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ÚÚVVOODDNNÍÍ    ZZPPRRÁÁVVAA    ŘŘEEDDIITTEELLEE  AA  JJEEDDNNAATTEELLEE    SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII    
 
 
Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, 
 
 
otevíráte výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti, jejímž zakladatelem a jediným 
vlastníkem je město Český Krumlov. Uvítáme, pokud se společně s námi ohlédnete za uplynulým rokem 2018, který byl již 
27. rokem působení naší společnosti, a podíváte se podrobněji na naši činnost jakož i na výsledky hospodaření. 
  
 
Rok 2018 byl z hlediska ekonomických výsledků dalším úspěšným rokem v historii firmy. Stalo se tak již pátý rok za sebou, 
kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu 
došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb . Ty se dostaly v roce 2018 na celkovou výši 67,8 milion ů 
korun, což je v celkovém meziro čním zvýšení více než 7,2 milión ů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými 
opatřeními v oblasti nákladů přinesly své ovoce v podobě velmi zajímavého hospodářského výsledku – zisku p řed 
zdaněním ve výši 9,606 milionu korun českých. 
 
 
Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným 
Podnikatelským plánem na rok 2018:  
 
 
Přestupní terminál – celková rekonstrukce autobusového nádražní zahrnující vybudování nových krytých nástupišť, 
vybudování parkoviště pro osobní automobily a nové přístupové cesty - služby a činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací projektu v návaznosti na přidělenou dotaci z IROP na realizaci projektu Přestupní terminál Český Krumlov v 
celkové výši 42,5 mil. Kč. 
 
 
V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v dubnu 2018 mohla být zahájena vlastní stavba – rekonstrukce 
venkovních ploch. Byl zajištěn externí dodavatel inženýringu, autorského a stavebního dozoru a koordinace BOZP. V 
průběhu provádění díla se objevily určité komplikace vzniklé neočekávanou geologickou skladbou v podloží části jedné z 
opěrných zdí, které ve svém důsledku posunuly dokončení díla do roku 2019. 
 
 
Přestupní terminál – Parkovací systém  - V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele parkovacího systému pro 
parkoviště osobních automobilů a zařízení pro odbavování autobusů, v říjnu byla zahájena vlastní instalace zařízení, která 
bude vzhledem k posunu termínu dokončení přestupního terminálu hotova v dubnu 2019. 
 
 
Přestupní terminál – Informa ční systém  - V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele informačního systému pro 
stanoviště autobusů a v říjnu byla zahájena vlastní instalace zařízení, která bude dokončena na počátku roku 2019. 
 
 
Rozšíření optokabelové sít ě – ve průběhu roku 2018 proběhlo zpracování projektu pro nezbytné rozšíření datové sítě 
optických kabelů - připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, 
sportovní zóny a budovy městského úřadu Kaplická na stávající vlastní optokabelovou síť. S ohledem na připojení nových 
míst (zejména autobusové nádraží) proběhne vlastní instalace optokabelové sítě v roce 2019.  
 
 
Terminál zájezdových autobus ů – projekt, nákup pozemků, směna - nejprve byly realizovány nákupy pozemků a následně 
začaly přípravné projektové práce: příprava podkladů ke změně územního plánu, příprava dokumentace pro územní řízení. 
Dále bude probíhat smluvní zajištění směny pozemků a budov. Následně naváže tvorba úvodní studie pro realizaci 
rekonstrukce plochy a rovněž vč. dopravního napojení. 

 

Rekonstrukce objektu Nám ěstí Svornosti čp. 2 – v samém závěru roku 2017 byl dokončen proces výběru dodavatele 
stavby. Vlastní práce na stavební úpravě tohoto objektu pak začaly od ledna a byly dokončeny v listopadu 2018. Objekt 
tímto krokem dospěl k multifunkčnímu využití, rekonstruovaná část bude sloužit především záměrům s vazbou na městský 
destinační management a rozličné využití nabídnou oba hlavní sály objektu. 

 
Ve spolupráci s Městem Český Krumlov pokračovala příprava rozvojových projekt ů - „Městské vycházkové okruhy, 
„Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“, projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím moderních technologií „Chytrý Krumlov“.  
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Stavebn ě - investi ční oblast 

 
Prioritním pilířem stavebně - investiční oblasti byl v roce 2018 projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“, 
který zahrnoval rekonstrukci ploch a vlastní stavbu v celkové výši 85,6 mil. Kč bez DPH. 
 
Druhým pilířem investiční oblasti byla několik let odkládaná rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti 2 
v Českém Krumlově.  
 
Třetí investicí naprosto zásadního strategického významu bylo získání rozlehlých pozemků v lokalitě za 
Polečnicí na Chvalšinské ulici formou koupě 100% obchodního podílu společnosti Agro Zvonková za částku 
13,1 mil. Kč. Tyto pozemky výrazně rozšíří dosavadní nabídku parkovacích ploch zájezdových autobusů 
v Českém Krumlově či budou sloužit jako základ pro projekt vybudování Terminálu zájezdových autobusů. 
 
Kromě výše zmíněných investic byly v roce 2018 provedeny některé rozsahově menší akce dle níže 
uvedeného seznamu. 
 
Přestupní terminál – plochy 
Na počátku roku 2018 byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel majoritní části a následně dodavatelé 
technologických vybavení a celý projekt byl ve své realizační fázi zahájen v dubnu 2018. Stavební práce byly 
naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků 
stávajícího autobusového nádraží. V druhé polovině roku se objevily určité komplikace při provádění díla 
vzniklé neočekávanou geologickou skladbou v podloží části jedné z opěrných zdí, které ve svém důsledku 
posunuly dokončení díla do roku 2019. 
 
Přestupní terminál – budova 
Byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné budovy autobusového nádraží. Průběh projekčních 
prací ve fázi průzkumu, rozboru a studie proveditelnosti ukázal, že zejména z ekonomického pohledu bude 
výhodnější řešení ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno.  Z toho důvodu došlo k rozhodnutí 
provést akutně základní opravy stávajícího objektu v rozsahu, který zajistí důstojné fungování budovy 
v krátkodobém horizontu (cca 5 let), ve kterém se následně rozhodně o následném vývoji a směřování tohoto 
objektu.  
 
Rozšíření optokabelové sít ě  
V roce  2018 byla projekčně dokončena realizační dokumentace modernizace stávající optokabelové sítě a 
její rozšíření na území města s napojením nových objektů, včetně objektů Města Český Krumlov. Projekt 
následně prošel správním řízením, aby byl připraven k realizaci v roce 2019. 

 
Náměstí Svornosti č.p. 2 – byla dokončena kompletní rekonstrukce jednoho z největších krumlovských 
měšťanských domů. Po roce 1998 proběhla v několika krocích rekonstrukce přízemí a suterénu tohoto 
objektu, na které právě v roce 2018 navázala rekonstrukce zbylých pater. Objekt tímto krokem dospěl 
k multifunkčnímu využití, rekonstruovaná část bude sloužit především záměrům s vazbou na městský 
destinační management a rozličné využití nabídnou oba hlavní sály objektu. 
 
Chvalšinská č.p. 242 – byla provedena kompletní rekonstrukce III. NP budovy „B“ (pravá administrativní 
budova) s využitím zejména pro potřeby majoritního autobusového dopravce, který je nájemcem těchto 
prostor. Pro jeho optimální fungování byly upraveny také přilehlé parkovací plochy před areálem. 
 
Horní č.p. 158 – proběhla kompletní rekonstrukce nájemního bytu. 
 
Kostelní č.p. 161 – proběhla dílčí rekonstrukce prostor dvou tříd a přilehlých prostor, které využívá základní 
umělecká škola.   
 
Projekt Parking Český Krumlov – byla vyměněna technologie na parkovišti P3 s osazením nových prvků 
využívající nejnovější technologické postupy a možnosti. Dále byly vyměněny dvě zastaralé pokladny a 
některé drobné komponenty stávajícího parkovacího systému. 

 
Správa nemovitostí  – v rámci správy a údržby nemovitostí bylo provedeno několik drobných oprav a 
rekonstrukcí, z čehož největší rozsah měla výměna několika plynových kotlů v bytových jednotkách i 
nebytových prostorách, které byly již na hranici své životnosti.  
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Cestovní ruch 

 
Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V této oblasti byla uskutečněna řada 
aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující: 

 
 

- Založení nového Destina ční managementu oblasti (DMO) - v roce 2018 probíhala v úzké spolupráci 
zástupců ČKRF, Města Český Krumlov a zástupců vybraných obcí na straně veřejné sféry a zástupců 
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov na straně soukromé sféry další jednání ohledně vytvoření nově 
institucionalizované turistické oblasti Český Krumlov a zaštítění jejího řízení a rozvoje novým samostatným 
právním subjektem. Jde o přirozené vyústění analýzy přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního 
ruchu v Českém Krumlově a okolí, která probíhala v posledních letech. Cílem je vytvoření turistické oblasti 
stojící na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou přirozeně 
integrované ve velmi funkční celek, a to turistickou oblast opírající se o dvě velmi silné globální značky - Jižní 
Čechy a Český Krumlov. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu okolních obcí i subjektů privátního 
sektoru. Tyto role a principy vychází ze schválené Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově a jsou plně 
v souladu také se Strategií cestovního ruchu Jihočeského kraje a nově zavedeným systémem podpory 
turistických oblastí a jejich organizací destinačního managementu. Tato aktivita rovněž jde vstříc i novým 
možnostem financování podpory cestovního ruchu z národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva pro místní 
rozvoj a Agentury CzechTourism.  

