis účetní jednotky
soud: Městský soud v Praze
spisová značka: B 9990
IČ:
obchodní firma:
právní forma:
sídlo:
stav subjektu:
datum zápisu:

1.2

27251918
Obecní dům, a.s.
121 – Akciová společnost
nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
aktivní subjekt
3. 6. 2005

Předmět podnikání

Předmět činnosti v rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
Hlavním předmětem činnosti je podnájem prostor Obecního domu – dlouhodobý podnájem obchodních a kancelářských
prostor a krátkodobý podnájem prostor reprezentačního patra Obecního domu. Dále pronájem věcí movitých, pořádání
a spolupořádání výstavních projektů v prostorách Obecního domu a organizování prohlídek Obecního domu.

1.3

Kapitál

výše základního kapitálu: 116 260 tis. Kč
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splaceno: 100%

1.4

Statutární orgán – představenstvo

jméno: Mgr. Vlastimil Ježek
datum narození: 24. 7. 1963
funkce: předseda představenstva
bydliště:

Litovická 354/17,
161 00 Praha 6

trvání členství: od: 8. 3. 2012

jméno: Ing. Jan Tlapa
datum narození: 18. 8. 1955
funkce: člen představenstva
bydliště:

Václavské náměstí 788/30,
Nové město,110 00 Praha 1

trvání členství: od: 1. 3. 2015 do 30.11.2016

ve funkci: od: 9. 3. 2012

jméno: Ing. Pavel Klaška
datum narození: 26. 4. 1965
funkce: místopředseda představenstva
8. listopadu 566/18, Břevnov
bydliště:
169 00 Praha 6
trvání členství: od: 1. 3. 2015
ve funkci: od: 10. 3. 2015

jméno: Ing. Mercedes Benlatreche
datum narození: 15. 6. 1987
funkce: členka představenstva
bydliště:

Kubelíkova 35/5, Žižkov,
130 00 Praha 3

trvání členství: od: 1. 12. 2016

Společnost zastupují ve všech záležitostech předseda představenstva vždy s jedním členem představenstva společně nebo tři členové představenstva
společně.
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1.5

Dozorčí rada

jméno: MUDr. Marián Hošek
datum narození: 13. 11. 1950
funkce: předseda dozorčí rady
bydliště:

Českomalínská 423/47, Bubeneč
160 00 Praha 6

trvání členství: od: 4. 2. 2015

jméno: Mgr. Jan Morávek
datum narození: 6. 12. 1974
funkce: člen dozorčí rady
bydliště:

Sídliště 1. máje 559,
517 61 Rokytnice v Orlických horách

trvání členství: od: 4. 2. 2015 do: 5. 4. 2016

ve funkci: od: 18. 2. 2015

jméno: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
datum narození: 2. 6. 1950
funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Chodská 1181/7, Vinohrady
bydliště:
120 00 Praha 2
trvání členství: od: 4. 2. 2015

jméno: Ing. Mgr. Irena Ropková
datum narození: 3. 12. 1981
funkce: člen dozorčí rady
bydliště:

Pod lipami 2559/37, Žižkov,
130 00 Praha 3

trvání členství: od: 6. 4. 2016 do: 20. 12. 2016

ve funkci: od: 18. 2. 2015

jméno: Ing. Antonín Lébl
datum narození: 28. 6. 1956
funkce: člen dozorčí rady
bydliště:

Branická 722/19, Braník
147 00 Praha 4

trvání členství: od: 4. 2. 2015
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jméno: Marcela Dudková
datum narození: 6. 12. 1969
funkce: člen dozorčí rady
bydliště:

Tvrdého 643, Letňany,
199 00 Praha 9

trvání členství: od: 21. 12. 2016

1.6

Akcionáři
obchodní Hlavní město Praha
firma:
IČ: 00064581
sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

1.7	Změny v obchodním rejstříku během uplynulého účetního období
V daném období došlo ke změně složení dvou členů dozorčí rady a jednoho člena představenstva společnosti bod 1. 4 a 1.5.
Ve sledovaném období neměla účetní jednotka žádnou organizační složku v zahraničí.

