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Poznámky k rozpočtu a volbě místa konání maturitních plesů organizovaných
Sdružením rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Olomouc, 11.11.2012

Vážení,

dovoluji si předložit argumenty pro konečné rozhodování o místě konání stužkovacích plesů, které 
pořádá naše sdružení.

Úvodem bych chtěl poukázat na skutečnost, že níže uvedené argumenty a data vycházejí pouze 
z objektivně zjištěných skutečností, nikoliv z pocitů nebo neodpovědných odhadů. Data, se kterými 
rozpočet kalkuluje, vycházejí z nabídek, které SRGH obdrželo od našich ev. budoucích smluvních 
partnerů.

Pro vaši informaci - v pátek 9. listopadu jsem s p. Kolesárovou navštívil jak ředitele hotelu NH 
Olomouc Congress, tak obchodního ředitele bezpečnostní agentury S.O.S., dále jsem s dvěma 
pracovníky bezpečnostní agentury S.O.S. detailně prošel všechny prostory, ve kterých by se ples 
v hotelu NH Olomouc Congress měl konat a v neposlední řadě jsem jednal v České pojišťovně, a. s. 
o možnostech ohledně pojištění za převzaté věci (=ochrana SRGH jako pořadatele proti vandalismu).

Znovu zdůrazňuji, že mi nejde o to prosadit jedno konkrétní řešení, ale vybrat nepředpojatě 
a zodpovědně variantu, která je současně z hlediska našeho sdružení, školy i studentů především 
reálná a bezpečná. Je zřejmé, že nikdy nelze vyhovět všem a vždy proti sobě budou stát argumenty 
týkající se místa konání, cen vstupenek, míry rizik a odpovědnosti sdružení. Nicméně je potřeba nalézt 
v poměrně krátkém čase jedno co nejméně konfliktní řešení, které bude závazné pro všechny. 
Současně bych prosil, aby pokud možno ustalo šíření fám o tom, kdo co podporuje, kdo co chce 
a nechce. Držme se, prosím, pouze faktů, na základě kterých se rozhodněme.

Pro pořádek - deklaruji, že nejsem v žádné položce rozpočtu v jakémkoliv konfliktu zájmů, jak 
už jsem měl také možnost zaslechnout.

1. Varianty místa a termíny plesů

Postupně se vyprofilovaly tři varianty, kdy a kde plesy konat:

a. 2/SL + 2/SL + 3/SL =

2 třídy Slovanský dům - pátek 1.3.2013

2 třídy Slovanský dům - sobota 2.3.2013

3 třídy Slovanský dům - pátek 8.3.2013

b. 2/SL + 2/SL + 3/NH =

2 třídy Slovanský dům - pátek 1.3.2013

2 třídy Slovanský dům - sobota 2.3.2013

3 třídy hotel NH Olomouc Congress - sobota 23.3.2013

c. 4/NH + 3/NH = 

3 třídy hotel NH Olomouc Congress - sobota 23.3.2013

4 třídy hotel NH Olomouc Congress - sobota 30.3.2013

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že sobota 30.3.2013 je Bílá sobota. Nejsem si jistý, zda 
v tomto termínu je vůbec vhodné pořádat ples?! - padá tím varianta c.?
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2. Ceny vstupenek

V tabulce na str. 7 je uvedena variantní kalkulace cen vstupenek v jednotlivých kategoriích. Věnujte, 
prosím, při svých úvahách pozornost skutečnosti, že ceny v SL a NH se značně liší, přičemž 
v NH obsahují ceny vstupenek povinnou konzumaci. Dále je ve vstupenkách "NH" studentů, 
"netřídních" profesorů a vstupenkách ve volném prodeji nutné rozpočítat úhradu povinné konzumace 
obsažené ve vstupenkách, které má od SRGH tradičně k dispozici vedení školy (a které - snad 
konsenzuálně - nechceme rušit).

Současně s cenou vstupenek v NH prosím velmi pečlivě zvažujte míru "sociální únosnosti" cen 
vstupenek, a to současně s tím, zda bude reálné prodat odhadovaný počet vstupenek (1 maturant = 
+3 vstupenky ve volném prodeji). Pro účely kalkulace se vycházelo z toho, že 1 třída = 30 maturantů 
a na každého maturanta připadnou min. 3 lístky ve volném prodeji (tj. za plnou cenu).

Cena vstupenek ve Slovanském domě vychází (při požadavku na zachování ceny pro maturanta) 
na částky 0,00 / 50,00 / 250,00 / 350,00 Kč dle typu vstupenky.