 
- Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 v tvorbě osvědčené řady propagačních tiskovin v různých 

jazykových mutacích, které jsou distribuovány na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu a 
návštěvníkům Českého Krumlova a jeho okolí v rámci sítě spolupracujících partnerů na místní, regionální, 
národní i zahraniční úrovni. Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku 
představeny novinky roku 2018: programy slavností, festivalů a jiných tradičních eventů sezóny.  

 
- V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam trip ů (poznávací cesty pro zástupce médií 

a touroperátorů). To vše především v úzké spolupráci s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními 
zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Český Krumlov byl přímou účastí prezentován na 
dvou zahrani čních veletrzích  - ve Vídni a Mnichově a dále prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního 
ruchu prospektovým servisem na zahraničním veletrhu Slovakiatour Bratislava, ITB Berlín, IMEX Frankfurt nad 
Mohanem a domácích veletrzích a výstavách cestovního ruchu.  

- Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 ve spolupráci se společností Viking River Cruisers . V roce 
2018 byl společně s místními průvodci a gastroprovozy mimo jiné realizován servis pro více než 860 skupin 
Viking Danube Waltz (USA) a 160 Viking Mandarin Group (Čína).  

 
- V průběhu roku 2018 se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí , které 

Českokrumlovský rozvojový fond spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Jde o projekt 
Českokrumlovské slavnosti  (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & 
Vánoce v Českém Krumlově) a Ples m ěsta Český Krumlov . Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov 
Tourism podílel na organizaci a propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 
2. světové války  a Festival vína Český Krumlov . 

 
- Návšt ěvnost v roce 2018 : Infocentrum Český Krumlov: 236.115 návštěvníků, Oficiální informační systém 

www.ckrumlov.info: 1 595 328 návštěvníků.   
 
 

Museum Fotoateliér Seidel 
 

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2018 se pomyslné počítadlo 
návštěvníků musea se zastavilo na čísle 12 346 osob (za rok 2017 to bylo 10 918 osob). V jubilejním desátém roce od 
otevření musea bylo tedy dosaženo i dosud nejvyššího počtu návštěvníků. Celkový hospodářský výsledek střediska 
odpovídá deseti letům každodenního provozu musea (v březnu 2019 prošel museem již 100 000. návštěvník), s tím 
související zátěži obou budov a přilehlého areálu v Linecké ulici, opotřebení technického vybavení a stoupající 
návštěvnické poptávce. Vzhledem k rostoucímu množství návštěvníků a zejména počtu fotografovaných osob (v r. 2018 
to bylo 4 261 os.) bylo přikročeno k navýšení personálních kapacit. V roce 2018 proběhla stabilizace personálu po 
odchodu bývalého vedoucího a bylo provedeno doplnění personálu o fotografku. 
 
V rámci projektu Seidelova Šumava byla na začátku prosince 2018 vydána již třetí publikace v řadě: Krumlov – město 
pod věží. Křest knihy proběhl za velké účasti sponzorů, pamětníků (vč. potomka krumlovského fotografického rodu 
Micko) a pozvaných hostů. Knihu významným způsobem podpořilo rekordní množství partnerů nejen z řad místních 
podnikatelů, ale osobním darem přispěli i zdejší občané. Tradičně formou grantu přispěl na realizaci knihy rovněž 
Jihočeský kraj. První představení nové publikace pro širokou veřejnost se uskutečnilo v českokrumlovské knihovně. Na 
festivalu Šumava litera ve Vimperku byla zároveň v listopadu t. r. oceněna prvním místem a cenou Johana 
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Steinbrennera předchozí kniha z edice Seidelova Šumava s titulem Šumava – krajina pod sněhem. Umístila se na 
prvním místě v kategorii naučné literatury a předčila tak umístění knihy Lipno – krajina pod hladinou, která si v roce 2016 
ze stejného festivalu odnesla druhou cenu. Tržby z prodeje knih z edice Seidelova Šumava překročily za rok 2018 jeden 
milion Kč. Tato ediční činnost muzea je již třetím rokem dalším z významných zdrojů příjmů a zároveň důležitým 
nástrojem propagace a veřejností velmi oblíbeným výstupem muzejní práce. (Tržby v roce 2018 za jednotlivé tituly edice 
Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou: 203 361,29 Kč, Šumava – krajina pod sněhem: 361 934,10 Kč a 
Krumlov – město pod věží: 436 457,28 Kč – bez DPH, tj. celkem 1 001 752,67 Kč bez DPH.) 
 
Kniha Krumlov – krajina pod sněhem byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2018 se Seidelovými snímky 
města Českého Krumlova, jehož celý náklad ve výši 1 200 ks byl do konce roku 2018 téměř vyprodán. 
 
Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo i v roce 2018 celou řadu 
mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den 
matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy adventního fotografování pro PF na konci roku. 
Komerčně úspěšnou novinkou bylo vložení dalších dvou termínů na přelomu října a listopadu pro fotografování s 
vánočním stromečkem 
 
Přednáškovou činnost obohatily další mimořádné přednášky s vysokou účastí s Emilem Kintzlem, výrazným 
Šumavanem, nebo představitelem slavného rodu Paleczků, Dr. Raimundem Paleczkem z Mnichova či prezentace nové 
knihy Soupis památek uměleckých a historických politického okresu Český Krumlov, která čekala na vydání dlouhých sto 
let. 
 
Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným „Seidelovským“ vlakem mezi Českými 
Budějovicemi a Novými Hrady na hranicích s Bavorskem. Cestou byl pokřtěn nový kalendář na rok 2019 a prodány první 
výtisky. Po část roku zdobil jízdní řád Českých drah „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem 
Josefa Seidela..  
 
Velkým úspěchem nejen uplynulého roku, ale i celých deseti let provozu musea bylo pak získání prestižního ocenění 
Travellers' Choice 2018 od cestovatelského serveru Tripadvisor. Museum Fotoateliér Seidel se zde umístilo na prvním 
místě v kategorii muzeí z celé České republiky. Na Tripadvisoru mohou hodnotit nejrůznější turistické atraktivity přímo 
jejich návštěvníci, a proto si vysoce ceníme této autentické a dlouhodobě pozitivní recenze muzea. 

 
Hospoda ření spole čnosti 

 
Podnikatelský plán společnosti počítal v roce 2018 s celkovými „investicemi“ do majetku ve výši 115,8 mil. Kč, tržbami z 
běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 64,9 mil. Kč a ziskem 9,3 mil. Kč. Financování plánovaných 
potřeb bylo zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti a částečně z překlenovacího úvěru zajišťujícího financování 
rekonstrukce autobusového nádraží - výstavby Přestupního terminálu do doby vyplacení dotace. Finanční plán počítal na 
konci roku v souvislosti s Přestupním terminálem s úvěrovou zadlužeností 50 mil. Kč, z důvodu posunutí stavby se k datu 
závěrky čerpal překlenovací úvěr jen v částečné výši (8,4 mil. Kč). Celková investice do Přestupního terminálu bude v 
roce 2019 částečně vykryta vyúčtováním dotace ve výši 42,5 mil. Kč. Disponibilní peněžní prostředky koncem roku 2018 
činily 25 mil. Kč. 

 
Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským výsledkem – ziskem p řed 
zdaněním ve výši 9,6 mil. K č. Účetní hospodá řský výsledek , tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů 
ve výši 1,8 mil. K č (jejímž základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného 
majetku), činil 7,8 mil. K č.  
 
Tržby  z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 67,81 mil. K č. Největší 
podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů, které činily 25,36 mil. K č (37%), dále ze 
služeb cestovního ruchu, které činily 12,1 mil. K č, a které se podílely na celkových službách 18% a dále tržby 
z parkovacích služeb ve výši 23,62 mil. K č, které se podílely na celkových tržbách 35%. Za středisko Parking bylo 
dosaženo nejvyššího nár ůstu nad plán s celkovým meziro čním nár ůstem o 4,2 mil. K č. V důsledku toho byl zvýšen 
i odvod do m ěstského rozpo čtu formou nájemného v celkové výši 8,95 mil. K č. 
Na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč).  

 
Věříme, že veškeré informace a údaje, které jsou obsahem výroční zprávy Vám poskytnou plnohodnotný obraz o 
činnosti společnosti a jejím hospodaření v roce 2018. 

 
 

 
 

Ing. Miroslav Reitinger Ing. Petr Troják 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
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PPRROOFFIILL  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII    
  
 
Historie a poslání spole čnosti 
 
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. (ČKRF) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve 100%ním 
vlastnictví města, které do jejího majetku bezúplatně vložilo 49 vybraných nemovitostí – domů, budov a pozemků 
v historickém centru města nacházejících se převážně ve velmi špatném technickém stavu. Původním cílem založení 
společnosti bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto úkoly: 

 
• Zajistit kvalitní opravu historických objekt ů při zachování jejich kulturn ě-historické hodnoty. 
• Nalézt a zajistit jejich optimální funk ční a ekonomické využití  
• Podílet se na podpo ře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu  ve městě a jeho okolí. 
• Přitáhnout do m ěsta a regionu kvalitní domácí a zahrani ční investory. 
 
Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového 
fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting 
(Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití 
nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována, projednána 
a schválena zastupitelstvem města na přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013. 

 
Hlavní oblasti podnikání  

 
Základ podnikatelská činnosti společnosti tvoří v současnosti následující hlavní oblasti podnikání:  

1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI 
2. KOORDINACE A PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU  
3. PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 
4. PROVOZ A ROZVOJ PARKOVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA (od roku 2002) 
5. PROVOZOVÁNÍ MUZEA FOTOATELIÉR SEIDEL (od roku 2008) 
 
 
1. Oblast správy nemovitého majetku  
Správa nemovitého majetku zahrnuje velmi široký okruh činností od zajišťování běžných provozních záležitostí vlastníka 
nemovitosti, přes přípravu a realizaci oprav a rekonstrukcí jednotlivých objektů, bytových a nebytových prostor, až po vlastní 
podnikání s nemovitostmi převážně formou pronájmu. Do této oblasti patřila v prvé půldruhé dekádě historie firmy i velmi 
specifická činnost blízká realitní činnosti spočívající v přípravě vybraného nemovitého majetku – objektů a pozemků k 
prodeji a vyhledávání vhodných investorů. 
 
