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Základní data společnosti 
 

Název:   Divadlo Na zábradlí 

 

Právní forma:  příspěvková organizace  

 

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

                                          na základě Zřizovací listiny ze dne 26. října 2007 

 

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 

 

      Zaměstnanci:               
K 31. 12. 2008 pracovalo v Divadle Na zábradlí 50 osob.  

                    
    

  Statutární orgán:  Doubravka Svobodová 
ředitelka 
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Přehled činnosti Divadla Na zábradlí v roce 2008 
 

Rok 2008 byl pro Divadlo Na zábradlí přinejmenším „vzrušeným“ obdobím. Až v polovině 
prosince roku 2007 jsme se dozvěděli, že rozpočtovaný příspěvek Hlavního města Prahy 
Divadlu Na zábradlí (dále jen DNz) je o 5% snížen (tedy o téměř 1 mil. Kč),  do 17. června 
2008 nebylo jasné, kdo divadlo od 1. července 2008 povede a jaké bude tedy jeho další 
směřování, v průběhu letních měsíců proběhla velká rekonstrukce části 2. patra a 
podkrovního prostoru a na konci roku jsme uspořádali oslavy 50. výročí první premiéry  
(9. prosince 1958).  
 
Bohužel, mnoho těchto skutečností výrazně ovlivnilo hospodářský výsledek. 

1. Ačkoliv se Rada hlavního města Prahy na konci srpna roku 2008 usnesla, že bude DNz 
zvýšen neinvestiční příspěvek o 500tis. Kč na zajištění oslav 50. výročí, proti roku 2007 stále 
divadlo hospodařilo s téměř 1mil. deficitem, připočítáme-li razantní zvýšení cen energií a 
DPH od 1. 1. 2008. 
2. Nejasnost situace divadla do poloviny června 2008 negativně ovlivnila jednání se 
stávajícími a potenciálními sponzory divadla. V druhé polovině roku pak byla bohužel většina 
sponzorských programů uzavřena a možnost dalších výnosů se proti předpokladu „smrskla“ 
na minimum. 
3. Přes veškeré zoufalé urgence byla se zpožděním svolána pracovní skupina, která musela 
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hlavního města Prahy pro oblast 
kultury, památkové péče a volného času projednat výsledky výběrového řízení na přestavbu 
části 2. patra a podkroví. To se s dominovým efektem projevilo na datu vydání stavebního 
povolení a následně i povolení záboru pro dodavatele stavby.  Musel být proto prodloužen 
termín dokončení stavby. Ačkoliv DNz zahájilo sezónu dle plánu, divadlo téměř celý podzim 
působilo navenek nefunkčně (lešení, venkovní výtah, odvoz suti atd.) a tato situace se 
výrazně podepsala na návštěvnosti a tudíž i vlastních tržbách divadla. 
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   Umělecké výsledky  

Již v lednu se uskutečnily dvě premiéry her poprvé uvedených v České republice. 

 

  HODINOVÁ HRA (12. 1. 2008) současného amerického autora Adama Rappa 
v prostoru Eliadovy knihovny v režii dramaturga divadla Zdeňka Janáčka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            (Ladislav Hampl a Magdaléna Sidonová) 

 

 

SARABANDA (24.1.2008) Ingmara Bergmana v režii Jiřího Pokorného. Sarabanda“ 
švédského divadelního a filmového režiséra a spisovatele Ingmara Bergmana  
(14.7.1918 – 30.7.2007) je velmi volným pokračováním slavného televizního a 
filmového seriálu „Scény z manželského života“ (1973). Byla původně napsána a 

realizována jako televizní inscenace. Na scéně Divadla Na zábradlí se objevuje ve světové 
premiéře činoherního představení zcela poprvé letos, a to 24. ledna 2008, v roce 50. výročí 
založení divadla a 90. výročí autorova narození. 
 

