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Úvodní slovo jednatele
Dámy a pánové,

Společnost se dále zabývala
propracováním marketingových možno
stí s cílem přilákat nové klienty.

V roce 2012 společnost dále
pracovala na vnitřní reorganizaci a
NE všechno umíme sami a proto
dokončení všech možných úsporných spolupracujeme s odborníky.
opatřeních. Byly dokončeny základní
implementační
kroky
elektronického
systému CLUBSPIRE, který umožnil rozšíření
dalšího platebního terminálu na letním
koupališti a koncem roku 2012 je
aktivních více než 2 tisíce elektronických
platebních karet STaRS.
V průběhu roku byla zahájena
spolupráce se třemi základními školami
včetně karvinského gymnázia v projektu
sport pro mládež.
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Mgr. Petr Dyszkiewicz
jednatel STaRS Karviná, s.r.o.

1

Základní identifikační údaje o společnosti
Společnost STaRS Karviná, s.r.o. byla založena
notářským zápisem NZ 58/2000 ze dne 26.4.2000.
Společnost je zapsána u Krajského soudu dnem
2.6.2000 v oddíle C, vložka 22459.
IČO: 25857444
DIČ: CZ25857444
Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno
Finančním
úřadem
Karviná
pod.
č.j.:
54348/00/367900/7643.

Základní údaje:
základní kapitál k 31. 12. 2012: 185.185.000,00 Kč
zákonný rezervní fond:
8.328.000,00 Kč

Předmět podnikání společnosti:
 hostinská činnost
 masérské, rekondiční a regenerační služby
 provozování solárií
 opravy a údržba potřeb pro domácnost a
sportovních potřeb
 specializovaný maloobchod
 maloobchod se smíšeným zbožím
 technické činnosti v dopravě
 pořádání kulturních produkcí, zábav a
provozování zařízení sloužících zábavě
 provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a
rekondici
 poskytování tělovýchovných služeb
 správa a údržba nemovitostí
Statutárním orgánem společnosti je Mgr. Petr
Dyszkiewicz – jednatel, bytem
Karviná – Ráj, ul. Nová č. 1514/13, rodné číslo
620630/1783.
Jediným společníkem STaRS Karviná, s.r.o. je
Statutární město Karviná, přičemž vklad ve výši
185.185.000,00 Kč je zcela splacen.
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Orgány společnosti
ke dni účetní závěrky 31.12.2012
Valnou hromadu společnosti tvoří Rada
města Karviná

Jednatel společnosti
Statutárním orgánem společnosti je
Mgr. Petr Dyszkiewicz – jednatel,
bytem Karviná – Ráj, ul. Nová 1514/13,
rodné číslo 620630/1783,
který jedná jménem společnosti
samostatně.

Dozorčí rada společnosti
předseda:
Karel Wiewiórka
bytem KarvináMizerov
Studentská 2363/16
členové:
JUDr. Karin Němcová
bytem KarvináRáj
Okružní 861
Mgr. Jaromír Spáčil
bytem KarvináMizerov
Tř. Těreškovové 2280/49
Lubica Balwarová
bytem KarvináHranice
Bratranců Veverkových 2814/18
Ing. Milada Nikodemová, MBA
bytem Horní Bludovice
Prostřední Bludovice 547
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Rozvaha
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Výkaz zisku a ztráty

VÝROČNÍ ZPRÁVA

8

VÝROČNÍ ZPRÁVA

9

Přehled o pěněžních tocích  Cash Flow
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
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Vybrané části z přílohy k účetní závěrce
roku 2012
Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno Finančním úřadem v Karviné,
č.j. 54348/00/367900/7643

a)
b)
c)
d)
f)

daň z příjmů právnických osob
s účinnosti
z přidané hodnoty
s účinnosti
z nemovitostí
s účinnosti
silniční
s účinnosti
plátce daně z příjmů ze záv. činnosti
 vybírané zvláštní sazbou

02. 06. 2000
01. 07. 2000
01. 01. 2001
01. 07. 2000
01. 07. 2000
01. 07. 2000

Jednatel společnosti : statutární orgán :
Mgr. Petr Dyszkiewicz, r.č. 620630/1783
bytem Karviná – Ráj, ul. Nová 1514/13