Během uplynulých dvou desítek let došlo k poměrně výrazným změnám v portfoliu nemovitostí ve vlastnictví společnosti. 
Bylo prodáno celkem 18 nemovitostí, z jejichž výnosu byly financovány opravy a rekonstrukce ostatních objektů ve velmi 
špatném stavu, naopak do vlastnictví bylo nakoupeno 8 nemovitostí vč. areálu bývalého ČSAD na Chvalšinské (BUS 
Parking). Kromě toho byly čtyři domy (č.p.) v Široké ulici bezúplatně vloženy do Nadace E. Schieleho (dnes Sabarsky-
Sonnberger) a staly se základem pro vznik dnešní nejvýznamnější porevoluční kulturní instituce, Egon Schiele Art Centra, 
jeden objekt (Dlouhá 100) byl na základě soudního rozhodnutí vydán Klubu českých turistů a konečně v roce 2010 byl zpět 
zřizovateli předán bezúplatně komplex nemovitostí areálu bývalého kláštera klarisek, na jehož opravu a „zprovoznění“ 
získalo město významnou evropskou dotaci. 
 
V současné době tvoři portfolio nemovitostí v majetku společnosti čtyřiadvacet domů (č.p.) lokalizovaných převážně 
v historickém centru města, dále provozně technický areál Na Chvalšinské s parkovištěm zájezdových autobusů pořízený 
v roce 2003, jeden rozvojový pozemek (u plaveckého bazénu) a devět samostatných bytových jednotek v panelových 
domech. Od r. 1993 se podařilo fondu kompletně zrekonstruovat celkem 20 vlastních objektů ve velmi špatném technickém 
stavu a 2 objekty v dlouhodobém nájmu (bytový dům Za Nádražím 241 a objekt synagogy). Na zbývajících objektech byly 
provedeny částečné rekonstrukce zaměřené na zprovoznění nebytových a bytových prostor. V roce 2005 byly zrealizovány 
revitalizace dvou zahrad v centru města – Seminární a v Hradební ulici s dětským hřištěm. Do nemovitého majetku bylo od 
počátku do současnosti prostřednictvím oprav a rekonstrukcí vloženo téměř pět set milionů korun.  
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Aktuálně fond pronajímá zhruba osm desítek nebytových prostor a sedmdesát bytů, z toho čtyři desítky v historickém 
centru. Kromě nemovitostí ve vlastnictví spravuje společnost ještě bytový panelový dům s 22 byty (Za 
Nádražím 241), který byl pronajat od města na 99 let a zrekonstruován za účelem přestěhování nájemníků z bytů 
v historických objektech v centru města (zejména z býv. kláštera klarisek) z důvodů jejich nezbytné opravy. A dále má 
na 30 let v pronájmu od Židovské obce českokrumlovskou synagogu, kterou se podařilo za výrazné podpory kompletně 
zrekonstruovat a po mnoha desetiletích opětovně zpřístupnit veřejnosti.  
Pozn.: p řehled veškerých nemovitostí ve vlastnictví fondu i pronajatých, p řehled bytových a nebytových prostor v nich, v četně jejich 
aktuálního využití je možné nalézt na firemních web ových stránkách www.ckfond.cz. 

 
 
2. Oblast koordinace a podpory rozvoje cestovního r uchu 
Cílem této oblasti činnosti je zajištění profesionálního managementu a marketingu cestovního ruchu a kompletního 
turistického servisu prostřednictvím Úseku cestovního ruchu = ČESKÝ KRUMLOV TOURISM    
 
ČESKÝ KRUMLOV TOURISM je oficiální turistickou autoritou města Český Krumlov. „Pod jednou střechou“ nabízí 
kvalitní ucelený servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na 
místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby Český Krumlov zůstal 
vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a 
zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale 
udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov, je 
klíčovou sou částí destina čního managementu Český Krumlov  = spolupráce a kooperace mezi veřejným a 
soukromým sektorem. 

Činnost ČESKÝ KRUMLOV TOURISM: 

Management a marketing turistické destinace Český Krumlov 
Management, plánování v oblasti cestovního ruchu (poradní orgán vedení města při rozhodování v záležitostech města 
týkajících se cestovního ruchu - odborná stanoviska ve fázi schvalovacího řízení, podílení se na strategickém 
plánování města, spoluvytváření koncepčních dokumentů rozvoje města) / Propagace a podpora prodeje (ediční 
činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích v České republice i v zahraničí, organizace 
speciálních poznávacích pobytů pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů, správa fotobanky 
destinace Český Krumlov, realizace a marketingová podpora projektů na podporu prodeje destinace, propagace akcí, 
pořádaných ve spolupráci s městem Český Krumlov a partnery v destinaci) / PR a komunikace v oblasti cestovního 
ruchu (spolupráce s médii, organizace tiskových konferencí, press tripů, inzerce, monitoring a archivace zpráv, tiskové 
zprávy a servis, e-komunikace, tvorba pozitivní image destinace) / Internetová prezentace www.ckrumlov.info (správa 
a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov (OIS) v oblasti turistické/volnočasové pro širokou i odbornou 
veřejnost, elektronické zpravodajství) / Marketingový výzkum, statistika (sledování výkonnosti a zatížení destinace 
pomocí pravidelných marketingových analýz a statistických šetření) / Spolupráce a komunikace s místními, 
regionálními, celostátními i zahraničními institucemi a autoritami cestovního ruchu, zastupování Českého Krumlova v 
profesních sdruženích cestovního ruchu / Koordinace a spolupráce s místními subjekty cestovního ruchu a kultury 
(komunikace, podpora tvorby nových turistických produktů, školící a vzdělávací činnost, osvěta, management kvality, 
iniciace a spolupráce na programech v oblasti kultury a volného času) / Krizový management a komunikace cestovního 
ruchu / Získávání grantových a dotačních prostředků na podporu rozvoje cestovního ruchu. 

 
 
Oficiální informa ční systém Český Krumlov (OIS) www.ckrumlov.cz 
Informační systém www.ckrumlov.cz existuje od roku 1997, v majetku města Český Krumlov a spravován 
Českokrumlovským rozvojovým fondem je od roku 2004. Pracoviště spravuje kompletní databázi systému včetně 
technického servisu a zajišťuje rozvoj systému v oblasti turistické/volnočasové pro laickou i odbornou veřejnost. Vytváří 
nové moderní aplikace virtuálního marketingu formou katalogů produktů a služeb, objednávkových systémů a 
fulltextového vyhledávání, vše ve třech jazykových verzích ČJ, NJ, AJ. 
OIS je nositel Zlatého erbu za nejlepší internetovou prezentaci municipality a regionu za rok 2001, ve stejné soutěži 
uspěl Český Krumlov i v roce 2010, město Český Krumlov bylo oceněno zvláštní cenou ministra pro místní rozvoj ČR 
za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách. V roce 2009 získala internetová prezentace města Český 
Krumlov první místo v kategorii Multimédia v rámci 16. ro čníku Tour Region Film festivalu . V roce 2013 získalo 
město Český Krumlov Velkou cenu cestovního ruchu, prestižní ocenění za turistický portál www.ckrumlov.cz, 
odborníky bylo uděleno 3. místo v kategorii Nejlepší turistický portál.  
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Turistický servis 
Informační servis 364 dní v roce pro návštěvníky destinace a občany města / Distribuce propagačních materiálů / 
Zprostředkování ubytování a ostatních turistických služeb / Zajištění průvodcovských služeb / Rezervace a prodej 
vstupenek a jízdenek / Provozování cestovní kanceláře (zajištění pobytových programů – zpracování poptávek 
individuální a skupinové turistiky, firemních a konferenčních akcí) / Směnárenské služby / Veřejný internet / Úschovna 
zavazadel / Kopírovací služby / Prodej turistických tiskovin, publikací a suvenýrů prostřednictvím obchodu („Gift Shop“) 
/ Vyřizování reklamací a dotazů v návštěvní knize Oficiálního informačního systému Český Krumlov. 
 
Infocentrum Český Krumlov (IC ) zahájilo svoji činnost v roce 1993. Je členem Asociace turistických informačních 
center České republiky A.T.I.C. ČR, je certifikováno v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center. 
Otevírací doba: 364 dní v roce 9.00-17.00 (18.00,19.00).  
 
Infocentrum je držitel titulu „Nejlepší turistické informační centrum v České republice za rok 2002“. V roce 2006 získalo 
Infocentrum v téže soutěži druhou příčku. V roce 2013 bylo oceněno Infocentrum ve výzkumu Město pro byznys za 
rozsah služeb. V témže roce se dostalo Infocentru významného ocenění od uznávaného autora cestopisů a knižních 
průvodců Lonely Planet a Frommer's, Marka Bakera, který uvádí mezi 17 ČESKÝCH NEJ Infocentrum Český Krumlov 
jako nejlepší turistické informační centrum. 
 
V roce 2012 bylo uděleno Českému Krumlovu prestižní ocenění Zlaté jablko FIJET, jakýsi Oscar pro turistickou 
destinaci, uznání za vynikající úsilí při podpoře a zvyšování úrovně cestovního ruchu. V roce 2015 se Český Krumlov 
umístil na 3. místě v kategorii Město s nejvstřícnějším přístupem k cestovním kancelářím v prestižní anketě TTG Travel 
Awards, kterou vyhlašuje magazín TTG Czech.  
 