 
                      

     

                              (Miloslav Mejzlík a Gabriela Pyšná)                                                           

 

 

            

         (David Prachař a Miloslav Mejzlík)                                               
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Ohlasy z médií: 
 

„…Tituly uváděné v poslední době v Divadle Na zábradlí dávají jasně na srozuměnou, že místní dramaturgie 
chce své náročné publikum programově seznamovat s nejvytříbenějšími současnými dramatickými texty...“. 
(Ingmar Bergman dorazil do Divadla Na zábradlí, Pražský deník.cz) 

 „…Přesvědčivost inscenace tkví i v herecké souhře, Zdena Hadrbolcová je jako Marianne hodně civilní. Je sice 
občas škodolibá, ale také má nejvíc empatie, uhlazuje a uklidňuje. Johan v podání Miloše Mejzlíka působí jako 
člověk, kterému vnitřní hlas našeptává, aby byl ke svými blízkým co nejodpornější. Přesto někde na dně jeho 
duše existují utajované city a divák stále čeká, kdy „praskne obruč“ a Johan se projeví aspoň trochu lidsky. I to se 
stane, starý muž v noci propadne úzkosti a vyhledá svou Marianne. Oba pak stojí nazí ve studeném světle a 
uléhají, aby se k sobě přitiskli v atavistickém strachu. David Prachař hraje Henrika ve stálém vypětí, jako 
nešťastníka, který si ani neuvědomuje, jak je jeho láska k dceři sebestředná. Karin je těžká role a Gabriela Pyšná 
pro ni našla uvěřitelnou polohu křehce působící dívenky, která ale přesně ví, co chce…“ (Jana Machalická, LN) 

HODNOCENÍ LN : 

**** I. Bergman: Sarabanda 

 

 Pokorného Sarabanda byla pozvána na Ozvěny Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni.  
 

 V březnu bylo Českou televizí natočeno představení „Zázrak v černém domě“. Záznam byl 
uveden v prosinci při příležitosti 50. výročí divadla. 

 

 
V březnu měl slavnostní „českou“ premiéru desítky let starý a přesto stále aktuáln 
text Friedricha Dürrenmatta KOMPLIC (18.3.2008) v režii Davida Czesanyho. 
Transparentní propojení policie, politiky a organizovaného zločinu. Jak ohavně 
mocná je síla korupce ve společnosti! 

                                   

 

 

 

 

 

                    (1.čtená zkouška – uprostřed J.Kubice)                                     (Ladislav Hampl a Vladimír Marek) 

 

Ohlasy z médií: 

Tato inscenace se podle Divadelních novin stala „Sukcesem měsíce“. 

 
„…Inscenaci zdobí ukázněné herecké výkony, z nichž je třeba upozornit zvláště na důsledně odosobněně  
jednajícího Igora Chmelu v roli Doca a elegantně chladnokrevnou Marii Spurnou v mužské roli Copa…“. (Divadelní 
noviny; Sukces měsíce) 
„… výborný Igor Chmela“ (Martina Musilová, Týdeník Rozhlas) 
***** Vladimír Hulec, Divadelní noviny 
****   Kateřina Kolářová, Divadelní noviny 
****   Bronislav Pražan, Divadelní noviny 
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„...Komplic v Divadle Na zábradlí je inscenace moudrá. K českému uchu doléhá i zdánlivými detaily. Ve hře se 
například nemluví o likvidaci mrtvol, ale o již zmíněné nekrodialýze. Oběti vražd jsou nazývány pacienty, vrahové 
klienty. Ihned to divákovy připomene současný mediální slovník, ve kterém je lump označován za kontroverzního 
podnikatele a úplatky jsou pouze údajné. Komplicem Divadlo Na zábradlí nastavilo zrcadlo současné české 
realitě. Údajně je v ní cosi shnilého. Údajně to dost páchne. (Martina Musilová: Friedrich Dürrenmatt: Komplic 
Čro Vltava, Mozaika Spektrum) 
 
„…Režisér David Czesany si pozval jako poradce tým plukovníka Kubiceho a podtrhl ve své inscenaci paralely 
Dürrenmattova příběhu s aktuální situací v naší zemi. Ve videodotáčkách poznáváme pražské ulice, tváře 
českých politických špiček i bossů Mrázka nebo Krejčíře. Mezi scénami slyšíme dialogy šifrovaných odposlechů, 
které dokreslují pozadí příběhu. To všechno připoutává pozornost publika ke zjevným souvislostem - skandálním, 
ale všeobecně známým - a posiluje publicisticky apelativní rovinu inscenace..“. (iHNed zpravodajství,  
Dürrenmatt Na zábradlí 28.3.08) 

