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Předkládá: Mgr. Petr Dyszkiewicz				Radek Orszulik			

		jednatel společnosti				předseda dozorčí rady		

Schvaluje: valná hromada společnosti

Fotografie: archiv společnosti STaRS Karviná, s.r.o.,
		
Milan Haluška, Karviná - žije

Úvodní slovo
jednatele
Dámy a pánové, příznivci zdravého životního
stylu.
Všechny výsledky naší společnosti jsou postavené na tvrdé práci našich zaměstnanců. Jsem
na všechny spolupracovníky hrdý!

Mgr. Petr Dyszkiewicz
jednatel STaRS Karviná, s.r.o.
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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:
DIČ:

25857444
CZ25857444

Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno Finančním úřadem Karviná
pod. č.j.: 54348/00/367900/7643.
Naše společnost novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. od 1.1.2016 spadá jako účetní jednotka dle § 1 b odst. 3 do kategorie “Střední účetní jednotka“

Základní údaje:
základní kapitál k 31. 12. 2019							185.185.000,00 Kč

Živnostenská oprávnění:
1.

masérské, rekondiční a regenerační služby,

2. hostinská činnost,
3. provozování solária,
4. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, tenisu, squashu, badmintonu, plavání, hokeje, míčových sportů,
5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
6. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

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.
Výroční zpráva 2019 • STaRS Karviná. s.r.o.
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Orgány společnosti ke dni
účetní závěrky 31. 12. 2019
Valná hromada
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: 		
Radek Orszulik
			
bytem Karviná - Hranice
			Slovenská 2877/11

členové: 		
Ing. Petr Koval			
Lubica Balwarová
			
bytem Karviná – Nové Město
bytem Karviná - Hranice
			Závodní 2419/25			Severní 1972/13
			Jana Moczydlanová		
Ing. Martin Klepek, Ph.D.
			
bytem Karviná - Ráj			
bytem Karviná – Ráj
			Horova 678				Zelená 1137/1
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Výkaz zisku a ztráty 2019
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Rozvaha – závěrka 2019
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Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Žádné významné události po datu uzavření účetních knih za rok 2019, tedy do data zpracování
účetní závěrky za rok 2019 nenastaly.
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Přehled o finančních
tocích - Cash Flow 2019
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Vybrané části z přílohy
k účetní závěrce roku 2019
Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno Finančním úřadem v Karviné, č.j.
54348/00/367900/7643
a)
b)
c)
d)
e)

daň z příjmů právnických osob s účinnosti		
02. 06. 2000
z přidané hodnoty s účinnosti				
01. 07. 2000
z nemovitostí s účinnosti					01. 01. 2001
silniční s účinnosti						01. 07. 2000
plátce daně z příjmů ze záv. činnosti			
01. 07. 2000
vybírané zvláštní sazbou					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

Radek Orszulik

členové			Ing. Petr Koval
				Jana Moczydlanová
				Lubica Balwarová
				Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Výroční zpráva 2019• STaRS Karviná. s.r.o.

12

Základní kapitál:
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činí:
Kapitálové fondy

185.185.000,00 Kč
26.836.774,77 Kč

Společnost nevykazuje k 31. 12. 2019 nerozdělený zisk minulých období.
Neuhrazená ztráta minulých let činí

-2.168 tis. Kč

Postupy účtování:
1.

K zajištění účetnictví je vydána směrnice jednatele č. 6/2005 k zajištění účetnictví. Postupy účtování se řídí zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. včetně změn a doplňků a vyhláškou
č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví v platném znění

2. Měsíčně se zpracovává výkaz zisku a ztrát za celou společnost i jednotlivá střediska.
3. Rozvaha se zpracovává měsíčně za celou společnost.
4. Majetek je veden v účetnictví v programu „Pohoda“, účetní odpisy jsou stanoveny dle odpisového plánu, schváleného statutárním orgánem.
5. Daňové odpisy jsou lineární, dle zákona o daních z příjmu.
6. Opravné položky byly vytvářeny k nepromlčeným pohledávkám
7. Inventarizace majetku byla provedena na základě směrnice jednatele č. 17/2005 v termínech k 31. 12. 2019.

