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Základní data společnosti 
 

Název:    Divadlo Na zábradlí 

 

Právní forma:   příspěvková organizace  

 

Zřizovatel:   Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 

na základě Zřizovací listiny ze dne 25. června 2004 

 

Sídlo:    č.p. 209, Anenské nám. 5, 115 33 Praha 1 

 

Spojení:   Tel:  222 868 864   

Fax: 222 868 870 

e-mail: doubravka@nazabradli.cz 

 

IČ:     00064394 

DIČ:    CZ00064394 

 

Předmět činnosti:  

- veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl 

výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání 

divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo 

pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či 

zahraničí 

- pořádání výstav v prostorách divadla 

- vydávání a prodej periodických a neperiodických tiskovin a 

publikací 

- poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu 

činnosti 

- propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti 

organizace 

 

Doplňková činnost:  

- propagační a reklamní služby 

- realitní činnost 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje – s výjimkou zboží 

uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání ve znění pozdějších předpisů a zboží tímto zákonem 

vyloučeného 

 

Statutární orgán:  Doubravka Svobodová 

    ředitelka 

 

Zaměstnanci  K 31. 12. 2006 pracovalo v Divadle Na zábradlí 64 osob.  Průměrný 

počet přepočtených zaměstnanců činil za rok 2006 – 54,06 bez 

doplňkové činnosti. 
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Přehled činnosti Divadla Na zábradlí v roce 2006 
 

V roce 2006 vzniklo 6 standardních inscenací a byl realizován specifický cyklus 

představení inspirovaný MS ve fotbale.  

V rámci Roku s židovskou kulturou měla 26. února 2006 premiéru hra Jiřího Ornesta 

inspirována životem a tvorbou Woody Allena pod názvem Allen Steward Kőnigsberg. 

Toto představení však mělo vzhledem k přísným podmínkám spojených s autorskými právy 

W. Allena na citované ukázky z jeho děl jen omezený počet repríz. 

I v roce 2006 jsme pokračovali v realizaci náročného projektu Československé jaro, 

uvádění původních her českých autorů psaných přímo pro soubor Divadla Na zábradlí.  

 

12. března 2006 byla v režii 

Jana Nebeského v premiéře uvedena 

hra Lenky Lagronové Etty 

Hillesum, inspirované příběhem 

mladé Židovky z nacisty 

okupovaného Holandska. I toto 

představení bylo zahrnuto do 

programu Roku s židovskou 

kulturou.  

Více informací o inscenaci Etty Hillesum 

Československé jaro 2006 v Divadle Na zábradlí je 

pokračováním loňského. Uvádí se na něm do života nové texty 

českých a slovenských autorů. Závažné více nebo méně, ale vždy 

podnětné. K tomu nejlepšímu, co přineslo a přináší, se hned po 

nedělní premiéře zařadila Etty Hillesum Lenky Lagronové v režii 

Jana Nebeského 

(J.P.Kříž, Právo 27.3.2006) 

 

 

V době volební kampaně, 9. dubna 2006, 

byla v režii Jiřího Pokorného uvedena premiéra 

volební frašky o politicích a novinářích Nám 

můžete věřit, kterou pro Divadlo Na zábradlí napsal 

Robert Blanda. Přes veškerou snahu hereckého 

souboru nedosahovala bohužel umělecká úroveň 

inscenace standardu inscenací Divadla Na zábradlí a 

byla proto z rozhodnutí ředitelky předčasně 

z repertoáru stažena.  

Více informací o inscenaci Nám můžete věřit 

 

Ke kladům Blandova textu patří dobře 

odposlechnuté ptydepe stranických lídrů i 

novinářů a také to, že se vyhýbá komunálnímu 

humoru. … Ačkoliv inscenace leckoho irituje 

svou nadsazenou panoptikálností, daří se jí 

vyvolávat pachuť marnosti z tuzemského 

politického skanzenu.  

(Saša Hrbotický, Hospodářské noviny 

22.5.2006) 

 

Nebývá na každém vršku hostinec a 

občas se přihodí, že špičkový divadelní soubor 

s kvalitními herci a invenčním 

režisérempřipraví svým příznivcům nepříjemné 

překvapení. Myslím, že poslední premiéra na 

Zábradlí zamířila do propasti nehlouběji, co 

v tomto domě vůbec pamatuji.  

(Jan Kerbr, Divadelní noviny 9/2006) 

 

http://www.divadlonazabradli.cz/hry/etty/index.php
http://www.divadlonazabradli.cz/hry/blanda/index.php
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14. května 2006 měla premiéru 

původní hra Alice Nellis Záplavy, 

tragikomedie o tom, co může při 

povodních vyplavat na povrch a co, když 

chceme, uslyšíme od neslyšících. Režie 

této inscenace se ujala sama autorka.  

Více informací o inscenaci Záplavy 

Záplavy mají ze všech tří příspěvků 

Československého jara 2006 největší divácký potenciál, 

lze tedy očekávat, že se na repertoáru udrží i v příští 

sezóně.  

(Saša Hrbotický, Hospodářské noviny 22.5.2006) 

 

Všem vévodí Magdaléna Sidonová v hlavní 

roli podváděné a životem ponižované Terezy. Je 

melancholická, tragická, sebeironická, agresivní, 

něšťastná, racionální i neřízeně emotivní. Zvládá různé 

stavy své figury s grácií velké herečky. 

(Vladimír Hulec, Mladá fronta DNES 22.5.2006) 

 

 

V červnu se uskutečnily, kromě 

fotbalového turnaje 8 pražských divadel 

na specielně postaveném hřišti přímo na 

Anenském náměstí, 3 specifická 

představení na obdobné téma pod společným 

názvem Studio kopaná. Autorem scénářů a 

režie večerních scénických koláží byl Jiří 

Pokorný. Ačkoliv z pohledu nebývalého ohlasu 

médií byl divadelní fotbalový turnaj velmi 

úspěšný, umělecká úroveň komponovaných 

večerů byla vzhledem k nepřipravenosti autora a 

režiséra zároveň velmi žalostná. Náklady na celý 

projekt několikanásobně přesáhly původně 

plánovaný rozpočet především z důvodů 

pozdních oznámení požadavků ze strany 

hlavního koordinátora (J.Pokorný) se staly 

primárním důvodem neutěšené ekonomické 

bilance celého roku. 

 

Podzim byl věnován 

intenzivnímu zkoušení kontroverzní hry 

Williama Shakespeara Troilus a 

Kressida, celosouborové inscenace, 

posílené (vzhledem k množství postav) 

četnými hosty. Kontroverzní hra se 

setkala v režii Jiřího Pokorného i 

s kontroverzním ohlasem jak ze strany 

diváků tak ze strany odborné kritiky.  