Cena vstupenek v hotelu NH Olomouc Congress vychází na 0,00 / 360,00 / 480,00 / 580,00  Kč dle 
typu vstupenky.

Představa o cenách vstupenek předložená studenty na schůzi SRGH ve středu 7.11.2012 - pokud si 
dobře pamatuji - byla 290,00 (raut) + 60,00 (vstupenka) = 350,- Kč ve volném prodeji. Při takto 
nastavené ceně, vč. slíbených darů(!), by byla pro SRGH vygenerovaná ztráta za variantu 3/NH 
ve výši cca 60.000,00 Kč a za variantu  4/NH ve výši cca 100.000,00 Kč! Jsem si naprosto jistý, 
že studenty předložená kalkulace je zcela zavádějící a chybná k tíži SRGH.

3. Rozpočet

V tabulce na str. 5 je uveden rozpočet pro jednotlivé shora uvedené varianty plesů.

Jednotlivé nákladové položky jsou následující:

a. ostatní režie - režie SRGH spojená s organizací plesu, kancelářské potřeby, reprografické 
práce, cestovné, atd.

b. poplatek tombola - povinný odvod finančnímu úřadu

c. tisk vstupenek a pozvánek - tisk vstupenek s bezpečnostními prvky (prolis loga, UV ochranné 
prvky - nezbytné po zkušenostech s falšováním vstupenek)

d. OSA - poplatky Ochrannému svazu autorskému; výše poplatků je stanovena ceníkem 
a vychází z ceny vstupenky a počtu osob na akci; již zde je uplatněna sleva -20 % z cen podle 
platného tarifu, a to za uvedení 41 - 50 % nechráněných děl podle repertoárového listu (pozor, 
aby tuto podmínku ev. splňovala i "studentská" kapela - nutno prověřit!!!; v opačném případě 
nelze slevy garantovat)

e. hudba - hudební produkce, vč. vlastní aparatury (ev. cena studenty vybrané kapely může být 
nižší o jednotky tisíc)

f. S.O.S. - náklady na služby bezpečnostní agentury (2/SL - 12 osob, 3/SL - 12 osob, 3/NH -
15 osob, 4/NH - 20 osob)

g. občerstvení - občerstvení pro účinkující, přípitek pro studenty

h. povinná konzumace - raut v ceně 290,00 Kč/osobu (pouze pro hotel NH Olomouc Congress)

i. pronájem sálu - úhrada za pronájem sálu

j. květiny - květiny pro ředitele, třídní profesory, moderátory

k. škody - nekalkulováno(!)

l. pojištění převzatých věcí - pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, 
jež mají být předmětem jeho závazku; pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé 
pohřešováním (=krádeže); pojištění se sjednává se sublimitem plnění ve výši 2 000 000,- Kč, 
územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč
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Jak plyne z jednotlivých kalkulovaných variant, při nastavených cenách vstupenek se vždy dosahuje 
pouze minimálního zisku od 5 % ("full NH") do 12 % ("full SL") z nominální ceny vstupenek. Zisk 
z této - pro SRGH jedinečné - akce by měl být pravděpodobně vyšší. Nicméně vzhledem ke zvýšení 
příspěvků členů SRGH lze tuto variantu akceptovat s tím, že veškeré náklady, které bude možné 
v průběhu přípravy a realizace plesu pozitivně ovlivnit ze strany SRGH, se budou organizátoři snažit 
minimalizovat a ev. tak dosáhnout vyššího zisku pro SRGH.

4. Záruky

V otázce záruk za ev. vandalismus především v prostorách hotelu NH Olomouc Congress 
se lze v současné době vyjádřit tak, že je ev. možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na věcech 
převzatých (odlišně od stanoviska sděleného na schůzi SRGH). K tomu bude nutné  vypracovat soupis 
takto převzatých věcí a pouze jedině tyto věci do určité celkové hodnoty budou tímto odpovědnostním 
pojištěním kryty. 

V současné chvíli se mi zdá, že by ev. SRGH mohlo z pohledu pojistných rizik převzít odpovědnost za 
konání plesu (plesů) i v prostorách hotelu NH Olomouc Congress. Podmínkou nutnou je však shora 
uvedené pojištění, ev. i ve větším rozsahu co se týče výše pojistného plnění (a tím samozřejmě i 
dražší).

Pokud by snad někdo chtěl zjišťovat pojistné podmínky u jiných komerčních pojišťoven, pak vězte, že 
řada pojišťoven tento typ pojištění vůbec nenabízí a dále je nutné sjednat pojištění na dva kalendářní 
dny, ve kterých se každý(!) jednotlivý ples koná. Zdánlivá drobnost, nicméně z pohledu výše pojištění 
velmi důležitá...