Výroční zpráva 2019 • STaRS Karviná. s.r.o.
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Majetek byl inventarizován v tomto složení a termínech:
pokladny								2 x ročně
dokladová inventarizace						k 31. 12. 2019
Dlouhodobý hmotný majetek					

k 31. 12. 2019

Dlouhodobý nehmotný majetek					

k 31. 12. 2019

Drobný dlouhodobý hmotný majetek				

k 31. 12. 2019

»» V roce 2019 byl zařazen do užívání dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši
4.826 tis. Kč a vyřazen byl DHM za 605 tis. Kč.
»» Dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen za 0 tis. Kč
»» Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen za 158 tis. Kč
»» Cenné papíry společnost nevlastní.
»» Závazky a pohledávky jsou vedeny v přehledných sestavách, měsíčně odsouhlašovány.
»» Společnost vykazuje pohledávky ve výši 1.244 tis. Kč, u pohledávek po lhůtě splatnosti postupujeme dle Směrnice jednatele č. 4/2005. Pohledávky ve výši 30 tis. Kč jsou vymáhány
právní cestou a pohledávky ve lhůtě splatnosti jsou ve výši 856 tis. Kč.
»» 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 7.908 tis.
Kč, který představuje odložený daňový závazek, který vyplývá z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odpisovaného majetku k datu 31.12.2019 vynásobené platnou
sazbou daně z příjmů právnických osob.
»» Příjmy společnosti jsou zajišťovány jednak vlastní činností a dále příspěvkem společníka,
a to Statutárním městem Karviná – IČO 00297534. Příspěvek pro rok 2019 činil 28.500
tis. Kč. V roce 2018 byla přijata účelová investiční dotace od Statutárního města Karviná
280.000 tis. Kč na realizaci projektu “Stavební úpravy a rekonstrukce Krytého plaveckého
bazénu Karviná”.
»» Úvěry společnost nemá, ani žádný úvěr nebo půjčku neposkytla.
»» Z ostatního plnění poskytuje zaměstnancům platby důchodového a životního připojištění.
»» Společnost v rámci své činnosti realizuje environmentální přístup ke všem pracovním procesům a v rámci své investiční politiky prosazuje technologie a veškerá opatření maximálně šetrná k životnímu prostředí
»» Příjmy společnosti jsou zajišťovány jednak vlastní činností a dále příspěvkem společníka
a to Statutárním městem Karviná.- IČO 00297534. Příspěvek pro rok 2018 činil 28 tis.Kč.
»» Úvěry společnost nemá, ani žádný úvěr nebo půjčku neposkytla.
»» Z ostatního plnění poskytuje zaměstnancům platby důchodového a životního připojištění.
»» Společnost v rámci své činnosti realizuje environmentální přístup ke všem pracovním procesům a v rámci své investiční politiky prosazuje technologie a veškerá opatření maximálně šetrná k životnímu prostředí.
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Rozhodující investiční
akce roku 2019

Uvedené ceny bez
DPH v Kč

1

Rekonstrukce interiéru šatny č. 38

104.800

2

Rekonstrukce sprch a toalet šatny č.40

351.872

3

Protihluková zástěna

73.900

4

Motorová sekačka

5

Rekonstrukce rozvaděče – 3x

6

Sedačka COMO II – kancelář 115

10.240

7

Koberec zátěžový – kancelář 115

21.020

8

Modernizace kamerového systému

29.674

9

Zrcadlo v rámu (šatna č. 40)