Dozorčí rada je v tomto složení:
předseda dozorčí rady:

Karel Wiewiórka

členové:

JUDr. Karin Němcová
Mgr. Jaromír Spáčil
Lubica Balwarová
Ing. Milada Nikodemová, MBA
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Vybrané části z přílohy k účetní závěrce
roku 2012
Z Á K L A D N Í K A P I T Á L SP O L E Č N O ST I K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 Č I N Í :
K A P IT Á L O V É F O N D Y
F O N D Y Z E Z I SK U
Z T O HO Z Á K O N N Ý R EZ ER V N Í F O N D
SO C I Á L N Í F O N D

185. 185. 000, 00 K Č
43. 500. 003, 00 K Č
8. 384. 394, 27 K Č
8. 328. 000, 00 K Č
56. 394, 27 K Č

Společnost nevykazuje k 31. 12. 2012 pořádání kulturních produkcí, zábav,
nerozdělený
zisk
minulých
období. výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a
obdobných akcí
Neuhrazená ztráta minulých let činí 3655 •provozování tělovýchovných a spor
tis. Kč.
tovních zařízení a organizování sportovní
činnosti
Předmět podnikání:
•opravy
a
údržba
potřeb
pro
domácnost, předmětů kulturní povahy,
•hostinská činnost
výrobků jemné mechaniky, optických
•masérské, rekondiční a
regenerační přístrojů a měřidel
služby
•provozování solárií
•provozování tělovýchovných a sporto Postupy účtování:
vních služeb v oblasti fitness, tenisu,
squashe, badmintonu, plavání, hokeje, K zajištění účetnictví je vydána směrnice
míčových sportů
jednatele č. 6/2005 k zajištění účetnictví.
•zprostředkování obchodu a služeb
Postupy účtování se řídí zákonem o
•velkoobchod
a
maloobchod účetnictví č. 563/91 Sb. včetně změn a
•skladování, balení zboží, manipulace s doplňků a vyhláškou č. 500/2002, kterou
nákladem a technické činnosti v do se provádějí některá ustanovení zákona
pravě
o
účetnictví
v
platném
znění.
•realitní činnost, správa a údržba Měsíčně se zpracovává výkaz zisku a
nemovitostí
ztrát za celou společnost i jednotlivá
•poradenská a konzultační činnost, střediska.
zpracování odborných studií a posudků
Rozvaha se zpracovává měsíčně za
•reklamní činnost, marketing, mediální celou
společnost.
zastoupení
Majetek je veden v účetnictví v prog
•služby v oblasti administrativní správy a ramu „Pohoda“, účetní odpisy jsou
služby organizačně hospodářské povahy stanoveny
dle
odpisového
plánu,
•mimoškolní výchova a vzdělávání, schváleného
statutárním
orgánem.
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské Daňové odpisy jsou lineární, dle zákona o
činnosti
daních z příjmu. Opravné položky nebyly
•provozování
kulturních,
kulturně vytvářeny.
vzdělávacích a zábavních zařízení,
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Inventarizace majetku byla provedena 13.915 tis. Kč, který představuje odložený
na základě směrnice
jednatele č. daňový závazek, který vyplývá z rozdílu
17/2005 v termínech k 31.12.2012.
mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou odpisovaného majetku k datu
Majetek byl inventarizován v tomto 31.12.2012 a předpis daňové pohledávky
složení a termínech :
z titulu neuplatněných daňových ztrát
vynásobené platnou sazbou daně z příj
pokladny včetně kontrol hotovosti
mů právnických osob pro rok 2013.
každý měsíc
dokladová inventarizace
Příjmy společnosti jsou zajišťovány jednak
k 31. 12. 2012
vlastní činnosti a dále příspěvkem
dlouhodobý hmotný majetek
společníka
a to Statutárním městem
k 31. 12. 2012
Karviná. IČO 00297534. Příspěvek pro rok
dlouhodobý nehmotný majetek
2012 činil
k 31. 12. 2012
27.000 tis.Kč.
drobný dlouhodobý hmotný majetek
k 30.11., 31.12.2012
Úvěry společnost nemá, ani žádný úvěr
nebo půjčku neposkytla.
Z
ostatního
plnění
poskytuje
V roce 2012 byl zařazen do užívání zaměstnancům platby důchodového a
dlouhodobý hmotný majetek v pořizo životního připojištění.
vací ceně ve výši 4.466 tis. Kč a vyřazen
byl DHM za 570 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl
vyřazen za 412 tis. Kč a nakoupen byl
drobný majetek za 86 tis. Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek byl
pořízen za 175 tis. Kč
Cenné papíry společnost nevlastní.
Závazky a pohledávky jsou vedeny v
přehledných sestavách, měsíčně odsou
hlašovány.
Společnost vykazuje krátkodobé pohle
dávky celkem za 2.757 tis. Kč, pohle
dávky v celkové výši 395 tis. Kč jsou
vymáhány právní cestou, zbývající
pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.
Závazky jsou hrazeny v termínu
Oceňování se provádí v souladu s § 24 a
25 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v
platném znění.
Odložený daňový závazek a pohledávka
vykazuje pasivní zůstatek v celkové výši
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Rozhodující investiční akce roku 2012
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Vybrané ekonomické ukazatele