3. Provozování m ěstského parkovacího systému  
Provozování městského parkovacího systému je součástí podnikatelské činnosti firmy od roku 2002, kdy společnost 
převzala provoz městských odstavných parkovišť a zahájila společně s městem práce na „Projektu parking“, jehož 
cílem bylo vytvoření zcela nového systému parkování ve městě. O dva roky později se uskutečnila zásadní 
modernizaci parkovacího systému, která přišla zhruba na 40 milionů korun. V současnosti jsou hlavní odstavná 
parkoviště pro osobní vozidla vybavena moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení 
parkovného v Kč i EUR, včetně placení prostřednictvím magnetických parkovacích karet, parkoviště jsou osazena 
bezpečnostními kamerami, obsazování jednotlivých parkovišť zajišťuje elektronický systém navádění vozidel a celý 
systém je monitorován a obsluhován z centrálního dispečinku 24 hodin denně. V rámci uvedeného projektu bylo 
otevřeno nové centrální parkoviště autobusů návštěvníků města v bývalém areálu ČSAD na Chvalšinské silnici, který 
za tímto účelem společnost odkoupila. Centrální parkoviště autobusů má kapacitu 34 parkovacích míst, je celoročně 
otevřeno 24 hodin denně a nabízí dopravcům a jejich řidičům celou řadu doprovodných služeb –myčku a opravnu 
autobusů, pneuservis, čerpací stanici pohonných hmot, odpočinkovou místnost pro řidiče s příslušným sociálním 
zázemím. Poslední společně s městem realizovanou součástí projektu bylo pořízení a spuštění provozu šesti 
parkovacích automatů v tzv. zónách placeného stání na místních komunikacích umožňujících krátkodobé placené stání 
v lokalitách extrémně navštěvovaných nejširší veřejností. K těm přibyly v roce 2009 další dva parkovací automaty 
(Kaplická před MÚ a Plešivec). 
V následujícím období budou aktivity společnosti v této oblasti zaměřeny na zefektivnění a zkvalitnění provozu a 
nabídky služeb parkovacího systému ve všech jeho částech, tj. parkování osobních vozidel na odstavných parkovištích 
a v zónách placeného stání a parkování autobusů návštěvníků a dále na další modernizaci prostředí parkovišť pro 
osobní vozy i zájezdové autobusy. 

 
4. Oblast  rozvojových projekt ů 
V oblasti rozvojových projektů se společnost věnuje vyhledávání, podpoře vzniku, případně i vlastní realizaci projektů 
s přínosem pro rozvoj města. Jedním z nejvýznamnějších dlouhodobých projektů fondu, který se aktuálně nachází ve 
své finální fázi, je „Revitalizace tzv. třetího meandru Vltavy“. V přímé spolupráci s městem se od roku 2003 podařilo 
zrevitalizovat předpolí městského parku s objekty bývalého zařízení staveniště a nevhodně umístěných soukromých 
garáží a vybudovat zde moderní parkoviště pro osobní vozidla s objektem veřejných toalet. Dále se podařilo kompletně 
zrevitalizovat městský park (plně v režii města), zrekonstruovat objekty synagogy a tzv. Schieleho ateliéru (v režii 
ČKRF). 
 
Tento projekt rehabilitace velmi zanedbané, téměř nenavštěvované, ale přitom velmi zajímavé lokality v těsné blízkosti 
centra města je možné označit za jeden z nejvýznamnějších počinů v novodobé historii města, což bylo potvrzeno i 
oceněním, kterého se tomuto projektu dostalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Berlíně v roce 2013, kdy 
při předávání cen Czech Tourism Awards Český Krumlov zvítězil v kategorii nazvané „Nejlepší partner: M ěsto“, a 
to právě za obnovu a oživení obou historických objektů a celého území v jižní části centra města. O tom, že se nejedná 
zdaleka jen o projekt pro návštěvníky města, není pochyb. 
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Aktuálně se fond věnuje přípravě následujících významnějších projektů a záměrů: 
 

 Projekt „Městské vycházkové okruhy“ (společně s městem) 
 Projekt „Chytrý Krumlov“ (společně s městem) 
 Projekt „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ (společně s městem) 
 

 
5. Museum Fotoateliér Seidel  
Muzeum je poměrně netypickou organizační složkou společnosti. Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno v červnu 
2008. Otevření předcházelo odkoupení domu v Linecké ulici (čp. 272) v roce 2005 od dědiců „fotografa Šumavy“, 
Josefa Seidela, který v tomto domě žil a provozoval svůj fotoateliér. Objekt byl odkoupen s dochovaným 
ateliérem, včetně veškerého vybavení a rozsáhlého díla Josefa Seidela a jeho syna Františka. Z prostředků 
Evropské unie (Program INTERREG) se podařilo provést základní obnovu objektu fotoateliéru a jeho vybavení a 
uložení fotografického díla do depozitáře. Souběžně s touto rekonstrukcí byl dále odkoupen vedlejší objekt čp. 
266, který byl taktéž rekonstruován a dnes tvoří nedílnou součást muzea. Celkové pořizovací náklady muzea, od 
pořízení budov s vybavením, jejich rekonstrukcí vč. obnovy přilehlé zahrady a zřízením expozice s badatelnou 
činily více než 36 miliónů korun. Z této nemalé částky se podařilo více než jednu třetinu získat z dotačních zdrojů.  
 
Následně v letech 2009-2012 došlo v rámci projektu „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“ k 
digitalizaci téměř celé archivní sbírky fotografických prací J. a F. Seidlových, byly vydány čtyři publikace o jejich 
díle a pořízeny audioprůvodci v několika jazykových mutacích pro individuální návštěvníky muzea. Na financování 
celkových nákladů projektu přesahujících 20 milionů korun se podařilo z prostředků Evropské unie (INTTERREG) 
získat dotaci ve výši 90%. V roce 2015 požádalo Museum Fotoateliér úspěšně o několik grantů Jihočeského 
kraje. Bylo možné dokončit instalaci ochranných folií proti ÚV záření a tak ochránit vystavené sbírkové předměty. 
Doplnili jsme propagační materiály o novou řadu muzejních letáků. Díky grantu se podařilo umístit velký billboard 
na pražský Smíchov, kde téměř po 10 měsíců propagoval museum a Český Krumlov. V Českém Krumlově se 
konal druhý ročník Open Air Photo Festivalu a museum bylo jeho úspěšnou součástí. Na podzim se uskutečnila 
několikadenní tvůrčí dílna historických fotografických technik ke 110. výročí postavení nového moderního ateliéru 
Josefa Seidela v Českém Krumlově. 
 
Museum Fotoateliér Seidel je unikátním a jedinečným zařízením svého druhu nejen doma, ale i ve světě. 
V současnosti je tak významnou kulturně společenskou institucí vyhledávanou jak obyvateli města, tak jeho 
návštěvníky z domova i ze zahraničí. O významu a výjimečnosti muzea svědčí i řada odborných ocenění. Za 
zdařilou rekonstrukci objektů získalo muzeum čestné uznání v soutěži „PRESTA Jižní Čechy“, v roce 2009 pak 
Asociace muzeí a galerií ČR a Ministerstvo kultury ČR udělili muzeu první místo v soutěži Gloria musaealis v 
kategorii „muzejní počin roku“, které je největším odborným oceněním v oblasti muzejnictví. 
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Základní údaje    

      

Název společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. 
Sídlo Masná 131, 381 01 Český Krumlov 
IČO 42 39 61 82 
Vznik 16.12.1991 
Zakladatel Město Český Krumlov 
Vlastník Město Český Krumlov (100 %) 
Auditor Ing. Radovan RŮŽIČKA 
Aktiva (majetek) celkem 382 043 000 Kč 
Základní kapitál  250 000 000 Kč 
Vlastní kapitál  310 580 000 Kč 
Zaměstnanci (prům. přepočt. počet) 48,75 (v r. 2017 = 43,02) 

   
   

   
Orgány spole čnosti  
(v roce. 2018)   
      

Jediný spole čník  MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV 
- působnost valné hromady vykonává   

rada města ve složení: Mgr. Dalibor CARDA  

 Ing. Josef HERMANN  

 Mgr. Martin HÁK  

  Bc. Ivo JANOUŠEK  

  Mgr. Ivana AMBRUSOVÁ  

  Milan KOTLÁR  

 Ing. Jiří OLŠAN  

   

Dozorčí rada   
 Ing. Bc.Jiří ČTVRTNÍK - předseda 

  Mgr. Jaroslav ŠÍMA, MBA 
   

Jednatelé    

 Ing. Miroslav REITINGER   

  Ing. David ŠINDELÁŘ  

  Mgr. Bc. Antonín KRÁK 
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Organiza ční struktura spole čnosti 
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Vývoj vybraných ekonomických ukazatel ů   
      v tis. Kč 

  2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 55 656 60 639 67 806 

Výkonová spotřeba 24 482 29 017 35 343 

Odpisy majetku 4 615 5 252 5 124 

    
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   v tis. Kč 

  2016 2017 2018 

Tržby za pronájem nebytových prostor 17 779 19 678 20 558 

Tržby za pronájem bytů 4 919 4 831 4 807 
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   v tis. Kč 

  2016 2017 2018 

Tržby ze služeb cestovního ruchu 8 174 9 506 12 046 

Tržby z prodeje zboží (infocentrum) 1 901 1 945 1 831 

Obchodní marže 579 601 757 
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

      v tis. Kč 

  2016 2017 2018 

Tržby z parkovacích služeb 17 989 19 135 22 365 

Výnosy z provozu parkovacích automatů (ZPS) 1 327 1 405 1 256 
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      v tis. Kč 