1.8	Účast na podnikání jiných českých a zahraničních osob, v nichž má
podíl účetní jednotky větší než 20% vliv.
Název společnosti
(družstva)

Sídlo

Výše podílu na ZK v %

Výše podílu na ZK v tis. Kč

Vliv

1.9	Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu
na výši podílu na základním kapitálu

Název společnosti
(družstva)

Výše úč. výsledku hospodaření
Sídlo

Výše vlastního kapitálu

za poslední účetní období

Vliv
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1.10

Organizační struktura podniku

P Ř E D S TAV E N S T VO

SPRÁVA
BUDOVY

KANCELÁŘ
PŘEDSTAVENSTVA

OBCHODNÍ
ODDĚLENÍ

vedoucí správy budovy (1)

vedoucí kanceláře (1)

ředitel/ka odd. (1)

TECHNIK SPRÁVY
TECHNOLOGICKÝCH
ZAŘÍZENÍ (1)

PRODUKČNÍ, MARKTINGOVÝ
SPECIALISTA (1)

MANAŽER/KA (1)
ASISTENT/KA (1)

PERS. A MZDOVÝ REFERENT (1)
VELÍN (1+7)

TECHNIK SÁLŮ (1+3)
REFERENT PO A BOZP (1)

TECHNIK SPRÁVY BUDOVY (1)

ZVUKAŘ (1)
ÚČETNÍ (2)

ELEKTRO (1+4)

ZŘÍZENCI (1+3)

TECHNIK MAR (1)

POKLADNA (1+2)

KOVO (1+2)

VYSVĚTLIVKY:
BOZP – bezpečnost, ochrana zdraví při práci
MAR – měření a regulace
PO – požární ochrana
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1.11

Počet zaměstnanců během účetního období a vynaložené osobní 		
náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Z toho členů řídících orgánů
Celková výše mzdových nákladů
Z toho výše osobních nákladů členů řídících orgánů

Běžné období
40
3
20 499
1 973

Minulé období
41
3
19 033
1 925

Odměny poskytnuté v průběhu účetního období členům
statutárního orgánu –
2 496 tis. Kč
dozorčí rady –
512 tis. Kč
Ve sledovaném období společnost přispívala zaměstnancům na penzijní připojištění a poskytovala příspěvek
na sportovní, kulturní a rekreační vyžití. Dále zaměstnanci využívají stravenky.

1.12	Výše půjček, úvěrů poskytnutých osobám, které jsou statutárním
orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích
orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši

Kategorie osoby

Výše půjček (úvěrů)

Úroková sazba

Hlavní podmínky

Poskytnutá zajištění

Akciová společnost za sledované období neposkytovala žádné půjčky, úvěry a záruky.

1.13	Ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní formě osobám výše uvedeným
Akciová společnost za sledované období neposkytovala žádné půjčky, úvěry a záruky ani jiná podobná plnění.
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2.	Informace o použitých účetních metodách,
obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování
Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění,
a prováděcí vyhláškou MF ČR č.500/2002 Sb., kterou se
realizují některá ustanovení novelizovaného zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.
Údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách (Kč), jelikož v této měně jsou vykázány transakce
společnosti. Všechny hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč.