Více informací o inscenaci Troilus a Kressida 

Cestou podobenství se nyní vydal i Jiří Pokorný na 

Zábradlí a vytvořil mimořádně chytrý, zábavný a zcela 

konkrétní odraz zmatků dnešní doby a především její trapné 

neschopnosti. Styl, který volí, by asi mohl být označen za 

postmoderní, někoho by ale mohlo zmást, že má přestávku. V 

každém případě nabízí výklad tak aktuální, jak si jen lze 

představit. Ohromující je, že tak činí bez vlezle polopatických 

aktualizačních narážek a jiných textových přílepků. 

(Jana Machalická, Lidové noviny 30.11.2006) 

   

 

http://www.divadlonazabradli.cz/hry/zaplavy/index.php
http://www.nazabradli.cz/repertoar/troilus_a_kressida/index.php
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Těsně před koncem roku – 21. 

prosince 2006 - byla uvedena v české 

premiéře hra současného francouzského 

autora - držitele prestižní francouzské 

Molièrovy ceny -Daniela Besseho 

Ředitelé. Příběh šesti špičkových 

manažerů, kteří společně pracují na 

lukrativní zakázce zbrojního průmyslu 

odkrývá jejich skutečné ambice, morálku a 

svědomí i schopnost manipulovat či být 

manipulován. Hru na jeviště Divadla Na 

zábradlí přenesla francouzská režisérka 

slovenského původu Mária Záchenská. 
Více informací o inscenaci Ředitelé 

 

Životní role pro Josefa Poláška coby jagovsky 

kluzkého ředitele Můstka, jenž dožene k sebevraždě 

kolegu Anděla. Funkční scéna i kostýmy; představení 

šlape: prostě dobrá jízda.  

(Richard Erml, Reflex 2/2007) 

 

Nadále jsme spolupořadatelsky poskytovali „volné termíny“ v experimentálním 

prostoru Eliadovy knihovny (většinou noční či odpolední) souborům občanského sdružení 

Damúza. Bohužel, většina představení měla (samozřejmě i „zásluhou“ nekonvenčních 

začátků) velmi nízkou návštěvnost, více jak 16% představení byla z důvodů „chaotické“ 

organizace ze strany spolupořadatele zrušena.  

 

Na přelomu června a července se na 

bázi spolupořadatelsví tradičně uskutečnil 

mezinárodní festival MB´ Apostrof. 

  

  

V září jsme společně s časopisem 

Svět a Divadlo zorganizovali festival 

s mezinárodní účastí Ohromné 

maličkosti postavený na prezentaci 

krátkých útvarů známých divadelních 

osobností různých druhů a žánrů (činohra, 

loutkové divadlo, pohybové divadlo, 

satira, hudebně-divadelní projekty,...). 

Pojmenování Ohromné maličkosti bylo 

skutečně výstižné. Některé tvůrčí nápady hraničily svou 

nápaditostí se svérázným podivínstvím na jedné straně 

a recesí na straně druhé, ale všechny se představily 

jako přirozená součást soudobého divadla. Pokud byly 

v něčem krajní a provokativní, provokovaly šťastně a 

rozšířily diváckou představu divadelních zázraků o 

méně známé projevy provázející neohraničenou 

uměleckou svobodu. Uskutečňovaly se většinou za 

hmotně skrovných podmínek. Festival si rozhodně 

zaslouží pokračování.  

(Milan Uhde, Divadelní noviny 17/2006) 

 

A v říjnu jsme tradičně jako každý 

rok hostili festival alternativního divadla 

Next Wave. 

Vrchol a hlavní chody však přijdou až o 

víkendu. V pátek 6.10. v Divadle Na zábradlí 

vystoupají do nebe minulé i současné osobnosti 

české moderní pantomimy ve večeru Hvězdy 

Mimraje a pocty festivalu 

(Jiřina Šulcová, Reflex 40/2006). 

http://www.nazabradli.cz/repertoar/reditele/index.php
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Ačkoliv se proti roku 2005 zvýšila návštěvnost i tržebnost představení vlastním 

souborem (o 3%), snížila se však průměrná cena vstupenky o téměř 6,-Kč. 

V rámci spolupořadatelských představení je bilance ještě horší. Tržebnost se snížila o 

více jak 7%, cena vstupenky klesla na polovinu (snížení o 50,- Kč). V případě představení 

spolupořádaných občanským sdružením DAMÚZA byla dokonce průměrná návštěvnost 

55%, tržebnost 45% a průměrná cena vstupenky jen 52,-Kč. 

Umělecké výsledky, nedodržování rozpočtové kázně a celkové snížení průměrné 

ceny vstupenek vedly k tomu, že k 1.1.2007 bylo odvoláno umělecké vedení a ustavena 

umělecká rada – poradní sbor ředitele (Igor Chmela, Juraj Nvota, Jiří Ornest a Ivana 

Slámová). Již v průběhu roku 2006 byla ukončena spolupráce s o.s. DAMÚZA a dále jsou 

představení v Eliadově knihovně spolupořádána přímo s vybranými soubory. 
 

 

 

Statistika Divadla Na zábradlí za rok 2006 

 

Celkový počet představení na vlastních scénách 305 

                                                  z toho hosté 103 

Počet premiér 6 

Počet představení na zájezdech  16 

                        z toho zahraniční 1 

Prohlídky 20 

Pronájmy 21 

Zrušená představení 29 

Počet nabídnutých míst 42788 

Celkový počet diváků 34 658 

Procento návštěvnosti celkem 80,62 

………………………...vlastní soubor 83,98 

………………………...hosté 68,23 

 

 

 

 

 

Scény Divadla Na zábradlí: 

Pruhovaný sál     max. kapacita 174 míst 

Eliadova knihovna (dále jen EK)  max. kapacita 60 míst 

Zkušebna na půdě      max. kapacita 50 míst 
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Přehled odehraných představení v Divadle Na zábradlí za rok 2006 
 

Odehraná představení v roce 2006 - vlastní soubor
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měsíc domácí       

2006 předst. návštěv. zruš. poznámka EK 

    % předst.     

leden 18 88,44 1 W. zjistil   

únor 22 83,11     1 

březen 19 80,02 3 2xNebe, Z cizoty   

duben 23 86,61       

květen 22 82,44 3 Etty, Platonov, Nebe   

červen 18 77,89 2 Gazdina, fotbal   

září 14 82,74 2 Kolpert, Z cizoty   

říjen 23 74,32 0     

listop. 25 90,15 0     

prosin. 18 94,31 1 Kolpert   

CELKEM 202 83,98 12   1 

průměr 20,2 83,98    
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Odehraná představení v roce 2006 - spolupořadatelství
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měsíc spolupořadatelství       

2006 předst. návštěv. zruš. poznámka EK 

    % předst.     