5. Bezpečnostní rizika

Z pohledu zachování bezpečnosti a minimalizace rizik spojených se vznikem škodních událostí je 
potřeba upozornit minimálně tato bezpečnostní rizika:

a. členitost sálů a zázemí v NH - prostory NH jsou nepoměrně členitější, než prostory SL, 
dostupné jsou dvě místa pro toalety na protilehlých stranách, velká kuřácká terasa, řada 
jednosměrných požárních východů, atd.; dle vyjádření zástupce bezpečnostní agentury S.O.S. 
je: "ochrana takto strukturovaných prostor velmi náročná a činí nezanedbatelné bezpečnostní 
riziko"

b. vnitřní vybavení - toto je v NH hotelu reálně násobně dražší, než v SL; pojištění odpovědnosti 
pořadatele je proto nezbytnou podmínkou souhlasu statutárních zástupců SRGH s konáním 
plesu v NH

c. kuřácká terasa v NH - k hlavnímu sálu přiléhá dlouhá kuřácká terasa; tato je ohraničena 
relativně nízkým skleněným zábradlím; spatřuji zde riziko ev. pádu z výšky 3 - 5 metrů (podle 
pozice na terase, kterou si skokan vybere) - pro ilustraci viz obrázek na straně 8; jistě nám to 
může být jedno, ale následky by mohly být fatální

d. ochranné prvky na vstupenkách - po zkušenostech s falšováním vstupenek v minulých letech, 
stejně jako s ev. zvýšenou cenou vstupenek do NH a povinnou konzumací, bude nutné 
vstupenky vybavit více ochrannými prvky a vstupenky řádně kontrolovat na pravost

e. opakovaný vstup - do plesových prostor NH (tak jako na všech jiných společenských akcích) 
bude zamezen opakovaný vstup; kuřáci mají možnost využít velké kuřácké terasy, která je 
součástí vymezených prostor

f. jeden vstup - do NH bude otevřen pouze jeden vstup tak, aby se účastníci plesu oddělili 
od hotelových hostů; je třeba dopředu upozornit na skutečnost, že při vstupu se budou tvořit 
fronty

g. bezpečnostní kamery - v rozporu s informacemi studentů nejsou ve vnitřních prostorách NH 
žádné bezpečnostní kamery (ani nemohou být, ve shodě se zákonnou úpravu); jeví se proto 
takřka nemožné identifikovat osoby, které by se ev. podílely na vzniklých škodách
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6. Shrnutí

Po jednáních a po sestavení rozpočtu plesů je možné zvažovat všechny tři varianty. Za dodržení 
podmínek (zejména pojištění rizik, cena vstupenek, minimální počty prodaných vstupenek, plnění 
z darovacích smluv předložených studenty) je možné o konání plesu (plesů) v hotelu NH Olomouc 
Congress uvažovat. 

Přes výše uvedené ale k diskusi zůstávají především vhodnost termínu plesů, akceptování výše cen 
vstupenek a menší (avšak přesto stále existující) rizika spojená s náhradou ev. škod způsobených 
vandalismem účastníků plesů.

Varianta SL se jeví jako standardní, dostačující, bezpečnější, sociálně únosná a ze strany SRGH 
relativně bezpečně financovatelná.

Varianta NH je nadstandardní, převyšující běžné požadavky na místo konání stužkovacího 
plesu, sociálně méně únosná až neúnosná a tím především velmi problematicky financovatelná 
ze strany SRGH, navíc velmi problematická i z pohledu bezpečnostních rizik.

Víc už je na hlasování každého z vás...

V úctě,

Tomáš Látal

hospodář SRGH
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Variantní návrh rozpočtu plesů

Varianta 2/SL 2/SL 3/SL Celkem 2/SL 2/SL 3/NH Celkem 4/NH 3/NH Celkem

Počet osob 343 343 503 1 189 343 343 503 1 189 658 503 1 161

Náklady

ostatní režie 5 192,60 5 192,60 7 614,80 18 000,00 6 346,51 6 346,51 9 306,98 22 000,00 11 335,06 8 664,94 20 000,00

poplatek tombola 500,00 500,00 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 1 500,00 500,00 500,00 1 000,00

tisk vstupenek a pozvánek 3 461,73 3 461,73 5 076,53 12 000,00 3 461,73 3 461,73 5 076,53 12 000,00 6 801,03 5 198,97 12 000,00