Účetní závěrka představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku akciové společnosti Obecní dům, a.s.
Účetnictví bylo zajištěno externě Ing. Petrem Drhlíkem –
daňovým poradcem číslo 1839, se sídlem Korunní 810,
Praha 10.
Při zpracování účetnictví účetního období 2016 použila
účetní jednotka následující účetní zásady, způsoby oceňování a způsoby odpisování:

2.1	Způsoby ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Dlouhodobým hmotným resp. nehmotným majetkem
se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč
(resp. 60 tis. Kč) v každém jednotlivém případě a doba
použitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený provozní dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek je oceněn pořizovacími cenami.
S účinností od 1.1.2013 se vybraný hmotný majetek s
dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou 40 tis. Kč a nižší se považuje za dlouhodobý
hmotný majetek. Takto definovaný hmotný majetek je
odepisován po dobu 24 měsíců. Ostatní hmotný majetek, s dobou použitelnosti zpravidla kratší než 1 rok,
oceněný při pořízení cenou 40 tis. Kč a nižší je účtován
od roku 2013 do nákladů na řadu 501130 - Spotřeba
materiálu – drobný majetek DKP.
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Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 tis. Kč a nižší
není považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Takto definovaný nehmotný majetek je při pořízení
účtován do nákladů na účet 518200 - Ostatní služby
nezařazené.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého
majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč,
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Technické zhodnocení nemovité kulturní památky je
odepisováno samostatně.
V případě trvalého snížení hodnoty hmotného majetku
je proveden odpis tohoto majetku.

2.2

Odpisy dlouhodobého majetku

Veškerý nově pořízený dlouhodobý majetek je účetně
odepisován od měsíce následujícího po uvedení do užívání podle individuálního odpisového plánu společnos-

ti, a to lineární metodou. Účetní jednotka stanoví dobu
odepisování individuálně, dle předpokládané životnosti
majetku.

Majetek je odpisován zpravidla lineární metodou s orientační dobou odpisování uvedenou níže.

Kategorie majetku
Stroje a zařízení
Inventář
Software
TZ NKP

2.3

Doba odpisování v letech
4–15
4–15
3–5
15

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost neeviduje ve sledovaném období dlouhodobý finanční majetek

2.4

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, které zahrnují i ostatní náklady spojené s pořízením, jako např. dopravné, celní poplatky a ostatní vedlejší pořizovací náklady.

Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány ve
vlastních nákladech.

Zásoby společnosti v tis. jsou:
Zboží prodávané ve vlastní prodejně
Nespotřebované propagační materiály, formuláře
Výrobky

Ve sledovaném období byla část zboží prodávána za
výprodejové ceny. Byla částečně rozpouštěna účetní

1 286
510
421

opravná položka ke zboží vytvořená v minulých účetních
období.
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2.5

Pohledávky bez dohadných účtů

Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Daňové pohledávky (DPH, DPPO, DPFO)
Celkem

v tis.
7 857
1 103
1 805
0
10 765

Pohledávky z obchodních vztahů po splatnostech k 31. 12. 2016
ve splatnosti
1 až 30
31 až 90
nad 91
7 436

2.6

122

11

Krátkodobý finanční majetek

Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Celkem

2.7

v tis.
39
118
142 270
208
142 635

Závazky bez dohadných účtů

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Přijaté kauce
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. a zdr. poj.
Daně a poplatky
Jiné závazky
Celkem
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1 753

kurzový rozdíl

1 886 v tis.
pohledávky
celkem
9 322

v tis.
4 856
962
3 736
2 012
1 116
964
920
266
14 832

Závazky z obchodních vztahů po splatnostech k 31.12.2016 83 v tis.
Závazky z obchodních vztahů po splatnostech k 31. 12. 2016
ve splatnosti
1 až 30
31 až 90
nad 91
6 786
83
0
0

2.8

kurzový rozdíl

v tis.
závazky celkem
6 869

Přepočet operací v cizích měnách

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou je používán denní kurz ČNB platný v den uskutečnění účetního případu.

2.9

Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy zachycuje společnost podle těchto zásad:
• náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž
časově a věcně souvisejí
• opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se
týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto
oprav, účtují se do vlastního kapitálu,

• náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, se
časově rozlišují ve formě nákladů příštích období nebo
výdajů příštích období na příslušných účtech účtové
skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv,
• výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se
časově rozlišují ve formě výnosů příštích období nebo
příjmů příštích období na příslušných účtech účtové
skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.