leden 6 58,95 3 DŠB, Zaváté, Pomazánka 7 

únor 11 69,35 2 Želva,Námi zav. 9 

březen 17 73,59 0   13 

duben 13 59,62 2 DŠB, Milenec 10 

květen 13 49,42 2 Pomazánka, Vernisáž 11 

červen 9 68,06 8 Prokop,DAM 7 

červenec 8 93,75       

září 4 51,16 0   1 

říjen 6 57,37 0   4 

listop. 8 67,50 0     

pros. 8 77,23       

CELKEM 103 68,23 17   62 

průměr 10,3 68,23    
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Odehraná představení v roce 2006 - celkem DNz
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měsíc celkem DNZ       

2006 předst. návštěv. zruš. poznámka EK 

    % předst.     

leden 24 83,78 4 
W. zjistil, DŠB, Zaváté, 

Pomazánka 7 

únor 33 80,49 2 Želva,Námi zav. 9 

březen 36 78,17 3 2xNebe,Z cizoty 13 

duben 36 80,69 2 DŠB, Milenec 10 

květen 35 75,68 5 
Etty, Platonov, 

Nebe,Pomazánka, Vernisáž 11 

červen 27 76,01 10   7 

červenec 8 93,75       

září 18 77,86 2 Kolpert, Z cizoty   

říjen 29 72,15 0   4 

listop. 33 86,53       

pros. 26 91,13 1 Kolpert   

CELKEM 305 80,61 29 z cizoty 61 

průměr 30,5      
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Přehled návštěvnosti Divadla Na zábradlí za rok 2006 
 

Návštěvnost v roce 2006 - vlastní soubor
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měsíc místa návštěv. 

  nabídnutá prodaná % 

leden 3037 2686 88,44 

únor 3593 2986 83,11 

březen 3163 2531 80,02 

duben 3793 3285 86,61 

květen 3712 3060 82,44 

červen 3057 2381 77,89 

září 2352 1946 82,74 

říjen 3871 2877 74,32 

listop. 4212 3797 90,15 

prosin. 3003 2832 94,31 

CELKEM 33793 28381 83,98 

průměr 167,2921 140,5 83,98 
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Návštěvnost v roce 2006 - spolupořádání
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měsíc místa   návštěv. 

  nabídnutá prodaná % 

leden 570 336 58,95 

únor 845 586 69,35 

březen 1280 942 73,59 

duben 1065 635 59,62 

květen 955 472 49,42 

červen 720 490 68,06 

červenec 1280 1200 93,75 

září 430 220 51,16 

říjen 570 327 57,37 

listop. 800 540 67,50 

pros. 685 529 77,23 

CELKEM 9200 6277 68,23 

průměr 89,32039 60,94175 68,23 
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Návštěvnost v roce 2006 - celkem DNz
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měsíc místa návštěv. 

  nabídnutá prodaná % 

leden 3607 3022 83,78 

únor 4438 3572 80,49 

březen 4443 3473 78,17 

duben 4858 3920 80,69 

květen 4667 3532 75,68 

červen 3777 2871 76,01 

červenec 1280 1200 93,75 

září 2782 2166 77,86 

říjen 4441 3204 72,15 

listop. 5012 4337 86,53 

pros. 3688 3361 91,13 

CELKEM 42993 34658 80,61 

průměr 4299,3 113,6328   
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Počet prohlídek v roce 2006
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Počet návštěvníků prohlídek v roce 2006
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Prohlídky 2006 

 počet návštěvníci 

leden     

únor     

březen 5 100 

duben 2 44 

květen 2 36 

červen 4 107 

září 3 72 

říjen 3 60 

listopad 0 0 

prosinec     

 19 419 
 

Stavební úpravy v roce 2006 

 

Foyer. 

 

Kapitálové výdaje  v roce 2006 
 

Divadlo neobdrželo v roce 2006 žádné investiční prostředky. Z prostředků fondu 

reprodukce majetku bylo na základě usnesení RHMP č. 0270 použito 85.000,- Kč na opravu 

vzduchotechniky zničené havárií. Dále byl pořízen nový dodávkový automobil (648.990,- 

Kč) a publikační systém pro nové webové stránky (86.870,- Kč), usnesení č. 0860. 

Při následných jednáních s realizátorem systému webových stránek se však ukázalo, 

že s ohledem na vzrůstající penetraci internetu a požadavky uživatelů na intuitivnost 
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systému, bylo potřeba rozšířit cílové schopnosti výsledného produktu. Samozřejmě jsem se 

snažili i o co největší adaptabilitu systému v budoucnu.  Investice tak dosáhla částky 

86.870,- Kč. Původně plánovaný rozpočet jsme sice překročili o více jak 16.000,- Kč, 

ušetřili jsme však řádově pětinásobnou částku za nutné upgrady systému v roce 2007 a 

2008.   

Finanční zpráva divadla za rok 2006 

 

I. Rozvaha  
                  v tisících Kč 

AKTIVA 2006  PASIVA 2006 

Stálá aktiva   Vlastní zdroje  

Dlouhodobý nehmotný majetek 400 163,91  Majetkové fondy 11 047 463,01 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku -297 543,91  Finanční a peněžní fondy 2 143 262,13 

Dlouhodobý hmotný majetek 29 201 999,37  
Hospodářský výsledek běžného 

období 690,98 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku -18 586 268,44  Hospodářský výsledek minulých let 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0    

Stálá aktiva celkem 10 718 350,93   Vlastní zdroje celkem 13 191 416,12 

      

Oběžná aktiva   Cizí zdroje  

Zásoby 361 998,05  Zákonné rezervy 0 

Pohledávky 769 113,59  Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobý finanční majetek 3 577 727,66  Krátkodobé závazky 1 739 464 

Přechodné účty aktivní 295 695,09  Bankovní úvěry a  půjčky 0 

   Přechodné účty pasivní 792 005,20 

Oběžná aktiva celkem 5 004 534,39  Cizí zdroje celkem 2 531 469,20 

AKTIVA CELKEM 15 722 885,32  PASIVA CELKEM 15 722 885,32 

 

II. Pohledávky a závazky divadla 
 

Pohledávky 

Divadlo mělo k 31. 12. 2006 krátkodobé pohledávky ve výši  769 113,59  Kč.  

Struktura pohledávek: 

- neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti               86 188,68   Kč 

- neuhrazené faktury po splatnosti       70 053,00 Kč 

- poskytnuté zálohy na služby                181 853,91  Kč 

- ostatní pohledávky      431 018,00 Kč 

 

Závazky 

Divadlo nemělo k 31. 12. 2006   žádné dlouhodobé závazky. 

Divadlo mělo k 31. 12. 2006 krátkodobé závazky ve výši  1 739 464,- Kč. 