OSA 9 731,20 9 731,20 12 006,40 31 468,80 9 731,20 9 731,20 19 684,80 39 147,20 26 952,80 19 684,80 46 637,60

hudba 11 500,00 11 500,00 11 500,00 34 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 34 500,00 11 500,00 11 500,00 23 000,00

S.O.S. 19 602,00 19 602,00 19 602,00 58 806,00 19 602,00 19 602,00 24 502,30 63 706,30 32 670,00 24 502,30 57 172,30

občerstvení (účinkující, hudba, přípitek,...) 3 461,73 3 461,73 5 076,53 12 000,00 4 327,17 4 327,17 6 345,67 15 000,00 8 501,29 6 498,71 15 000,00

povinná konzumace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 870,00 145 870,00 190 820,00 145 870,00 336 690,00

pronájem sálu 38 720,00 38 720,00 38 720,00 116 160,00 38 720,00 38 720,00 30 000,00 107 440,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00

květiny 4 327,17 4 327,17 6 345,67 15 000,00 4 327,17 4 327,17 6 345,67 15 000,00 8 501,29 6 498,71 15 000,00

škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pojištění převzatých věcí (ČP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 202,00 7 202,00 7 202,00 7 202,00 14 404,00

Náklady celkem 96 496,43 96 496,43 106 441,94 299 434,80 98 515,77 98 515,77 266 333,95 463 365,50 334 783,47 266 120,43 600 903,90

Příjmy

prodej vstupenek 93 250,00 93 250,00 138 000,00 324 500,00 93 250,00 93 250,00 255 600,00 442 100,00 336 000,00 255 600,00 591 600,00

prodej lístků z tomboly 4 000,00 4 000,00 6 000,00 14 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 14 000,00 8 000,00 6 000,00 14 000,00

sponzorské smlouvy zajištěné studenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 29 000,00

Příjmy celkem 97 250,00 97 250,00 144 000,00 338 500,00 97 250,00 97 250,00 290 600,00 485 100,00 344 000,00 290 600,00 634 600,00

Zisk 753,57 753,57 37 558,06 39 065,20 -1 265,77 -1 265,77 24 266,05 21 734,50 9 216,53 24 479,57 33 696,10 

Pozn.: 2/SL ... 2 třídy, Slovanský dům

3/SL ... 2 třídy, Slovanský dům

3/NH ... 3 třídy, NH Olomouc Congress

4/NH ... 4 třídy, NH Olomouc Congress
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Cena vstupenek

2/SL PočetCena/ksPovinná konzumaceRozp. nákladů hostůCena celk./ksCena celkem

zřizovatel GH 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tř. profesoři + partneři + ředitel 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maturant 60 50,00 0,00 0,00 50,00 3 000,00

profesor "netřídní" + partner 25 250,00 0,00 0,00 250,00 6 250,00

volný prodej (+4 lístky / maturanta) 240 350,00 0,00 0,00 350,00 84 000,00

Celkem 343 93 250,00

3/SL PočetCena/ksPovinná konzumaceRozp. nákladů hostůCena celk./ksCena celkem

zřizovatel GH 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tř. profesoři + partneři + ředitel 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maturant 90 50,00 0,00 0,00 50,00 4 500,00

profesor "netřídní" + partner 30 250,00 0,00 0,00 250,00 7 500,00

volný prodej (+4 lístky / maturanta) 360 350,00 0,00 0,00 350,00 126 000,00

Celkem 503 138 000,00

3/NH PočetCena/ksPovinná konzumaceRozp. nákladů hostůCena celk./ksCena celkem

zřizovatel GH 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tř. profesoři + partneři + ředitel 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maturant 90 50,00 290,00 13,90 360,00 32 400,00

profesor "netřídní" + partner 30 170,00 290,00 13,90 480,00 14 400,00

volný prodej (+4 lístky / maturanta) 360 270,00 290,00 13,90 580,00 208 800,00

Celkem 503 255 600,00

4/NH PočetCena/ksPovinná konzumaceRozp. nákladů hostůCena celk./ksCena celkem

zřizovatel GH 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tř. profesoři + partneři + ředitel 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maturant 120 50,00 290,00 12,89 360,00 43 200,00

profesor "netřídní" + partner 30 170,00 290,00 12,89 480,00 14 400,00

volný prodej (+4 lístky / maturanta) 480 270,00 290,00 12,89 580,00 278 400,00

Celkem 658 336 000,00

Pozn.: Konečná cena lístků je zaokrouhlená na celé desítky nahoru.
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Kuřácká terasa - zadní pohled na hotel NH Olomouc Congress