Průměrný evidenční počet zaměstnanců Odměny orgánům společnosti 336 tis. Kč.
k 31.12.2012 činil 73 osob, z toho 5 členů Penzijní a životní připojištění celkem 1.390
managementu. Mzdy všech zaměst tis. Kč
nanců činily v roce 2012 16.390 tis. Kč z
toho ostatní osobní náklady 519 tis. Kč.
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Vývoj produktivity práce

Vývoj vlastních výnosů (v tis. Kč) jednotlivých
středisek
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Výhled společnosti na další období
Vizí je postupovat v rozšíření možností Úkolem je svědomitou a systémovou
využití elektronické platební karty STaRS činností udržet si stávajícího zákazníka a
na další platební místa, která umožní pokusit se získat zákazníky nové!
našim klientům komfort v odbavování při
čerpání našich služeb.
Mgr. Petr Dyszkiewicz
jednatel STaRS Karviná, s.r.o.
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Zpráva o vztazích mezi
tzv. propojenými osobami
Ovládaná osoba:

vůči společně ovládaným osobám
žádná jednotná direktivní nařízení a
STaRS Karviná, s.r.o. se sídlem Karviná opatření, která by vedla k majetkové
Fryštát, Karola Śliwky 783/2a, IČO: újmě na straně ovládaných osob.
25857444;
společnost
zapsaná
v
obchodním rejstříku, vedeném Krajským Smluvní vztahy:
soudem v Ostravě v odd. C, č.vl. 22459
STaRS Karviná, s.r.o. neuzavřel v uply
(dále jen STaRS Karviná, s.r.o.)
nulém účetním období žádnou smlouvu
se společností BYTservis–služby, spol. s r.o..
Ovládající osoba:
STaRS Karviná, s.r.o. uzavřel v minulém
Statutární město Karviná se sídlem účetním období obchodní smlouvy s
Technickými službami Karviná, a.s., a to
KarvináFryštát, Fryštátská 72/1,
IČO: 00297534 (dále jen Statutární město ohledně následujících záležitostí:
•Odvoz
a
likvidace
komunálního
Karviná)
odpadu – smlouva ze dne 30.6.2000
č. N/1090/2000/II804
Další ovládané osoby:
•Technické služby Karviná, a.s. se sídlem
KarvináNové Město, Bohumínská 1878,
IČO: 65138082; společnost zapsána v
obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ostravě v odd. B, č.vl. 1215
(dále jen Technické služby Karviná, a.s.)
•BYTservis – služby, spol. s r.o. se sídlem
KarvináRáj, Prameny 603, IČO: 47670860;
společnost
zapsána
v
obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v
Ostravě v odd. C, č.vl. 5192 (dále jen
BYTservisslužby, spol. s r.o.)