Struktura krátkodobých závazků: 

- závazky za dodavateli                  204 363,00 Kč 

- závazky za zaměstnanci: 

převod mezd a OON na bankovní účet      659 521,00 Kč 

- závazky za zaměstnanci: mzdy a OON v hotovosti    155 504,00 Kč 
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- závazky vůči PSSZ         309 904,00 Kč 

- závazky vůči ZP         133 632,00 Kč 

- závazky vůči FÚ        120 090,00 Kč 

- ostatní závazky         156 450,00 Kč 

 

 

III. Majetek divadla 
 

Divadlo má na základě zřizovací listiny ve správě k jeho vlastnímu hospodářskému využití 

tento majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy. 
 

Struktura majetku Počáteční stav 

k 1. 1. 2006 

Přírůstky 2006 Úbytky 2006 Zůstatek          

k 31. 12. 2006 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ 

MAJETEK:     

013 - software 
253 813,51 Kč 86 870 Kč  340 683,51 Kč 

018 - drobný dlouhodobý majetek 
67 880,40 Kč   8 400 Kč 59 480,40 Kč 

       

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK ODEPISOVATELNÝ:      

021 - stavby  
7 606 977,95 Kč    7 606 977,95 Kč  

022 - samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
11 254 491,63 Kč  648 990 Kč 629 770,25 Kč 

11 273 711,38 

Kč 

028 - drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 3 927 484,73 Kč  636 449,11 Kč 602 294,08 Kč 3 961 639,76 

029 - ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 6 052 737,56 Kč  1 352 737,03 Kč 2 155 904,31 Kč 5 249 570,28 

       

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK 

NEODEPISOVATELNÝ: 

     

031 - pozemky 
 1 110 100,00 Kč   1 110 100 Kč 

Celkem 30 273 485,78 Kč 2 725 046,14 Kč 3 396 368,64 Kč 29 602 163,28 

Kč 

 

Evidence a odpisy majetku  

 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč. Je evidován na účtu 013 a 

odepisován. 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč. Je evidován na účtech 021, 

022, 023 a je odepisován. 

 

Divadlo používá účetní odpisy, které si na základě pokynů zřizovatele stanovuje 

s ohledem na dobu upotřebitelnosti. Během odpisování se odpisová sazba nemění.  
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Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a jehož vstupní cena je od 7.000,- Kč do 59.999,99 Kč. 

Je evidován na účtech 018 a 019 a odepisován jednorázově do nákladů. 

 

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a jehož vstupní cena je od 3.000,- Kč do 39.999,99 Kč. 

Je evidován na účtech 028 a 029 a odepisován jednorázově do nákladů.  

Drobným nehmotným majetkem vedeným v operativní evidenci se rozumí majetek se 

vstupní cenou od 500,- Kč do 6.999,99 Kč, jehož vstupní cena je do nákladů odepsána 

jednorázově. Na majetkových účtech se tento majetek neeviduje. 

 

Drobným hmotným majetkem vedeným v operativní evidenci se rozumí majetek se 

vstupní cenou od 500,- Kč do 2.999,99 Kč, jehož vstupní cena je do nákladů odepsána 

jednorázově. Na majetkových účtech se tento majetek neeviduje. 

 

IV. Fondy - Vývoj a konečný stav peněžitých fondů divadla 

 

Rezervní fond 
1. Stav rezerv. fondu k 31.12.2005            420 192,93 Kč  

  z toho přijaté dary                         -   Kč  

      

2. Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2005 -          419 035,93 Kč  

      

3. Přijaté dary v roce 2006 celkem            282 000,00 Kč  

      

            1.Restaurant Rainer               2 000,00 Kč  

            2. Státní fond kultury            150 000,00 Kč  

            3. Český literární fond             30 000,00 Kč  

            4. Metrostav            100 000,00 Kč  

      

4. Zdroje roku 2006 celkem 
           283 157,00 
Kč  

5. 
Použití RF v roce 2006 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé 
tituly,   

  vč. převodu do invest. fondu) - schváleno usnesením RHMP č….   

  Použité dary v roce 2006 celkem            282 000,00 Kč  

      

6. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2006               1 157,00 Kč  

      

I. Čerpání rezervního fondu na krytí zhoršeného hospodářského výsledku 
z hlavní činnosti -             1 157,00 Kč  

II. Návrh na příděl do rezerv. fondu z finančního vypořádání roku 2006             27 047,98 Kč  

      

III. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2006 celkem             27 047,98 Kč  

 

 

Investiční fond  

1. Stav investičního fondu k 31.12.2005     
    850 513,87 

Kč  

  z toho: přijaté dary       
                 -   

Kč  

          

2. Z fin.vypořádání za rok 2005 ponecháno na dofinancov.inv.akcí v r. 2006                  -   
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Kč  

3. Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2006     

  (účet 551 + 548) z hlavní i doplňkové činnosti     
    916 666,71 

Kč  

          

4. Zůstatková cena prodaného HIM (účet 552)    
                 -   

Kč  

              

5. Dotace na investice PO (skutečně převedené investiční prostředky na účet  
                 -   

Kč  

  organizace)       

              

6. Převody z rezervního fondu    
                 -   

Kč  

              

7. Přijaté dary za rok 2006 celkem       
                 -   

Kč  

          

8. Zdroje roku 2006 celkem (ř. 1 až 7)     
 1 767 180,58 

Kč  

          

9. Investice - skutečnost za rok 2006 celkem    
    820 860,00 

Kč  

  z toho jmenovitě     Z e   s k u t e č n o s t i 

  akce č. UR 2006 Skuteč. 2006 
     vlastní 
zdroje (us.RHMP č….) 

dotace 
MHMP 

  
oprava 
vzduchotechniky 

   85 000,00 
Kč     85 000,00 Kč      85 000,00 Kč  č. 0270 

                 
-   Kč  

  
dodávkový 
automobil 

 650 000,00 
Kč  

  648 990,00 
Kč    648 990,00 Kč   č.0860  

                 
-   Kč  

  software 
   70 000,00 
Kč     86 870,00 Kč      86 870,00 Kč   č.0860  

                 
-   Kč  

              

10. Převod zůstatků nevyčerpaných investičních dotací na účet 349   
                 

-   Kč  

          

11. 
Zůstatek fondu k 31.12.2006 (zdroje celkem ř.8 - skutečnost celkem ř. 9 - převod 
ř.10) 

    946 
320,58 Kč  

 

 

 

Fond odměn 

      

1. Stav fondu odměn k 31.12.2005 
     323 753,20 

Kč  

      

2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2005                   -   Kč  

      

3. Zdroje roku 2006 celkem (ř. 1 + 2) 
     323 753,20 

Kč  

      

4. Použití fondu odměn v r. 2006 (schváleno us.RHMP č.  ………/2006)                   -   Kč  

      