10

Pryžový povrch CONISPORT hockey

92.081

11

Odvětrání šatna muži

11.000

12

Rekonstrukce STaRS Klubu

13

Stoly

237 .44

14

Skříně – bar pult

121.000

15

Sedačky

16

Ozvučení STaRS Klubu

49.351

17

Televize LG - 4K 190cm SMART

26.032

18

Dveřní clona

55.032

13.214
139.205

6.930

1.660.661

21 .87
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19

žehlič bez odsávání

68.000

20

Hammer Strength Select Fly Rear Delt

129.040

21

Hammer Strength PL Iso Lateral Shoulder Press

84.520

22

Věž profi + protisměrné kladky

196.746

23

Vysavač ALTO – ATTIX 30-01

24

Vzduchotechnika Sport studio

25

Plastové dveře

34.656

26

Elektonická zabezpečovací signalizace (EZS)

64.730

27

Nouzový zdroj osvětlení

33.180

28

Ochranné sítě za branky 2 ks

27.099

29

Klimatizační jednotka Sinclaier ASH 12 BIV

21.660

30

Vysoušeč vlasů MG88HT

10.130

31

Hliníkové dveře (hlavní vstup)

92.541

32

Zpevněná plocha pro usazení tribun

33

2 x Tribuna 33 křesel

34

2 x Umělý trávník 4 x 10 m

35

2x PC + monitor recepce Hotelu

58.712

36

Modernizace VoIP telefon Hotel

39.827

37

Pracovní stanice (vedoucí TH + HH)

25.840

38

Pracovní stanice (vedoucí ZS)

31.129

39

PC házenkářská hala

13.180

40

Tiskárna – Hotel

41

Příprava projektu Karvinské moře

42

Projektová dokumentace Osvětlení HH

38.00

43

PC stanice rolba

13.361

44

Nábytek vrátnice HH

7.349
105.000

90.540
303.000
20.000

5.120
50.000

60.000

CELKEM

4.600.803
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Vybrané ekonomické
ukazatele
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Index
meziroční
2019/2014

Vlastní výkony bez
dotace v tis. Kč

16.507

16.516

16.332

17.284

18.155

19.359

117,2

Průměrný
evidenční počet
zaměstnanců

67

67

69

67

66

68

101,4

247

237

258

275

285

115,9

Produktivita práce 246
v tis. Kč na jednoho
zaměstnance

Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2019 činil 68 osob, z toho 5 členů managementu.
Mzdy všech zaměstnanců činily v roce 2019 19.143 tis. Kč. Ostatní osobní náklady 792 tis. Kč. Odměny orgánům společnosti 336 tis. Kč. Penzijní a životní připojištění celkem 411 tis. Kč.

Vývoj produktivity
práce 2019
Vývoj produktivity práce
275
254

2012

254

2013

246

247

2014

2015

285

258
237

2016

2017
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Vytíženost kapacit
středisek 2019
Středisko
činnost

2015

2016

2017

2018

2019

Index
2019/2015

Ledová plocha

62,00

54,18

61,00

63,00

65,00

104,84

Krytý bazén

90,38

91,63

91,86

91,70

91,80

101,57

Hala házené

37,10

44,95

39,92

39,56

36,60

98,65

Hotel SPORT

36,40

36,42

35,48

35,84

35,77

98,27

Tenisové kurty

25,27

30,45

26,31

24,86

24,36

96,40

Badminton

34,96

31,51

27,22

26,68

26,60

76,09

Fitness

73,26

86,85

81,40

82,78

85,53

116,75

Zpráva o vztazích mezi
tzv. propojenými osobami
Ovládaná osoba:
STaRS Karviná, s.r.o. se sídlem Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 783/2a, IČO: 25857444; společnost
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C, č.vl. 22459 (dále
jen STaRS Karviná, s.r.o.)
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Ovládající osoba:
Statutární město Karviná se sídlem Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1, IČO: 00297534
(dále jen Statutární město Karviná)

Další ovládané osoby:
»» Technické služby Karviná, a.s. se sídlem Karviná-Nové 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.)

Způsob ovládání:
Statutární město Karviná je jediným 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 vůči společně ovládaným osobám žádná jednotná direktivní nařízení a opatření, která by vedla k majetkové újmě na straně ovládaných osob.