2.10	Způsob tvorby opravných položek a rezerv
Ve sledovaném období nebyla vytvořena rezerva na daň
z příjmu.
Ve sledovaném období účetní jednotka vytvořila rezervu
na čtvrtletní odměny zaměstnanců a členů dozorčí rady
ve výši 1 187 tis. Kč.

Stav opravných položek k 31. 12. 2016:
• 1 926 tis. Kč opravných položek k pohledávkám,
• 224 tis. Kč opravných položek k výrobkům z titulu uzavření vlastní prodejny
• 1 157 tis. Kč opravných položek ke zboží z titulu uzavření vlastní prodejny
• 440 tis. Kč opravná položka k materiálu

Účetní jednotka rozpustila opravné položky ve výši 762 tis. Kč
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2.11	Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků (popis použitého
oceňovacího modelu při oceňování cenných papírů a derivátů reálnou
hodnotou)
Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou.

2.12	Změny v ocenění reálnou hodnotou či změn v ocenění podílu
ekvivalencí
Druh finančního majetku

Druh finančního majetku

Reálná hodnota

Výše opravné položky

Výše ocenění ekvivalencí

Způsob zaúčtování

Důvod tvorby OP

Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou.

2.13	Informace o odchylkách od výše uvedených metod a jejich vliv na majetek
a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření
Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou.

2.14	Změny v účetních postupech a pravidlech oproti minulému účetnímu
období
V roce 2016 došlo ke změně metody účtování o čtvrtletních odměnách zaměstnanců a orgánů společnosti na
základě výsledků 4. čtvrtletí daného roku v následujícím období formou rezervy. Změna byla zachycena v rozvaze
a ve výkazu zisků a ztrát ve sloupci „minulé období upravené“ tak, aby údaje byly v letech srovnatelné. Dopad na
odloženou daň nebyl do minulých období proveden, neboť není významný.
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3.	Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1	Přírůstky/úbytky významných položek nebo skupin položek z rozvahy nebo
výkazu zisku a ztráty pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Skupina
majetku
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých
věcí
Jiný DHM
Nedokončený DHM

Pořizovací cena

Oprávky/opravné položky

Zůstatková hodnota

Běžné
období
0
13 630
127 620

Minulé
období
0
11 670
115 208

Běžné
období
0
3 600
91 761

Minulé
období
0
2 917
89 901

Běžné
období
0
10 030
35 949

Minulé
období
0
8 753
25 307

80
0

0
546

0
0

0
58

80
0

0
488

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Skupina
majetku
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný DNM
Nedokončený DNM

Pořizovací cena

Oprávky/opravné položky

Zůstatková hodnota

Běžné
období
0
0

Minulé
období
0
0

Běžné
období
0
0

Minulé
období
0
0

Běžné
období
0
0

Minulé
období
0
0

5 042
2 699
0
0
0

4 925
2 699
0
0
0

4 901
2 665
0
0
0

4 780
2 218
0
0
0

141
34
0
0
0

144
481
0
0
0
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Zásoby (v tis. Kč)
Skupiny
zásob
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží

Hodnota zásob k 31. 12.
Běžné
období
510
0
421
1 285

Minulé
období
534
0
450
1 453

Opravné položky k zásobám
Běžné
období
440
0
224
1 157

Minulé
období
440
0
227
1 308

3.2	Položky nevykázané v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty
Po datu účetní závěrky k 31. 12. 2016 nejsou známy žádné významné události významně doplňující uzavřené výsledky.

3.3	Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
V účetním období roku 2016 nedošlo ze strany Finančního úřadu, ani vlastním zjištěním k žádným doměrkům
daně z příjmu za minulá účetní období.