5. Zůstatek fondu odměn k 31.12.2006 
     323 753,20 

Kč  



 

18  

6. Návrh na příděl do fondu odměn                   -   Kč  

      

7. Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2006 (ř. 5 + 6) 
     323 753,20 

Kč  

Fond FKSP 
I. Vyúčtování základního přídělu za rok 2006   

  1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů,   

    skutečnost k 31.12.2006 (bez OON)   

    a) v hlavní činnost 
 11 131 879,00 

Kč  

    b) v doplňkové činnosti      214 075,00 Kč  

            

  2) Nárok - základní příděl 2%   

    a) z hlavní činnosti      222 637,58 Kč  

    b) z doplňkové činnosti          4 281,50 Kč  

            

  3) Do FKSP skutečně převedeno celkem      226 919,08 Kč  

    z toho 

a) z 
hlavní 
činnosti      222 637,58 Kč  

      

b) z 
doplňkové 
činnosti          4 281,50 Kč  

            

  4) Doplatek +   

    a) z hlavní činnosti                   -   Kč  

    b) z doplňkové činnoti                   -   Kč  

            

  5) Vratka -   

    a) z hlavní činnosti                   -   Kč  

    b) z doplňkové činnosti                   -   Kč  

            

II. Finanční vypořádání FKSP   

  a) Stav FKSP k 31. 12. 2005 
   1 078 927,35 

Kč  

            

  b) + Doplatek                     -   Kč  

    - 
Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2005-hlavní 
činnost                    -   Kč  

            

  c) + Doplatek                     -   Kč  

    - 
Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2005-
doplňková čin.                    -   Kč  

            

  d) Základní příděl do FKSP (2%) - skutečně převedeno k 31.12.2006   

    z hlavní i doplňkové činnosti     (viz bod I.3.)      226 919,08 Kč  

            

  e) Zdroje FKSP celkem (a+b+c+d) 
   1 305 846,43 

Kč  

            

  f) Čerpáno z FKSP v r. 2006      433 815,08 Kč  

            

  g) Zůstatek k 31. 12. 2006 (e - f)      872 031,35 Kč  

  h) Doplatek základního přídělu za rok 2006 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4.     +                   -   Kč  

  i) Vratka přeplatku za rok 2006 (z hlavní i DČ) - viz bod I.5.                       -                   -   Kč  

            

  j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2006      872 031,35 Kč  
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V. Rozbor hospodaření 
 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2006 - HLAVNÍ ČINNOST 
 

      v tis. Kč 

  Schv.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost %plnění Skutečnost Index 

  2006 2006 2006 k UR 2005 2006/05 

TRŽBY celkem 6 100 6 185 6 036 97,60 6 009 1,00 

              

NÁKLADY celkem 24 415 25 207 25 295 100,35 24 791 1,02 

z toho vybrané položky             

Spotřebované nákupy 2 280 2 375 2 527 106,43 2 235 1,13 

z toho: spotřební materiál 950 850 907 106,69 934 0,97 

           drobný hmotný majetek 500 725 733 101,11 486 1,51 

           spotřeba energie 700 700 765 109,26 683 1,12 

           ostatní 130 100 123 122,88 132 0,93 

Služby 4 969 4 954 5 660 114,25 5 551 1,02 

z toho: výkony spojů 350 320 296 92,48 360 0,82 

           nájemné a služby (nebyt.pr.) 99 99 99 99,49 94,0 1,05 

           úklid 300 300 388 129,17 306 1,27 

           náklady na leasing 0 0 0 - 0 - 

           opravy a udržování 450 575 559 97,26 476 1,17 

           cestovné 55 190 236 124,15 72 3,28 

           náklady na reprezentaci 5 5 0 0,00 1 - 

          autor. honoráře včet. tantiem 2 410 2 320 2 431 104,78 2 841 0,86 

          ostatní 1 300 1 145 1 652 144,29 1 401 1,18 

Osobní náklady 16 038 16 538 15 745 95,20 15 977 0,99 

z toho: ostatní osobní náklady 280 280 299 106,96 271 1,11 

           mzdové náklady 11 380 11 880 11 132 93,70 11 337 0,98 

           zákonné soc. pojištění 4 070 4 070 4 005 98,41 4 064 0,99 

           zákon. soc.náklady (FKSP) 228 228 223 97,65 227 0,98 

           ostatní 80 80 86 107,04 78 1,10 

Daně a poplatky  0 0 0 - 0 - 

       (s výjimkou daně z příjmů)             

Ostatní náklady 215 427 447 104,70 234 1,91 

z toho: úroky 0 0 0 - 0 - 

            manka a škody 0 212 215 101,58 0 - 

            jiné ostatní náklady 215 215 232 107,77 234 0,99 

Odpisy 913 913 915 100,26 794 1,15 

z toho: z budov a staveb 187 187 190 101,71 100 1,90 

            zařízení 726 726 725 99,88 694 1,04 

              

NEINVEST.PŘÍSPĚVEK 18 315 19 022 19 000,2 99,89 18 339 1,04 

HOSP. VÝSLEDEK (+zisk,-

ztráta) 0 0 -258 - -443 0,58 

         

Počet zaměstnanců 54 54 54,42 100,78 54,06 1,01 

 

 

KOMENTÁŘ – HLAVNÍ ČINNOST: 

 
VÝNOSY 
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Tržby ze zájezdů 
 

S šestnácti zájezdy jsme splnili plán v počtu odehraných zájezdových představení, 

celkové tržby dokonce o 12 procent převýšili rozpočtovanou částku. Část tohoto navýšení je 

způsobena tím, že v případě zájezdu do Českého Těšína jsme od místního pořadatele neměli 

hrazenou dopravu a diety, na druhou stranu byl navýšen honorář za představení.  

 
Ostatní výnosy 

 
Navýšení položky „Ostatní výnosy“ je způsobeno zejména mimořádnými výnosy od 

České pojišťovny ve formě pojistného plnění za majetek zničený při letošních haváriích.  
 

Ostatní výnosy 913 tis.Kč 

Ostatní tržby z představení (spolupráce) 114 tis.Kč 

Prodej programů 100 tis.Kč 

Úroky z běžného účtu 2 tis.Kč 

Sponzorské dary 299 tis.Kč 

Prohlídky divadla  22 tis.Kč 

Ostatní mimořádné výnosy (fakturační rozdíly, plnění České pojiš'tovny za 

havárie v DNz) 291 tis.Kč 

Ostatní výnosy (za služby archivu, použití prostředků fondu reprodukce 

majetku na opravu vzduchotechniky) 85 tis.Kč 

 

NÁKLADY 

 
Některé položky rozpočtu ze „Spotřebovaných nákupů“ a „Služeb“ jsou v upraveném 

rozpočtu sníženy, i když skutečná výše dosahuje původního schváleného rozpočtu. 