  2016 2017 2018 

Provozní VH  11 248 10 681 9 363 

Finanční VH 298 -741 242 

VH před zdaněním 11 546 9 940 9 605 

Mimořádný VH 0 0 0 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 10 003 8 966 7 807 
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  2016 2017 2018 

* Zisk/ztráta z prodeje nemovitostí 0 0 0 
* Náklady na opravy nemovitostí 1 350 3 095 4 184 

* Dotace na opravy nemovitostí 129 0 0 

  0 0 0 

Modif ikovaný provozní HV  12 469 13 776 13 547 
Modifikovaný HV p řed zdan ěním 11 224 12 061 11 991 
 
Modifikovaný HV = hospodářský výsledek "očištěný" o vlivy * 
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Zhodnocování dlouhodobého majetku spole čnosti  

 
Následující číselné údaje nastiňují rámcový přehled o významnějších „investicích“ společnosti do jejího majetku 
v posledních několika letech v podobě realizovaných oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku a nově pořízeného 
investičního majetku (jen akce nad cca 500 tis.Kč).  
 

rok rekonstrukce  nové     opravy     celkem  

2008 5 672 1 213 6 438 13 323 
MFAS -Lin.260, hyg.záz.,ploty 2 715   1 100 3 815 
MFAS -revitalizace zahrady     626 626 
MFAS -vybavení čp.270 a 260   690   690 
Latrán 67     1 956 1 956 
Latrán 16 - střechy     905 905 
Latrán 20 - střechy     756 756 
Latrán 76  2 957   455 3 412 
Synagoga     640 640 
Turnikety - WC    523   523 

2009 883 0 1 270 2 153 
Parkovací automaty (2x) 398   398 
Elektronický kiosek a webkamera 485     485 
Latrán 67     785 785 
Synagoga     485 485 

2010 0 575 1 789 2 364 
Octavia Combi  575  575 
Latrán 67     1 013 1 013 
Latrán 37 a 20 a Kostelní 161     776 776 

     
2011 10 854 3 197 4 249 18 300 

Automatická pokladna - P1r 378    378 
Výměna závory na P-BUS  394     394 
Traktor parking středisko 934     934 
Schieleho ateliér  (Plešivec 343)   3 197   3 197 
Latrán 20 - střechy zad.trakt     593 593 
Latrán 37 - opravy pers.zázemí     523 523 
Široká 78/79-II.et.rek. - 8 bj. 9148   3 133 12 281 

2012 14 965 1 904 1 158 18 027 
Široká 78/79-II.et.rek. - 8 bj. 1190     1 190 
Schieleho ateliér  (Plešivec 343) 933 930   1 863 
Synagoga  11 906     11 906 
Audioprůvodci do MFAS   974   974 
BD Za Nádražím 241 -  okna 936     936 
Latrán 13 - NP pekařství     746 746 
Latrán 20 - čelní fasáda     412 412 

2013 6 774 2 992 2 045 11 811 
Synagoga vč. vybavení 2 399 2 992   5 391 
Latrán 20 - obvod.plášť     1 419 1 419 
Chvalšinská 242  - plynofikace 4 375   195 4 570 
Chvalšinská 242  - čerp.st. PHM     431 431 

2014 171 0 1 747 1 918 
Latrán 16 - oprava fasády     587 587 
Latrán 20 - obnova vnitř.části obj. 171   583 754 
Kostelní 161/2 (ZUŠ)     274 274 

Latrán 13 - rek. NP v přízemí     303 303 
2015 355 250 1 169 1 774 

Semin. Zahrada-odvodnění 355     355 
Chvalšinská 242-rekonstrukce ČS   250 1 057 1 307 
Horní 158-oprava oken     112 112 
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rok rekonstrukce  nové     opravy     celkem  

2016 2 549 1 322 0 3 871 
Obnova vozového parku parking   533   533 
Přípr.a projekt.práce AN 1 459     1 459 
Obnova park.technologie 1 090     1 090 
Pozemek Českobratrská   789   789 

2017 6 841 0 0 6 841 
Rekonstr. technologie parkovišť 1 285     1 285 
Rekonstr. prostor Chvalšinská 242 3 447     3 447 
Čerpací stanice PHM Chv.242 567     567 
Přípr.a projekt.práce AN 1 542     1 542 

2018 35 086 13 786 1 362 50 234 
Horní 158 - oprava bytu v podkroví     1 362 1 362 
Rekonstrukce autobusového nádraží 52 202     52 202 

Rekonstrukce autobusového nádraží - poměrná 
část dotace dle výše investice k 31.12.2018 -29 627     -29 627 
Rekontrukce prostor Náměstí 2 9 644     9 644 
Stavební úpravy Chvalšinská 242 P-BUS, 3.NP 1 320     1 320 
Parkovací systém P3 922     922 
Rekonstr. technologie parkovišť Jelenka P1 625     625 
Pořízení pozemků (prostřednictvím AGRO Zvonková) 13 111   13 111 
Osobní automobil Škoda Octavia   675   675 

 
 
Následující souhrnná tabulky na závěr ukazuje kolik prostředků bylo „nainvestováno“ od počátku existence společnosti 
do jejího hmotného majetku. Celkově se jednalo o  557 milionů korun. Výrazně nadprůměrné „investice“ v letech 1997-
2001 souvisely s reinvestováním příjmů z prodejů hotelových zařízení (Hotel Růže a Hotel Krumlov), investice 2004 
zase s realizací projektu parking. Nižší výdaje let 2009 – 2010 dány „zmrazením“ investic v souvislosti s hospodářskou 
recesí a oddlužením společnosti. Významný nárůst investic je v roce 2018 zejména v souvislosti s rekonstrukcí 
autobusového nádraží – výstavbou Přestupního terminálu. 
 
 

v tis. Kč
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

* opravy 6 095 3 872 2 727 2 274 5 197 3 847 6 217 2 315 4 802
* investice 6 100 7 070 11 640 12 784 23 968 51 754 43 479 19 831 25 248

CELKEM 12 195 10 942 14 367 15 058 29 165 55 601 49 696 22 146 30 050

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* opravy 3 770 8 042 5 977 7 783 5 412 5 886 7 665 2 568 3 435

* investice 9 116 25 068 45 211 17 318 13 354 10 655 7 543 2 749 1 019

CELKEM 12 886 33 110 51 188 25 101 18 766 16 541 15 208 5 317 4 454

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1993-2018

* opravy 5 571 3 053 3 966 2 965 2 369 1 722 3 482 4 784 115 796
* investice 14 665 17 579 11 216 1 163 988 4 361 8 299 49 441 441 619

CELKEM 20 236 20 632 15 182 4 128 3 357 6 083 11 781 54 225 557 415

Investice roku 2018 zahrnují očekávanou výši dotace vztahující se k proinvestovaným nákladům ve výši 29 627 tis. Kč  
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R O Z V A H A  (zkráceně) 
k 31.12.2018 

     v tis. Kč 

  ukazatel  2017 2018 

      brutto korekce netto 

  Aktiva celkem  338 260 474 759 -92 716 382 043 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál  0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek  276 600 402 093 -91 157 310 936 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 160 1 061 -888 173 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 266 440 387 901 -90 269 297 632 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 000 13 131 0 13 131 

C. Oběžná aktiva  53 885 64 995 -1 559 63 436 

C.I.  zásoby 2 506 2 966 0 2 966 

C.II. Pohledávky 6 572 37 063 -1 559 35 504 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 825 803 0 803 

C.II.2 Krátkodobé pohledávky 5 747 36 260 -1 559 34 701 

C.IV. Peněžní prostředky 44 807 24 966 0 24 966 

D. Časové rozlišen í 7 775 7 671 0 7 671 

D.1. Náklady příštích období 7 712 7 535 0 7 535 

D.3. Příjmy příštích období 63 136 0 136 

            

  Pasiva celkem  338 260     382 043 

A. Vlastní kapitál  302 772     310 580 
A.I. Základní kapitál 250 000     250 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 343     343 

A.III. Fondy ze zisku 25 000     25 000 

A.IV. Výsledek hospodaření min.let 18 463     27 430 

A.V. Výsledek hospodaření  běž.účet.obd. 8 966     7 807 

B. Rezervy  0     0 
C.  Závazky  33 868     70 421 
C.I. Dlouhodobé závazky 26 343     28 258 

C.II. Krátkodobé závazky 7 525     42 163 

D. Časové rozlišení  1 620     1 042 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT   (zkrácen ě) 
k 31.12.2018 

     v tis. Kč 

  ukazatel      2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   56 952 64 640 
II. Tržby za prodej zboží     3 686 3 166 

A Výkonová spotřeba     29 017 35 343 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží     2 221 1 802 

C. Aktivace (-)     -534 -594 

D. Osobní náklady     18 004 21 259 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti     4 828 2 577 

III. Ostatní provozní výnosy     2 836 3 700 

F. Ostatní provozní náklady     1 479 3 558 
            

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10 680 9 363 

            
V. Výnosy z ostat. dlouhodob.fin.majetku     66 151 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy     1 1 

J.    Nákladové úroky a podobné náklady     1 14 

VII. Ostatní finanční výnosy     759 707 

K. Ostatní finanční náklady     1 565 603 

            

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -740 242 

            

** VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 9 940 9 605 

            

L. Daň z příjmů     974 1 798 

L.1. Daň z příjmů splatná     0 0 

L.2. Daň z příjmů odložená     974 1 798 

            

** VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PO ZDANĚNÍ 8 966 7 807 

            

*** VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  8 966 7 807 

            

* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  64 300 72 365 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.                                                        VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