3.4	Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných
finančních orgánů.
K datu účetní závěrky činí závazky 298 tis. Kč za zdravotní a 666 tis. Kč za sociální pojištění za měsíc prosinec
2016. Tyto závazky byly uhrazeny v řádném termínu v lednu 2017.
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3.5	Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou
hodnotou
Společnost neměla v účetním období žádné pohledávky určené k obchodování.

3.6	Rozpis odloženého daňového závazku/pohledávky
Účetní jednotka účtuje z titulu odlišnosti účetních a daňových odpisů, dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců, rezervy na čtvrtletní odměny a z titulu tvorby účetních opravných položek o odložené dani.
K 31. 12. 2016 účetní jednotka eviduje závazek z titulu odložené daně ve výši 2.576.674 Kč.

3.7

Rezerva na daň z příjmu

Ve sledovaném období nebyla vytvořena rezerva na daň z příjmu, neboť bylo účtováno přímo na základě daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem

3.8	Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění
Společnost neuzavřela k datu sestavení závěrky žádné úvěrové smlouvy.

3.9	Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Ve sledovaném období nepřijala společnost žádné dotace z rozpočtových, resp. evropských fondů, grantů apod.
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4.	Důležité informace týkající se majetku a závazků
4.1

Rozpis zřizovacích výdajů: 0

4.2	Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)
Pohledávky po lhůtě splatnosti
delší než 12 měsíců
Pohledávky po splatnosti celkem

Závazky po lhůtě splatnosti
delší než 12 měsíců
Závazky po splatnosti celkem

Běžné období
1 753

Minulé období
2 054

1 886

2 899

Běžné období
0

Minulé období
0

83

1 392

4.3	Pohledávky a závazky s lhůtou splatnosti delší než 5 let (v tis. Kč)
Běžné období
0
0

Pohledávky
Závazky

Minulé období
0
0

4.4	Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
(v tis. Kč)
Zahájení
pronájmu

Doba
trvání

Název
majetku

Společnost neeviduje žádný takovýto majetek.
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Splátky
celkem

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky splatné
do
po
31. 12. 2011 31. 12. 2011

4.5	Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem
Společnost neeviduje žádný takovýto majetek.

4.6	Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku
Společnost nemá žádné závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku.

4.7	Celková výše závazků nevykázaných v rozvaze
Společnosti není znám žádný závazek, o kterém by nebylo v účetním období účtováno.

4.8	Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze (s ohledem
na princip významnosti)
Společnost eviduje v podrozvahové evidenci drobný hmotný majetek v evidenční ceně od 3 tis do 40tis. Kč.
Výše odepsaných pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci je 791 tis. Kč.
Společnost užívá na základě nájemní smlouvy s Hl. m. Prahou budovu a část zařízení.

4.9	Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Po datu účetní závěrky k 31. 12. 2016 nejsou známy žádné významné události významně doplňující uzavřené výsledky.
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5.	Informace o cenných papírech a vlastním
kapitále účetní jednotky
5.1	Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění vydaných akcií
Splaceno: 100 %
Akcie

Hodnota v Kč

Počet

Kmenové akcie na jméno
Kmenové akcie na jméno
Kmenové akcie na jméno
Kmenové akcie na jméno

1 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
260 000 Kč

12
10
4
1

5.2

Podoba akcie
akcie v listinné podobě
akcie v listinné podobě
akcie v listinné podobě
akcie v listinné podobě

Změny podílů ve společnostech

Ve sledovaném období nedošlo ke změně podílů.