K úpravě došlo po schválení navýšení limitu prostředků na platy, které by ale muselo být 

kryto z vlastních zdrojů divadla. Proto jsme se pokusili ve vybraných oblastech ušetřit, 

abychom mohli úspory vyplatit ve mzdách. Bohužel se to ale ve všech položkách 

nepodařilo. Protože se procentní plnění počítá vzhledem k upravenému rozpočtu, došlo 

v některých případech k překročení rozpočtu, i když vůči původnímu schválenému rozpočtu 

je zde dokonce úspora.  

  
 

Spotřebované nákupy 
 

Většina položek v podstatě kopíruje výši upraveného rozpočtu. Rozdíly mezi plánem 

a nákupem „Drobného hmotného majetku“ jsou pravidelně způsobovány tím, že nelze 

přesně naplánovat rozdělení těchto položek při realizaci divadelních výprav. Pokud je to 

možné, dáváme přednost nákupu materiálu a vlastní výrobě před mnohem dražším (byť 

pohodlnějším) nákupem již hotových výrobků. Mnohé součásti divadelních výprav se nám 

navíc podařilo zajistit sponzorsky.  

Spotřeba energie 
 

Mírné překročení rozpočtované částky je způsobeno zejména výrazně vyšší 

spotřebou tepla na začátku roku 2006 z důvodu „tuhé“ a dlouhé zimy. Za první pololetí jsme 
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za teplo zaplatili 300 tis. Kč oproti druhému pololetí, kdy náklady na teplo dosáhly pouze 

137 tis. Kč.  

 

Ostatní spotřebované nákupy  

Tato položka odráží výši prodaných programů a knih.  

 

Služby 
 

Výkony spojů 
 

V této položce se výrazně projevila opatření, která jsme uskutečnili za účelem 

neustálého snižování nákladů v této oblasti. Vyčerpalo se pouze 92 procent rozpočtu, což je 

způsobeno snížením počtu rozesílaných měsíčních programů poštou a přechodem k jejich 

emailovému rozesílání. Na snižování nákladů se také projevila změna telefonního operátora 

pevných i mobilních linek a poskytovatele internetových služeb. 

 

Úklid 

 

Na konci minulé sezóny nám oznámila stávající úklidová firma, že od září 2006 

budou její ceny navýšeny. I vzhledem k tomu, že jsme několik měsíců neustále 

upozorňovali na mnohé nedostatky, z nichž většina nebyla napravena,  rozhodli jsem se 

změnit poskytovatele úklidových služeb. Cena se sice zvýšila (nikoliv však více, než bylo 

předchozí firmou požadováno), na druhou stranu došlo ke zvýšení kvality úklidu.  
 

Opravy a udržování 
 

Tato položka zahrnuje v roce 2006 pouze běžné opravy. Kromě pravidelných revizí, 

servisu výtahu  a vzduchotechniky a drobných oprav se na čerpání této položky rozpočtu 

projevily zejména opravy majetku a budovy po havárii vzduchotechniky z 23.1.2006 a 

havárii vodovodní soustavy, která nás postihla 21.8.2006.   

 

Opravy a udržování 559 tis.Kč 

Běžné opravy a udržování 559 tis.Kč 

 

Cestovné   
 

Čerpání položky „Cestovné“ dosáhlo 124 % rozpočtované částky, která počítá pouze 

s běžnou dopravou při provozu divadla (taxi, přeprava dekorací k opravě, do skladu apod.). 

Stravné a doprava fakturovaná při zájezdech se přefakturovává pořadateli zájezdu. 

V případě zájezdu na festival do Českého Těšína však pořadatel dopravu a stravné nehradil. 

Na druhou stranu byl dohodnut vyšší honorář za představení. Na úhradu cestovného při 

festivalu do polského Lublinu jsme získali dotaci od ministerstva kultury i HMP. Z toho 

důvodu se náklady také nepřefakturovávaly pořadateli. To způsobilo zdánlivé přečerpání 

rozpočtované částky.  

 

 

Náklady na reprezentaci  
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Tak jako v minulých letech vedoucí zaměstnanci nutné výdaje na reprezentaci 

(jednání se sponzory a obchodními partnery, občerstvení při premiérách a výročních akcích) 

hradí osobně či se snaží výdaje pokrýt sponzorskými dodávkami. 

 

 

Autorské honoráře včetně tantiém  
 

Při šesti premiérách a dvou specifických projektech (Studio kopaná, Ohromné 

maličkosti) jsme vyplatili na autorských honorářích a tantiémách částku 2.431 tis. Kč, což 

se téměř shoduje s původně schváleným rozpočtem 2.410 tis. Kč, ačkoliv jsme původně 

doufali, že právě v této položce se nám podaří ušetřit, abychom mohli zvýšit průměrné platy 

interních zaměstnanců divadla. Jak již bylo okomentováno v oddíle Umělecké výsledky, z 

důvodu přemrštěných výdajů především při realizaci projektu Studio Kopaná se nám náš 

záměr nezdařil. 

 

Ostatní služby 

Položka „Ostatní služby“ překročila o 44 procent upravený (tedy snížený) rozpočet.  

Nejmarkantnější překročení je patrné v položce propagace. Po zkušenostech z roku 2005 

jsme se snažili rozšířit propagační aktivity divadla v souvislosti s druhým ročníkem projektu 

Československé jaro a upozornit tak potenciální diváky na současnou českou dramatiku, 

opatrným publikem většinou ignorovanou. 

Navýšení je patrné i v položce „školení“, jejichž nárůst si vyžádal především nový 

Zákoník práce. 

Zvýšily se i poplatky některých zprostředkovatelů prodeje vstupenek. Koncem roku 

jsme proto ukončili spolupráci se společností TicketArt. Navýšení je též způsobeno 

pořízením zvukové nahrávky scénické hudby do inscenace Troilus a Kressida, která nebyla 

původně inscenátory požadována. 

 

Ostatní služby ( v tis.Kč) 1652 

Školení 24 

Služby pro divadelní výpravy 90 

Propagace 682 

Nájemné a půjčovné 19 

Zprostředkování najatých pořadů 235 

Autoprovoz - parkovné 29 

Právní služby + PO a BOZP 305 

Registrace domény, licence na antivir, ověřování dokumentů, produkční práce, měření 

hluku, roční udržovací poplatek na software atd. 78 

Poplatky zprostředkovatelům prodeje vstupenek (Ticketpro, Ticketportal, TicketArt) 41 

Poplatky za poukázky na vstupenky (RelaxPass, FlexiPass) 10 

Poplatky TV a rozhlas 10 

Poplatek ČSOB 10 

Poplatek za stravenky 26 

Výstřižková služba, vazby scénářů, výroba zvukové nahrávky, tisk pozvánek, 

kopírování, překlady atd. 94 



 

23  

 

OSOBNÍ NÁKLADY 

 

Osobní náklady 

 
V průběhu roku 2005 a 2006 jsme několikrát zoufale žádali zřizovatele o zvýšení 

limitu prostředků na mzdy a jeho krytí v rozpočtu. Naše prosby nebyly vyslyšeny a proto 

jsme alespoň požádali zřizovatele o navýšení prostředků na platy s tím, že budou kryty 

z vlastních zdrojů divadla. Této prosbě bylo  usnesením RHMP č. 1214 vyhověno.  