STaRS Karviná, s.r.o. uzavřel v minulém
účetním období mandátní smlouvy
se Statutárním městem Karviná:
•Mandátní smlouva o správě a provozu
nemovitosti letní koupaliště
na ul.
Havířská 1783/53
v KarvinéNovém
Městě

Uvedené smlouvy byly uzavřeny za
stejných podmínek, jako s kterýmikoliv
jinými smluvními partnery v rámci
standardních obchodních vztahů, bez
ohledu na skutečnost, že se jedná o
Způsob ovládání:
vztahy
mezi
osobami
ovládanými
Statutární město Karviná je jediným společnou ovládající osobou.
společníkem  v případě Technických
služeb Karviná, a.s. jediným akcionářem 
všech společně ovládaných osob.
Společně
ovládané
osoby
spolu
navzájem
prakticky
neobchodují,
uzavírají mezi sebou jen nahodilé smluvní
vztahy
za
obvyklých
obchodních
podmínek.
Statutární město Karviná neuplatňuje
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Zpráva o vztazích mezi
tzv. propojenými osobami

Ostatní smluvní vztahy:
Mezi společně ovládanými osobami a ovládající
osobou nebyly v předchozím účetním období
uzavřeny žádné smlouvy, které by mezi nimi
zakládaly jiné než obchodně právní vztahy.

Jiné právní úkony:
Mezi společně ovládanými osobami a ovládající
osobou nebyly provedeny žádné právní úkony,
které by měly vztah k majetku ovládané osoby
STaRS Karviná, s.r.o..

Ostatní opatření, výhody a nevýhody:
Mezi společně ovládanými osobami a ovládající
osobou nebyla přijata žádná opatření, ze kterých
by vyplývaly výhody či nevýhody pro ovládanou
osobu STaRS Karviná, s.r.o. ve vztahu k jejímu
majetku a majetkovým právům.
Tato zpráva byla vypracována jednatelem
společnosti STaRS Karviná, s.r.o. dne 31. 01. 2013.
Tato zpráva bude předána auditorovi, který
provedl audit společnosti STaRS Karviná,s.r.o. za
rok 2012
S touto zprávou bude seznámen jediný společník
při projednávání výroční zprávy za rok 2012, kdy je
její součástí i výrok auditora.
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Stanovisko dozorčí rady 2012
V roce 2012 plnila dozorčí rada
společnosti STaRS Karviná, s.r.o. své úkoly
v pětičlenném složení. Složení dozorčí
rady v průběhu roku 2012 nedoznalo
žádných změn.

Dozorčí rada společnosti na základě
písemných podkladů i vlastní kontrolní
činnosti konstatuje, že činnost společnosti
se uskutečňovala v souladu s právními
předpisy.

Na svých zasedáních dozorčí rada
projednávala rozpočty provozního a
investičního charakteru. Zvláštní pozor
nost byla věnována rekonstrukci ÚT a TUV
Bažantnice.

Dozorčí rada na svém zasedání 6. 5. 2013
projednala
roční
účetní
závěrku
společnosti za rok 2012 a stanovisko
auditora k účetnictví a finančnímu
hospodaření k 31. prosinci 2012. K
předloženým
dokumentům
nemá
Na zasedáních dozorčí rady tato proje dozorčí rada žádné připomínky či
dnávala zejména:
doplnění, dozorčí rada souhlasí s
 rozbory hospodaření STaRS
obsahem výroční zprávy tak jak je
Karviná s.r.o. za jednotlivá čtvrtletní
předložená.
období roku 2012
 informace o aktuálním finančním
Dozorčí rada konstatuje, že v roce 2012
stavu společnosti
byla roční ztráta společnosti 2. 404. 000
 informace o prováděných
Kč a proto doporučuje Valné hromadě
investičních akcí společnosti v roce
společnosti uložit jednateli společnosti
2012
jednat s vlastníky o možnostech , které
povedou ke snížení ztráty
a tvorby
Spolupráce dozorčí rady s jednatelem vyrovnaného rozpočtu.
společnosti byla v souladu s právními
předpisy. Jednatel společnosti předkládá
dozorčí
radě
požadované
zprávy,
V Karviné 6. 5. 2013
zejména zprávy o vývoji hospodaření
společnosti.
Karel Wiewiórka
předseda dozorčí rady
STaRS Karviná, s.r.o.
za rok 2012
,

,

.
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Stanovisko nezávislého auditora k účetnictví a
finančnímu hospodaření k 31. 12. 2012
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Zpráva nezávislého auditora
k výroční zprávě 2012
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