20 

v tis. Kč

2017 % srov. rozdíl
skut. skut. 2018/17 2018-17

I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB 56 952 64 640 113,5% 7 688
pronájem bytů 4 831 4 807 99,5% -24
pronájem nebytových prostor 19 678 20 558 104,5% 880

služby cestovního ruchu 9 506 12 093 127,2% 2 587

*zprostředkovatelské 1 140 1 237 108,5% 97

*cestovní služby - poduktové balíčky 0 0 0

*cestovní služby - ostatní 1 232 692 56,2% -540

*průvodcovské 3 498 4 997 142,9% 1 499

*gastroservis 787 2 313 293,9% 1 526

*kulturní akce 357 336

*směnárenské 417 349 83,7% -68

*internet 10 5 50,9% -5

*audioprůvodce 104 52 50,1% -52

*ost.služby 1 653 1 810 109,5% 157

*služby OIS 308 302 97,9% -6

parkovací služby (bez ZPS) 19 135 22 365 116,9% 3 230
odměna za provoz park.automatů 1 405 1 256 89,4% -149
WCpoplatky 969 1 774 183,1% 805
služby Muzea FA Seidel 1 390 1 787 128,6% 397
ostatní 38 0 0,0% -38

II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 3 686 3 166 85,9% -520

A.   VÝKONOVÁ   SPOTŘEBA 29 017 35 342 121,8% 6 325

A.1. Náklady vynalož.na prodej zboží 2 221 1 802 81,1% -419

A.2. Spot řeba materiálu a energie 4 037 4 402 109,0% 365
PHM 130 185 142,2% 55
DDHM do 3.000Kč 153 148 96,9% -5
DDHM do 40.000Kč 397 543 136,8% 146
kancel. a propag. mat. 45 66 146,8% 21
ostatní materiál 1 225 1 018 83,1% -207
el.energie 639 700 109,6% 61
plyn 359 305 84,9% -54
dodávky tepla (Chv.242) 161 170 105,3% 9
voda 183 226 123,7% 43
ostatní 745 1 041 139,7% 296
A.3. Služby 22 759 29 139 128,0% 6 380
opravy do 100.000 1 768 2 013 113,9% 245
opravy nad 100.000 1 462 2 336 159,8% 874
ostatní opravy a údržba 305 435 142,5% 130
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady 510 186 36,4% -324
stočné 231 246 106,5% 15
cestovné 119 83 69,6% -36
reprezentace 100 122 122,4% 22
telefon 129 137 106,0% 8
internet 57 54 94,7% -3
poštovné 96 104 108,2% 8
reklama, propagace, inzerce 597 527 88,3% -70
nájemné 7 529 9 834 130,6% 2 305
služby výpoč.techniky 534 476 89,1% -58
servis parkovací technologie 181 279 154,1% 98
zprostředkovatelské služby CR 233 294 126,2% 61
cestovní služby 1 083 447 41,3% -636
průvodcovské služby 2 701 3 931 145,5% 1 230
gastroservis 663 2 033 306,6% 1 370
zprostředkov.služby DM pro město 1 545 1 403 90,8% -142
poradenské služby 182 218 120,0% 36
projekt přeshraniční spolupráce 0 0  0
nakupované právní a notářské sl. 54 189 349,3% 135
nakupované služby - SMČK sro 114 148 130,0% 34
úklidové služby 1 218 1 815 149,0% 597
ostatní nakupované služby 854 1 280 149,9% 426
nakupované služby OIS 442 417 94,3% -25
DDNM do 60 tis.Kč 37 37 100,6% 0
ostatní 15 95 633,6% 80

Hospodá řský výsledek za rok 2018

2018
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v tis. Kč

2017 % srov. rozdíl
skut. skut. 2018/17 2018-17

2018

 
C. AKTIVACE -534 -594 111,2% -60
D. OSOBNÍ NÁKLADY 18 004 21 259 118,1% 3 255
D.1. Mzdové náklady 13 110 15 404 117,5% 2 294
D.1.1. Mzdové náklady 11 912 14 001 117,5% 2 089
D1.2. Odměny členům orgánů obch.korp. 1 198 1 403 117,1% 205
D.2. Náklady na soc.zabezp.,zdr.poj. 4 894 5 855 119,6% 961
D.2.1. Nákl.na soc.zabez,,zdrav.poj. 4 208 5 044 119,9% 836
D.2.2.Ostatní náklady 686 811 118,2% 125

E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI 4 828 2 577 53,4% -2 251
E.1. Úpravy hodnot DNaHM 5 252 5 124 97,6% -128
E1.1. Úpravy hodnot DNaHM-trvalé 5 252 5 124 97,6% -128
E1.2. Úpravy hodnot DNaHM-dočasné 0 0  0
E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0  0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -424 -2 547 600,6% -2 123
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 2 836 3 700 130,5% 864
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku 177 0 0,0% -177
III.2. Tržby z prodaného materiálu 4 0 0,0% -4
III.3. Jiné provozní výnosy 2 655 3 700 139,3% 1 045
dotace města na cestovní ruch 1 500 1 870 124,7% 370
dotace na Muzeum FAS 96 79 82,3% -17
ostatní účelové dotace - opravy nem. 0 0 0
ostatní účelové dotace - jiné 400 0 0,0% -400
pojistné plnění 327 271 82,9% -56
ostatní 332 1 480 445,7% 1 148

F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 1 479 3 558 240,6% 2 079
F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.maj. 30 0 -30
F.2. Zůst.cena prodaného materiálu 0 0 0
F.3. Daně a poplatky 497 468 94,2% -29
daň z nem 441 441 100,0% 0
daň z nabytí nem.věcí 0 0 0
ostatní 56 27 47,9% -29
F.4. Rezervy v provozní oblasti 0 0 0
F.5. Jiné provozní náklady 952 3 090 324,6% 2 138
dary 114 55 48,2% -59
odpis nedobyt.pohledávek 1 2 251 225083,3% 2 250
ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis. 48 16 32,9% -32
pojištění majetku 291 353 121,3% 62

odpočet DPH 88 123 140,2% 35

ostatní 410 292 71,2% -118

*    PROVOZNÍ HV 10 680 9 363 87,7% -1 317  
 
Provozní výsledek hospoda ření (HV) dosažený v roce 2018 činí +9 363 tis. K č.  V porovnání s  rokem 2017 je 
provozní HV o 1 317 tis. Kč nižší, a to i přes meziroční nárůst tržeb z prodeje výrobků a služeb o 7 688 tis. Kč. 
Na nižším výsledku hospodaření se projevily zvýšené náklady na opravy, zvýšené nájemné a dále nárůst osobních 
nákladů souvisejících s doplněním počtu zaměstnanců. 
 
Celkové tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží ve výši 67,8 mil. Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 11,8% (+7,2 mil. 
Kč).  
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Hlavní skupina provozních náklad ů, tzv. výkonová spot řeba, vykázala meziroční nárůst o 6,3 mil. Kč, což je vývoj 
odpovídající nárůstu tržeb. Na tomto nárůstu se podílely zejména vyšší náklady na nakupované služby (+ 6.380 tis. Kč) 
oproti roku 2017. Zde byly hlavním důvodem vyšší vynaložené náklady na opravy (+ 1.249 tis. Kč), zvýšené nájemné 
(+2 305 tis. Kč) a náklady průvodcovskou činnost (+ 1.230 tis. Kč). 
Osobní náklady  v roce 2018 vzrostly o 18,1% oproti roku 2017. Důvodem je vyšší průměrný přepočtený stav 
zaměstnanců 48,75 oproti roku 2017 (43,02) zejména z důvodu potřeby nových zaměstnanců pro nové projekty. 

tis.Kč 
2017 % srov. rozdíl
skut. skut. 2018/17 2018-17

2018

 
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU 66 151 229,1% 85
V.1. Výn.z ost.dl.f in.maj.-ovl.osoba 0 0  0
V.1. Výn.z ost.dl.f in.majetku 66 151 229,1% 85
H.NÁKL.SOUVISEJÍCÍ S OST.DL.FIN.MAJ. 0 0 0
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY 1 1 109,5% 0
VI.1. Výnosové úroky a pod.výnosy-ovl.os. 0 0  0
VI.2. Výnosové úroky a pod.výnosy 1 1 109,5% 0
I. ÚPRAVA HODNOT A REZER.VE FIN.OBL. 0 0 0
J. NÁKL.ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY 1 14 1415,1% 13
J.1. Náklad.úroky a podob.náklady-ovl.os. 0 0  0
J.2. Náklad.úroky a podob.náklady 1 14 1415,1% 13
VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 759 708 93,2% -51
kurzové zisky 759 659 86,8% -100
ostatní 0 49 49
K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 1 565 603 38,5% -962
kurzové ztráty 1 324 327 24,7% -997

bankovní poplatky 241 276 114,6% 35
ostatní 0 0 0

*    FINANČNÍ HV -740 242 -32,8% 982  
 
 
Finan ční výsledek hospoda ření  ve výši +242 tis. Kč meziročně vzrostl o 982 tis. Kč zejména z důvodu příznivého 
vývoje směnného kurzu a dosažení kurzových zisků z cizoměnových transakcí.   
 