Jak jsme již komentovali výše, bohužel se nám oněch 500 tis. Kč nepodařilo v jiných 

oblastech nákladů ušetřit. Abychom nepřekročili schválený rozpočet o částku vyšší, než 

kterou jsme schopni vykrýt ze zisků z doplňkové činnosti, nevyplatili jsme dokonce ani 

plnou výši původně schváleného limitu a průměrná mzda v Divadle Na zábradli klesla proti 

roku 2005 o 430,-Kč. Doufáme, že tato situace se v roce 2007 opakovat nebude a  průměrný 

plat v Divadle Na zábradlí, kde vysokoškolské profese převyšují celostátní průměr o 279% a 

vyšší odborné a bakalářské o 478%, dosáhne výše než současných 85% průměrné mzdy 

v celé ČR (dle výsledků ČSÚ za 3. čtvrtletí 2006).   

 
Ostatní osobní náklady  

Ostatní osobní náklady 86 tis.Kč 

Stravné 86 tis.Kč 

 

Daně a poplatky 
 

Bez komentáře. 

 

Ostatní náklady 

Manka a škody 

 
Položka „Manka a škody“ se skládá ze zůstatkové ceny vyřazeného majetku a 

programů zničených při havárii vzduchotechniky, doplatku zálohové a srážkové daně za rok 

2005.  

 

Jiné ostatní náklady 

Rozpočet této položky je překročen o 8 procent.  Navýšení je způsobeno zvýšením 

poplatku Asociace profesionálních divadel z původní částky 5.000,- Kč na 20.000,- Kč, se 

kterým jsme při sestavování rozpočtu nepočítali.  

 

Jiné ostatní náklady 232 tis.Kč 

Pojištění budov a automobilu 78 tis.Kč 

Pojištění při zahraničních zájezdech 2 tis.Kč 

Poplatky z běžných účtů 32 tis.Kč 

Poplatky správní, CCS, atd. 29 tis.Kč 

Kooperativa 69 tis.Kč 

Odvod za nesplněný podíl zaměstnanců se ZPS 21 tis.Kč 

Fakturační a kurzové rozdíly 2 tis.Kč 
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Odpisy 
 

Skutečná výše odpisů je v roce 2006 shodná s rozpočtovanou částkou.  

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK  

Z neinvestičního příspěvku jsme nedočerpali dotaci na účast divadla na 

mezinárodním festivalu „The Neighbours“ v Lublinu. Podařilo se nám snížit výdaje za 

dopravu i stravné (harcovali jsme se 16 hodin tam a zpět v nepohodlném /zato levném/ 

autobuse a snížili počet účastníků na absolutní minimum – členové uměleckého souboru 

pomáhali se stavbou, ředitelka obsluhovala titulkovací zařízení, režisérka přebrala jednu 

z epizodních rolí, atd.). Z celkově poskytnuté částky 150.000,- Kč budeme tedy zřizovateli 

vracet 21.618,10 Kč. 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2006 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

     v tis. Kč 

  Schv.rozp. Skutečnost % Skutečnost Index 

  2006 2006 plnění 2005 2006/05 

TRŽBY celkem 769 887 115,40 765 1,16 

        

NÁKLADY celkem 732 699 95,52 741 0,94 

z toho vybrané položky           

Spotřebované nákupy 25 49 197,30 25 2,00 

z toho: spotřební materiál 0 0 - 0 - 

           drobný hmotný majetek 0 0 - 0 - 

           spotřeba energie 25 36 145,40 25 1,47 

           ostatní 0 13 - 0 - 

Služby 290 223 76,77 354 0,63 

z toho: výkony spojů 110 28 25,24 153 0,18 

           nájemné a služby (nebyt. pr.) 0 0 - 0 - 

           úklid 0 11 - 0 - 

           náklady na leasing 0 0 - 0 - 

           opravy a udržování 0 0 - 0 - 

           cestovné 0 0 - 0 - 

           náklady na reprezentaci 0 0 - 0 - 

           ostatní 180 184 102,27 201 0,91 

Osobní náklady 317 323 101,89 252 1,28 

z toho: ostatní osobní náklady 22 22 100,00 22 1,00 

           mzdové náklady 210 214 101,94 162 1,32 

           zákonné soc. pojištění 81 83 102,01 64 1,28 

           zákon. soc. náklady (FKSP) 4 4 107,04 3 1,32 

Daně a poplatky 0 0 - 0 - 

       (s výjimkou daně z příjmů)           

Ostatní náklady 100 104 104,25 110 0,95 

z toho: úroky 0 0 - 0 - 

           manka a škody 0 0 - 0 - 

           jiné ostatní náklady 100 104 104,25 110 0,95 

Odpisy 0 0 - 0 - 

z toho: z budov a staveb 0 0 - 0 - 

           zařízení 0 0 - 0 - 

        

            

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 37 188 508,81 24 7,83 
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KOMENTÁŘ- DOPLŇKOVÁ ČÍNNOST 

 

VÝNOSY 
 

Reklama 
 

Tržby za reklamu překročily o 17 procent rozpočtovanou částku. Kromě již 

tradičních partnerů jsme v roce 2006 získali i nové sponzory, kteří nám v rámci vzájemného 

protiplnění poskytli zejména kostýmy a masky do nových inscenací, ale také propagační 

předměty divadla. Při přechodu k novému poskytovateli telefonního a internetového 

připojení se nám také podařilo cenu služeb snížit  na základě smlouvy o zajištění reklamy a 

propagace.  Formou vzájemného plnění jsme v roce 2006 kryli i část propagačních nákladů.  

 

Pronájem  
 

Kromě běžných pronájmů zkušeben a foyer divadla pro tiskové konference jsme se 

v roce 2006 snažili plně využít také volný čas v divadelním sále ke komerčnímu pronájmu 

(fotografování MF DNES, natáčení projektu Pepsifest, konference, apod.). Na začátku srpna 

měla prostory divadla v pronájmu produkce nového filmu Alice Nellis. 