Výroční zpráva 2019 • STaRS Karviná. s.r.o.
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Smluvní vztahy:
STaRS Karviná, s.r.o. uzavřel v minulém účetním období obchodní smlouvy s Technickými službami Karviná, a.s., a to ohledně následujících záležitostí:
»» Odvoz a likvidace komunálního odpadu – smlouva ze dne 30. 6. 2000 č. N/1090/2000/
II-804
STaRS Karviná, s.r.o. má uzavřenu z minulého období mandátní smlouvu se Statutárním městem
Karviná:
»» Mandátní smlouva o správě a provozu nemovitosti letní koupaliště na ul. Havířská 1783/53
v Karviné-Novém 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 vztahy
mezi osobami ovládanými společnou ovládající osobou.

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. 2020.
Tato zpráva bude předána auditorovi, který provedl audit společnosti STaRS Karviná, s.r.o. za rok
2019.
S touto zprávou bude seznámen jediný společník při projednávání výroční zprávy za rok 2019, kdy
je její součástí i výrok auditora.
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Výhled společnosti
na další období
Starost o veškerý majetek naší společnosti není jednoduchá věc, jeho neustálé vylepšování a z
toho plynoucí nárůst využitelnosti ve prospěch našich klientů nás však motivuje a dává nám přesvědčení o smysluplnosti našeho počínání, a proto v tom s plným nasazením budeme pokračovat.

Mgr. Petr Dyszkiewicz
jednatel STaRS Karviná, s.r.o.
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Stanovisko dozorčí rady
2019
V průběhu roku 2019 se dozorčí rada sešla celkem 4 x a to v termínech 07.01.,01.4, 03.6. a 22.11.2019.
Dozorčí rada se během roku scházela na jednáních dle plánu práce pravidelně. Na jednáních byly
hodnoceny výsledky hospodaření v jednotlivých plánovaných ukazatelích, které byly členům dozorčí rady předkládány měsíčně dle dohodnutého obsahu a metodiky.
Dozorčí radě byla na jednáních se spol. STaRS spolu s hospodářským výsledkem předána informace obsahující soupis provedených investičních prací. Dozorčí rada se speciálně zabývala
průběžnými úkoly projektu přestavby a dostavby krytého plaveckého bazénu, kde jednatel společnosti průběžně informoval o stavu příprav celého projektu, o přípravě, realizaci a výsledcích
dokončování projektu celé stavby, včetně prací na přesném rozpočtu, který bude výchozím podkladovým materiálem pro přípravu výběrového řízení na zhotovitele.
Ke všem předkládaným výsledkům a informacím probíhala konstruktivní diskuse a ze strany vedení společnosti byly v dostatečném předstihu předkládány všechny potřebné informace a podklady, které jednatel a ekonomická náměstkyně doplňovali vizualizacemi a rozbory konkrétních
témat, dle dotazů členů dozorčí rady.
Dozorčí rada společnosti konstatuje, že ke své práci měla veškeré dostupné informace a dokumenty a že spolupráce s jednatelem společnosti STaRS Karviná, s.r.o. Mgr. Petrem Dyszkiewiczem a celou společností probíhala v souladu s právními předpisy.
Z výsledků hospodaření za rok 2019 vyplývá, že společnost hospodařila s hospodářským výsledkem 14 tis. Kč. Neuhrazená ztráta minulých let -2.168 tis. Kč
K předloženým dokumentům nemá dozorčí rada žádné připomínky ani výhrady, dozorčí rada souhlasí se zněním navržené výroční zprávy za rok 2019 tak, jak bylo předloženo

V Karviné dne ...................................... 						Radek Orszulik
									 předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislého
auditora
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Multifunkční využití Zimního stadionu
a sportovní haly
Mažoretky - Karvinský pohár 2019

Festival Dragon Cup

Veřejné bruslení
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Tenisový turnaj vozičkářů

Sport Studio

Nové posilovací stroje ve Fitness
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Hokej

STaRS Klub

Krytý bazén
Valentýnské plavání

Plavecká soutěž měst a obcí
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Házenkářská hala
Házenkáři sportovní chlouba města

Karvinské moře
Správa a modernizace areálu

Letní koupaliště
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