5.3	Zvýšení a snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu (v tis. Kč)

Hodnota k 31. 12.
116 260
7 350

Přírůstky
0
0

Úbytky
0
0

Minulé období
– upravené
Hodnota k 31. 12.
116 260
7350

13 766

500

247

13513

10 748

12 175

-1 427

-1 058

8 021

- 9 079

23 121

23 121

20 696

20 696

170 187

43 817

20 943

147 313

Běžné období
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy,
nedělitelný fond a ostatní
fondy ze zisku
Výsledek hospodaření
minulých let
Jiný výsledek hospodaření
minulých let
Výsledek hospodaření
běžného účet. období
Vlastní kapitál celkem

Společnost dosáhla v účetním období roku 2015 zisk ve
výši 20 745 tis. Kč. Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1646 v působnosti valné hromady Obecní dům a.s.
byl zisk účetního období roku 2015 rozdělen následovně:

• 9 497 tis. Kč úhrada ztráty z minulých let
• 500 tis. Kč příděl do sociálního fondu
• 10 748 tis. Kč nerozdělený zisk
V účetním období roku 2016 dosáhla společnost zisku
ve výši 23.121 tis. Kč.
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6.	Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb a ostatní výnosy

6.1	Rozpis tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti
a podle zeměpisného umístění trhů (v tis. Kč)

Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje výrobků
Tržby z prodeje služeb
Celkem

Celkem
227
69
137 187
137 483

Běžné období
Tuzemsko
Zahraničí
227
0
69
0
137 187
0
137 483
0

Celkem
144
94
134 523
134 761

Tuzemsko
144
94
134 523
134 761

Minulé období
Zahraničí
0
0
0
0

7.	Oblast výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí

V roce 2016 neproběhly žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost se snaží minimalizovat znečištění ovzduší pravidelným servisem kotelny a autorizovaným měřením
emisí. Dále jsou v budově umístěny nádoby na třídění odpadu.

V Praze dne 25. 4.2017

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva

Ing. Pavel Klaška
místopředseda představenstva

Ing. Mercedes Benlatreche
členka představenstva
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Smetanova síň

Schválení účetní závěrky hospodaření a Výroční zprávy a.s. Obecní dům
za rok 2016 dozorčí radou

Dozorčí rada na svém zasedání dne 23. 5. 2017 přezkoumala a schválila předloženou účetní závěrku hospodaření
(včetně výroku auditora) a Výroční zprávu a.s. Obecní dům za rok 2016 a přijala následující usnesení:
Dozorčí rada a.s. Obecní dům na návrh představenstva přezkoumala a schválila předloženou účetní závěrku hospodaření a Výroční zprávu a.s. Obecní dům za rok 2016 jako celek. Výsledkem hospodaření společnosti za účetní
období je zisk ve výši 23.120.819 Kč. Výrok auditora byl bez výhrad.
Dozorčí rada souhlasila s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 23.120.819 Kč,
a to takto: částku ve výši 1.058.198 Kč použít pro uhrazení jiného výsledku hospodaření minulých let, částku
500.000 Kč použít na doplnění Sociálního fondu. V souladu se Stanovami společnosti a vzhledem k výsledku
hospodaření DR souhlasila s návrhem představenstva vyplatit členům představenstva a dozorčí rady tantiémy
ve výši 15 % jejich hrubého ročního příjmu v roce 2016, celkem ve výši 387.650 Kč (plus odvody na sociální
a zdravotní pojištění v celkové výši 131.802 Kč). Zbytek zisku ve výši 21.043.169 navrhuje dozorčí rada ponechat
jako nerozdělený.
Dozorčí rada dále souhlasila s návrhem představenstva uzavřít Smlouvu o provedení auditu pro ověření řádné
účetní závěrky za rok 2017, sestavené za období 1. 1. 2017– 31. 12. 2017, s auditorskou firmou HZ Plzeň, spol. s r.o.
se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň, IČ 45 35 34 17, s licencí vydanou Komorou auditorů České republiky
č. 219, která již byla v minulosti určena valnou hromadou společnosti (rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady) Obecní dům a.s. k ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo dalších dokumentů,
u kterých osvědčení auditorem vyžadují právní předpisy.

V Praze dne 23. 5. 2017

MUDr. Marián Hošek
předseda dozorčí rady
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Zpráva o auditu účetní závěrky obchodní společnosti Obecní dům, a.s.
k 31. 12. 2016
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Grégrův
sál, strop
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