 
Prodej zboží 

  

V roce 2006 jsme se také více věnovali prodeji propagačních předmětů a knih, se 

kterými jsme v rozpočtu nepočítali. Kromě propagačních předmětů získaných od sponzorů 

jsme v pokladně divadla prodávali také speciální výtisky Reflexu s přiloženými DVD 

s divadelními inscenacemi a další knihy.  

 

 

NÁKLADY 
 

Spotřebované nákupy 

 

Spotřeba energie 
Zvýšená spotřeba energie (zejména tepla) v zimních měsících na začátku roku 2006 

se odrazila i ve zvýšeném čerpání této položky v doplňkové činnosti.  

 

Ostatní  

Jedná se o náklady na prodané zboží (propagační předměty, časopisy a knihy). 

Komentář viz „Tržby – Prodej zboží“ . 

 

Služby 

 

Výkony spojů 

V roce 2006 jsme změnili metodiku přepočítávání režijních nákladů do doplňkové 

činnosti na přesnější výpočet pomocí poměru výnosů doplňkové činnosti a celkových 

výnosů. V položce „Výkony spojů“ jsme se tak odchýlili od původně odhadované částky 

v rozpočtu.  
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Úklid 

Mezi režijní náklady, které rozpočítáváme do doplňkové činnosti, jsme nově zařadili 

i náklady na úklid. 

 

 SLUŽBY 

Ostatní služby 184 tis.Kč 

Ostatní propagační náklady (tisk propagačních materiálů atd.) 143 tis.Kč 

Právní služby 41 tis.Kč 

 

 OSOBNÍ NÁKLADY 

Bez komentáře. 

 

 OSTATNÍ NÁKLADY 

Jiné ostatní náklady  

  

Obsahují náklady na vstupenky na představení divadla, které v rámci smluv o 

reklamě a propagaci poskytujeme sponzorům jako částečné protiplnění za jejich služby.  

 

DAŇ Z PŘÍJMU  

V roce 2006 vrátil finanční úřad divadlu přeplatek na dani z příjmu z let 2002-2003 

v celkové částce 70.860,- Kč. Z doplňkové činnosti za rok 2006 se daň platit nebude. 

 
PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY 

ZA ROK 2006 
 

Ukazatel 
Měrná  R o k Skutečnost % 

jedn. 2006 2006 plnění 

a b 1 2 3 

Hlavní činnost      

Počet zaměstnanců přep.os. 54 54,42 101 

Prostředky na platy tis. Kč 11 880 11 132 94 

Průměrný plat Kč 18 333 17 046 93 

Ostatní osobní náklady tis. Kč 280 299 107 

Kromě toho:     

výplaty z grantů tis. Kč 0 0 - 

      

Doplňková činnost     

Počet zaměstnanců přep.os.  1 1,00 100 

Prostředky na platy tis. Kč 210 214 102 

Průměrný plat Kč 17 500 17 833 102 

Ostatní osobní náklady  tis. Kč 22 22 100 
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VÝKONOVÉ UKAZATELE DIVADLA ZA ROK 2006 

 

UKAZATEL měrná plán  skutečnost % 

srovnatelná 

skutečnost 

index: 

skutečnost 

2006 

  jednot.  2006 k 31.12.06 plnění 

za stejné 

období min. 

roku 

      srov. 

skutečnost 

2005 

Představení na vlastní scéně  počet 290 305 105 291 1,05 

z toho: vlastním souborem počet 200 202 101 200 1,01 

            spolupořadatelství - hostování počet 90 103 114 91 1,13 

Představení na zájezdech počet 16 16 100 14 1,14 

Představení hostující souborů             

tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 0 0 - 0 - 

Prohlídky divadla počet 20 20 100 20 1,00 

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 34000 34658 102 33230 1,04 

z toho: vlastním souborem počet 28000 28381 101 27388 1,04 

            spolupořadatelství - hostování počet 6000 6277 105 5842 1,07 

Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 6100 6036 99 6009 1,00 

z toho: ze vstupného na vl. scéně 

vl.souborem tis. Kč 4250 4001 94 4007 1,00 

           ze spolupořadatelství tis. Kč 500 394 79 659 0,60 

           ze zájezdů tis. Kč 650 728 112 518 1,41 

           z prohlídek tis. Kč 15 22 147 15 1,47 

           ostatní výnosy tis. Kč 685 891 130 810 1,10 

Tržby - výnosy z doplň. činnosti 

celkem: tis. Kč 769 887 115 765 1,16 

z toho: za pronájmy divadel. sálu - 

komerční pronájem tis. Kč 15 26 - 4 6,50 

            za pronájmy divadel. sálu - 

divadelní činnost   0 0   0 - 

           za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 405 426 105 381 1,12 

           ostatní výnosy z DČ tis. Kč 349 436 125 380 1,15 

Doplatek hl.m. Prahy na 1 

představení na vl. scéně v Kč 63155 62296 99 63021 0,99 

Doplatek hl.m. Prahy na 1 

návštěvníka na vl. scéně v Kč 458 444 97 430 1,03 

Nabídnutá místa, kapacita sálu počet 40000 42788 107 42603 1,00 

Návštěvnost na vl. scéně % 85 81 95 78 1,04 

Tržebnost na vl. scéně % 75 74 99 73 1,01 

Průměrná cena vstupenky Kč 140 127 91 140 0,91 

Počet premiér počet 5 6 120 8 0,75 

 

   Účelové prostředky schválené radou HMP se skládají z těchto položek: 

 

 Účelově vázaná dotace od Ministerstva kultury ČR na účast divadla na mezinárodním 

festivalu „The Neighbours“ v Lublinu – 50.000,- Kč –  ZCELA VYČERPÁNO 

 Účelově vázaná dotace na účast divadla na mezinárodním festivalu „The Neighbours“ v 

Lublinu – 150.000,- Kč – NEVYČERPÁNO – částka 21.618,10 Kč bude vrácena 

zřizovateli 

 Účelová dotace na nákup zařízení zničeného havárií – 506.800,- Kč – ZCELA 

VYČERPÁNO 
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Poděkování: 

 

Zřizovatel 

 

 
 

 

 

Sponzoři: 
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Mediální sponzoři: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ČEPS, a.s.   Quentin, s.r.o   Rony  Weiner 

Tvar    Siemens   Kondor s.r.o.  NOBL  

Thun    Jablonex   Time Out  KDS Sedlčany  

GrandOptical   Fun Expolsive  Idea Dekor  Pracovní oděvy  

AV Media 

 

Granty  

Státní fond kultury ČR 

DILIA 

British Council 

 

 

Upřímné poděkování patří samozřejmě našim věrným diváků jakož i všem 

ostatním, kteří do našeho divadla zavítali v roce 2006 poprvé!!! 
 

 

 

 

 

Doubravka Svobodová  

ředitelka 
 

Zuzana Kameníková  

ekonom 

 
 