2017 % srov. rozdíl
skut. skut. 2018/17 2018-17

2018

 
** VH PŘED ZDANĚNÍM 9 940 9 605 96,6% -334

L. DAŇ Z PŘÍJMŮ 974 1 798 184,6% 824

L.1. Daň z příjmů splatná 0 0 0

L.2. Daň z příjmů odložená 974 1 798 184,6% 824

**  VÝSL.HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 8 966 7 807 87,1% -1 159

M. PŘEVOD PODÍLU NA VH 0 0 0

*** VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 8 966 7 807 87,1% -1 159
* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ 64 301 72 365 112,5% 8 064  
 
 
Výsledek hospoda ření za účetní období – zisk ve výši 9 605 tis. Kč byl jako v minulých letech ovlivněn zaúčtováním 
tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1 798 tis. Kč. Tato odložená (uspořená) daň byla na základě novelizace daňového 
zákona a doporučení auditora poprvé účtována v roce 2010. Jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní 
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku společnosti. Hospodářský výsledek po uplatnění této odložené daně, činí +7 
807 tis. Kč. Podrobnější komentář k celkovému výsledku hospodaření a jeho meziročnímu srovnání je uveden v části 
věnující se provoznímu výsledku hospodaření. 
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Hospoda ření úseku CESTOVNÍ RUCH  skončilo se ztrátou -1,57 mil. Kč, což je ale výsledek ve srovnání s loňským 
rokem lepší o 468 tis. Kč. Hospodářský výsledek úseku cestovního ruchu velmi příznivě ovlivnily příjmy ze skupiny 
Viking Cruisers. V průběhu roku 2018 jsme společně s partnerskými průvodci pokračovali v poskytnutí zajištění 
celodenních výletů do Českého Krumlova pro skupiny turistů zejména z USA a Číny. Tržby z průvodcovských služeb 
se navýšily o 42,9 %, náklady na průvodcovské služby vzrostly proporcionálně zvýšení tržeb, o 45,5%. Pro tyto skupiny 
se v roce 2018 poskytovaly ve zvýšené míře i gastroslužby a další drobné služby, které společně s tržbami z Festivalu 
vína navýšily tržby z ostatních služeb o 2 547 tis. Kč. 
 

v tis. Kč

2017 %srov. rozdíl

skut. skut. 18/17 18-17

I. TRŽBY Z PROD.VÝROBKŮ A SLUŽEB 9 653 12 200 126,4% 2 547

zprostředkovatelské 1 140 1 236 108,4% 96

cestovní služby - ostatní 1 232 692 56,2% -540

průvodcovské 3 498 4 997 142,9% 1 499

směnárenské 417 349 83,7% -68

internet 10 5 50,9% -5

audioprůvodce 104 52 50,1% -52

ost.služby 1 653 1 765 106,8% 112

gastroservis 787 2 313 293,9% 1 526

kulturní akce 357 335 93,8% -22

služby OIS 308 302 97,9% -6

*služby městu 290 290 100,0% 0

ost.služby - nájemné, aj. 147 154 104,8% 7

II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 1 945 1 831 94,1% -114

A. VÝKONOVÁ   SPOTŘEBA 10 113 11 743 116,1% 1 630

A.1. Náklady na prodej zboží 1 344 1 074 79,9% -270

A.2. Spot řeba materiálu a energie 937 758 80,9% -179

A.3. Služby 7 832 9 911 126,6% 2 079

D. OSOBNÍ NÁKLADY 5 122 5 728 111,8% 606

E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBL. 241 241 99,9% 0

Odpisy DHM 241 241 99,9% 0

Odpisy DnM 0 0 0

III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 1 908 1 873 98,2% -35

F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 79 70 88,5% -9

*   PROVOZNÍ VH -2 049 -1 878 108,0% 171

VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 693 507 73,1% -186

úroky 1 1 105,8% 0

kurzové zisky 692 506 73,1% -186

K. OSTATNÍ FINAN ČNÍ NÁKLADY 681 198 29,0% -483

kurzové ztráty 631 140 22,2% -491

bankovní poplatky 50 57 114,5% 7

*   FINANČNÍ VH 12 309 2575,2% 297

**  HV PŘED ZDANĚNÍM -2 037 -1 569 123,0% 468

*ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ 14 199 16 411 115,6% 2 212

2018

 
 
 
 
 
 
 
 



   ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.                                                        VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

24 

 
Hospoda ření st řediska PARKING  skončilo v roce 2018 se „ziskem“ +9,7 mil. Kč, což je proti roku 2017 výsledek o 1 
675 tis. Kč vyšší. Vysoký zisk střediska ovlivnily opět rekordní tržby z parkovacích služeb, které zaznamenaly 
meziroční nárůst o 3 230 tis Kč (+16,9%) a dosáhly souhrnné rekordní výše 22,4 mil. Kč. Tento výsledek plynul z 
nadprůměrné návštěvnosti města, a to nejen v období hlavní turistické sezóny. Celkové výnosy střediska se zvýšily 
oproti roku 2017 o 17,9%, tj. o 4 215 tis. Kč. 

 

2017 %srov. rozdíl

skut. skut. 18/17 18-17

II.  TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB 23 488 27 703 117,9% 4 215

parkovací služby 19 135 22 365 116,9% 3 230

Jelenka I 7 805 10 093 129,3% 2 288

Jelenka II 1 142 1 087 95,2% -55

*Pod Poštou 2 375 2 644 111,3% 269

*Městský park 3 265 3 521 107,8% 256

U Jízdárny 339 368 108,6% 29

Chvalšinská 335 348 103,9% 13

parkovací karty 2 562 2 547 99,4% -15

BUS parking 1 312 1 757 133,9% 445

parkovací automaty (odměna) 1 405 1 256 89,4% -149

pronájem nebytových prostor 1 946 2 263 116,3% 317

poplatky z veř.WC 969 1 774 183,1% 805

jiné tržby 33 46 138,6% 13

A. VÝKONOVÁ   SPOTŘEBA 9 423 11 549 122,6% 2 126

A.2. Spot řeba materiálu a energie 1 356 1 369 101,0% 13

A.3. Služby 8 067 10 180 126,2% 2 113

D. O S O B N Í   N Á K L A D Y 4 346 4 895 112,6% 549

E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNaHM-trvalé 1 581 1 456 92,1% -125

DHM 1 581 1 456 92,1% -125

III.3. Ostatní provozní výnosy 235 264 112,5% 29

ostatní 235 264 112,5% 29

F. Ostatní provozní náklady 237 252 106,3% 15

*    PROVOZNÍ VH 8 136 9 815 120,6% 1 679

VII. Ostatní finan ční výnosy 63 68 108,1% 5

K. Ostatní finan ční náklady 146 155 106,2% 9

**  HV PŘED ZDANĚNÍM 8 053 9 728 120,8% 1 675

* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ 23 786 28 123 118,2% 4 337

2018

STŘEDISKO PARKING 
hospodá řský výsledek za rok 2018

v tis. Kč
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Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS)   
vykázalo v roce 2018 ztrátu - 857 tis. Kč, což je výsledek v porovnání s předchozím rokem lepší o 140 tis. Kč. V roce 
2018 došlo k navýšení tržeb z prodeje služeb (389 tis. Kč) a poklesu tržeb z prodeje zboží (- 407 tis. Kč). Muzeum se 
těší velkému zájmu veřejnosti, jak z řad obyvatel města a regionu, tak ze strany turistů z domova i ze zahraničí. V roce 
2018 navštívilo museum 12 346 osob (2017:10 918 osob).  
 
 

v tis.Kč

2017 %Srov. rozdíl

skut. skut. 18/17 18-17

I.TRŽBY ZA PROD.VÝR.A SL. 1 398 1 787 127,8% 389

vstupné 586 622 106,1% 36

ostatní služby 812 1 165 143,4% 353

II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 1 742 1 335 76,6% -407

A. VÝKONOVÁ   SPOTŘEBA 2 560 2 354 92,0% -206

A.1.Náklady vynal.na prodej zb. 877 727 82,9% -150

A.2.Spot řeba materiálu a energie 994 1 043 105,0% 49

A.3.Služby 689 583 84,7% -106

C. AKTIVACE -534 -594 111,2% -60

D. OSOBNÍ NÁKLADY 1 968 2 130 108,2% 162

E. ÚPR.HODNOT V PROVOZ.OBL. 185 176 95,4% -9

E.1.1 Úprava dodnot DNaHM trv. 185 176 95,4% -9

III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 115 86 75,2% -29

dotace na Muzeum FAS 96 79 82,3% -17

ostatní 19 7 39,3% -12

F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 69 30 44,1% -39

F.3. Daně a poplatky 2 3 127,5% 1

daň z nem 0 0 0

ostatní 2 3 127,5% 1

F.5. Jiné provoz.náklady 67 28
dary 60 19 31,7% -41

ostatní 7 9 127,2% 2

*    PROVOZNÍ VH -993 -889 110,0% 104

VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 5 52 1037,6% 47

kurzové zisky 5 3 57,6% -2

ostatní 0 49 49

O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 9 20 222,3% 11

bankovní poplatky 8 19 231,4% 11

*  FINANČNÍ VH -4 32 900,0% 36

** HV PŘED ZDANÉNÍM -997 -857 114,0% 140

* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD. 3 260 3 260 100,0% 0

2018

CELKEM 
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Finanční situace 
 

Zůstatek volných finančních prostředků k 31.12.2018 činil celkem 24,97 mil. Kč (z toho na bankovních účtech 
21,7 mil. Kč). Tyto prostředky budou použity na dokončení realizace projektu rekonstrukce autobusového 
nádraží – Přestupní terminál v roce 2019. 

 
Následující tabulka zachycuje meziroční změny hlavních položek majetku a zdrojů jeho krytí, které měly 
hlavní vliv na finanční situaci firmy. Zejména v souvislosti s rekonstrukcí autobusového nádraží – výstavbou 
Přestupního terminálu (25,9 mil. Kč) a rekonstrukcí prostor Náměstí 2 (9,7 mil. Kč) došlo k významnému 
nárůstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. Zdroji financování těchto investic byly kromě vlastních 
peněžních prostředků také částečně čerpaný krátkodobý úvěr (8,4 mil. Kč) a běžné závazky z obchodního 
styku vůči hlavním investičním dodavatelům.  
Změna krátkodobých pohledávek zahrnuje především část očekávané dotace v souvislosti s výstavbou 
Přestupního terminálu dle rozpracovanosti k datu závěrky (29,6 mil. Kč).   
Nárůst vlastního kapitálu je dán tvorbou zisku po zdanění. 

 

 
    v tis. Kč 

AKTIVA změna  2018   PASIVA změna 2018 

Dlouhodobý majetek 34 336    Vlastní kapitál 7 808  

Dlouhodobý hmotný majetek 34 336       

          

Oběžná aktiva 9 551    Cizí zdroje 36 553  

Zásoby 460   dlouhodobé závazky 1 915 

Dlouhodobé pohledávky -22   krátkodobé závazky 34 638 
Krátkodobé pohledávky 28 954       

Peněžní prostředky -19 841       

Časové rozlišení aktiv -104    Časové rozlišení 
pasiv  -578 

Aktiva celkem 43 783    Pasiva celkem 43 783  

 
 
 
Ostatní informace  
(dle § 21 zákona 563/1991Sb.) 

 
Informace o skute čnostech, které poskytují údaje o podmínkách či situacích, které nastaly až po 
konci rozvahového dne 
Žádné 
 
Informace o výdajích na činnost v oblasti vývoje a výzkumu 
Žádné 
 
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prost ředí a pracovních podmínkách a vztazích  
Žádné 
 
Informace o po řizování vlastních akcií, zatímních list ů, obchodních podíl ů ovládající osoby 
Žádné 
 
Informace o tom, zda ú četní jednotka má organiza ční složku v zahrani čí 
Nemá 
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FFIINNAANNČČNNÍÍ  ČČÁÁSSTT  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha:  
 

Zpráva auditora 
Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát 
Příloha ú četní závěrky 

Stanovisko dozor čí rady 
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Prioritním pilířem stavebně - investiční oblasti byl v roce 2018 projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“, který zahrnoval 

rekonstrukci ploch a vlastní stavbu v celkové výši 85,6 mil. Kč bez DPH. 



 

Celý projekt byl ve své realizační fázi zahájen v dubnu 2018. Stavební práce byly naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení 

provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží. V druhé polovině roku se objevily určité 

komplikace při provádění díla vzniklé neočekávanou geologickou skladbou v podloží části jedné z opěrných zdí, které ve svém důsledku 

posunuly dokončení díla do roku 2019 



 

 

Zásadní investicí roku 2018 byla rekonstrukce objektu náměstí Svornosti č. p. 2. Objekt tímto krokem 

dospěl k multifunkčnímu využití, rekonstruovaná část bude sloužit především záměrům s vazbou na 

městský destinační management a rozličné využití nabídnou oba hlavní sály objektu. 



 

V areálu Chvalšinská č.p. 242 byla provedena kompletní rekonstrukce III. NP budovy „B“ (pravá administrativní budova) s využitím 
zejména pro potřeby majoritního autobusového dopravce, který je nájemcem těchto prostor. Pro jeho optimální fungování byly 

upraveny také přilehlé parkovací plochy před areálem. 



 

Investicí zásadního strategického významu bylo získání rozlehlých pozemků v lokalitě za Polečnicí na Chvalšinské ulici formou koupě 
100% obchodního podílu společnosti Agro Zvonková za částku 13,1 mil. Kč. Tyto pozemky výrazně rozšíří dosavadní nabídku 
parkovacích ploch zájezdových autobusů v Českém Krumlově či budou sloužit jako základ pro projekt vybudování Terminálu 

zájezdových autobusů. 



   

     

Festival vína Český Krumlov se těší stále větší přízni obyvatel i návštěvníků Českého Krumlova. 

Program 7. ročníku Festivalu vína (leták)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvrcholením Festivalu vína Český Krumlov je Zámecká slavnost vína v Zámecké jízdárně, která 

každoročně přiláká kolem tisícovky návštěvníků. Návštěvníci Zámecké slavnosti mohou na jednom 

místě ochutnat více než 300 vzorků vína z tuzemských a zahraničních vinařství. Zástupci jednotlivých 

vinařství představují své podniky a poskytují zájemcům podrobnější informace k prezentovaným 

vínům. 



      

V roce 2018 proběhl 4. Reprezentační ples města Český Krumlov, na jehož organizaci a propagaci se 

kromě dalších městských společností podílel rovněž Českokrumlovský rozvojový fond, a to především 

prostřednictvím středisek Český Krumlov Tourism (program, propagace, ceny do tomboly) a Museum 

Fotoateliér Seidel (fotografování plesových hostů, ceny do tomboly) aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český Krumlov byl v roce 2018 přímou účastí prezentován na dvou zahraničních veletrzích - ve Vídni a 

Mnichově. V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů. To vše především 

prostřednictvím intenzivní spolupráce úseku cestovního ruchu Český Krumlov Tourism s agenturou 

CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 v tvorbě osvědčené řady propagačních tiskovin v různých 
jazykových mutacích, které jsou distribuovány na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu a 

návštěvníkům Českého Krumlova a jeho okolí v rámci sítě spolupracujících partnerů na místní, regionální, 
národní i zahraniční úrovni. 



       

Český Krumlov Tourism se v roce 2018 podílel na organizaci a propagaci akcí, které Českokrumlovský 

rozvojový fond každý rok spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Projekt 

Českokrumlovské slavnosti zahrnuje městské akce Kouzelný Krumlov (duben), Slavnosti pětilisté růže 

(červen), Svatováclavské slavnosti (září) a Advent & Vánoce (listopad – leden). 

       



  

 

Začátkem roku 2018 proběhl již 10. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokráte zúčastnili posluchači 

z 21 zemí. Kurzy jsou cíleně směřovány do zákaznicky méně využitých zimních měsíců – leden, únor. 

Více než čtyřtýdenní seminární a doprovodný servis zajištuje Český Krumlov Tourism ve spolupráci s 

Městským divadlem o.p.s., ubytovateli a dalšími partnery v destinaci. 

 

 

   

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2018 ve spolupráci se společností Viking River Cruises. 

Celkový objem spolupráce vzrostl meziročně u amerických skupin o 20 % na cca 860 skupin, kterým 

byla zprostředkována prohlídka města místními průvodci. Servis pro čínské hosty zaznamenal 

meziroční nárůst uskutečněných termínů o 92 % na cca 240 prohlídek v doprovodu místních průvodců. 

Celkem tak byly zajištěny služby pro více než 1100 skupin, což odpovídá cca 40 tis. návštěvníkům. 



 
Museum Fotoateliér Seidel již 10. rokem neodmyslitelně patří do kulturní nabídky Českého 

Krumlova  (jaro 2018) 

 



 
 

Fotografie na plakát – Kouzelný máj 2018 

 
 

Fotografie na plakát – Sv. Václav u Seidelů 
2018 

 

 
Vánoce u Seidelů 2018 – s novou knihou Krumlov – město pod věží a cenou Šumava litera 

 



 

 
 

 
Křest nové knihy z edice Seidelova Šumava: Krumlov – město pod věží, 11. 12. 2018 

 
 

 



 
V pořadí již třetí kniha z edice Seidelova Šumava: Krumlov – město pod věží 

 

 
Ocenění Musea Fotoateliér Seidel v roce 20108 – Tripadvisor a Šumava Litera 

 



 
 

Fotovíkend – PF u Seidelů 2018 

 
 

Fotovíkend – Kouzelný Máj u Seidelů 2018 

 

 
 

Fotografování se stromečkem 2018 

 
 

Fotografování se stromečkem 2018 

 



     

 

Kalendář na rok 2019 věnovaný Českému Krumlovu navazuje na knihu Krumlov – město pod věží byl 

v řadě již dvanáctým kalendářem vydaným Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o., který 

připravilo Museum Fotoateliér Seidel z fotografií ze svých sbírek. 

 

 

Museum Fotoateliér Seidel připravilo fotografický koutek pro Město Český Krumlov 

na reprezentačním plese v jízdárně 27. 1. 2018. 

  



 

 

Ve spolupráci s Městem Český Krumlov připravilo 23. 5. 2018 Museum Fotoateliér Seidel přednášku 

k nově vydané knize Soupis památek uměleckých a historických okresu Český Krumlov. 

 
 

Dr. Raimund Paleczek (místopředseda Sudetoněmeckého institutu v Mnichově) spolupracoval s 

museem při realizaci knihy Šumava – krajina pod sněhem a 2. 9. 2019 připravil přednášku o svých 

předcích, významné šumavské rodině Paleczkových. 

  



 

 
Emil Kintzl, slavný Šumavan a pamětník byl rovněž hostem MFS a komentoval 16. 4. 2018 na besedě 

se čtenáři a diváky ukázky z filmů a knih Zmizelá Šumava. 

 

 

V posledních letech je tradicí vypravení mimořádného vlaku Josef Seidel Českými drahami za snímky 

Fotoateliéru Seidel. 16. 8. 2018 zavítal po fotografových stopách do Novohradských hor. 

 

  



Tradičně se museum prezentovalo i na Dni Národního Parku Šumava – Idina pila 14. 7. 2018. Počasí 

sice akci zprvu nepřálo, ale po šumavské bouřce vyšlo znova slunce. 

 

 

Workshop kyanotypie v rámci 10. výročí otevření muzea, 6. 6. 2018 

 



 

 

Fotografování s vysvědčením, 29. 6. 2018 

 

Návštěva světoznámého cestovatele a spisovatele Miroslava Stingla, 5. 3. 2018 



 

 

Velikonoční fotografický workshop, 2. 4. 2018 

 



 

 

Ve spolupráci s Městem Český Krumlov pokračovala i v roce 2018 příprava rozvojových projektů - „Městské vycházkové okruhy, 
„Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“ a projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím moderních technologií „Chytrý Krumlov“. Tyto 

projekty zahrnují mj. i dlouhodobě rekultivovanou oblast jižního meandru řeky Vltavy, kde je v těsné blízkosti hned několik objektů 
v majetku či ve správě rozvojového fondu a je ideální alternativou pro návštěvnicky značně přetížené historické centrum města.  