 

Poslední premiérou sezóny 2007/2008 byla adaptace poslední hry Henrika Ibsena 
Když my mrtví procitneme, kterou jsme uvedli poprvé 23. 5. 2008 pod názvem 
ARNIE MÁ PROBLÉM v režii Jana Nebeského.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (Miloslav Mejzlík, Natália Drabiščáková, Petr Čtvrtníček) 

 

Ohlasy z médií: 
 

 „… Nebeský… i této hře rozumí dobře. Suverénně s e svými rolemi zacházejí i ‚jeho‘ herci Miloslav Mejzlík a 
Lucie Trmíková, která s fascinující přesností hraje ambivalentní stav mezi životem a smrtí. S jistotou využil 
režisér herecký typ a emoční potenciál Natálie Drabiščákové… i neherctví Petra Čtvrtníčka…“ (M.Reslová, HN 
5.6.2008) 

„…Mejzlík v roli Rubeka, N. Drabiščáková coby jeho žena Maja a L. Trmíková jako… Irena nalezli šťastné 
výrazové plochy, symbiózy stylizovanosti, odstupu, jemného odstupňování a niternosti…. Dialogy … omračují 
vztahovou přesností. …Čtvrtníček dokáže zcela uvěřitelně prodat poodhalení Ulfheimovy ranařské masky, která 
kryje jeho zraněnou duši… (Josef Chuchma, DNES 30.5.2008) 

 

 

 Sezóna 2007/2008 byla vzhledem k dlouho plánované rekonstrukci podkroví ukončena již 
v polovině června. Bohužel jsme proto nemohli poskytnout prostor tradičnímu partneru 
divadla - mezinárodnímu festivalu APOSTROF, Praha 2008. Tato skutečnost měla vliv na 
počet představení hostujících souborů. 
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Sezónu 2008/2009 

                                Jsme zahájili pravidelným kolektivním úklidem stavbou soustavně 
zanášených prostor, abychom mohli každý večer přivítat diváky v důstojném prostředí. 

 

V těchto nestandardních podmínkách byla nazkoušena inscenace současného 
předního ruského autora Nikolaje Koljady POLONÉZA OGIOSKÉHO (15. 10. 2008). 
Režií Jana Friče byla zahájena spolupráce s tímto mladým talentovaným čerstvým 
absolventem režie DAMU.  

 

 

 

 

 

  

 
                     (Leoš Noha a Natália Drabiščáková)                                                    (Ladislav Hampl, Josef Polášek,  

                                                                                                                Natália Drabiščáková, Leoš Noha, Gabriela Pyšná) 

 
Ohlasy z médií: 
 

 „…Vracející se Táňa, která by chtěla nalézt bezpečný a řád nepostrádající domov svého dětství, je 
konfrontována s přehlídkou ztracených existencí plných zášti, chamtivosti a přetvářky… Inscenace DNZ je velmi 
expresivní, jak na této scéně často bývá dobrým zvykem. Je třeba poděkovat hercům, kteří nás přesvědčivými 
výkony vtahují do pitoreskního světa ‚ztracených existencí‘… DNZ opět potvrdilo svou nezastupitelnou roli 
hledače nových inscenačních možností.“ (Olga Nytrová, Český zápas č.9, 1.3.2009) 

„…Také Frič přichází s radikální inscenací: vede herce místy až k nesnesitelnému přehrávání a všechno zveličuje 
do groteskní nadsázky. Ale stejně jako v těch nejlepších Léblových (zvláště čechovovských) inscenacích nechybí 
ve Fričově Polonéze teskné, lyrické tóny, které nelze přehlušit ani tím sebedivočejším tancem. A pokud se snad 
najdou nějací kritici, kteří budou – nedej bože – obviňovat Friče ze znásilňování ‚novodobého Čechova‘, můžeme 
se tomu spolu s Léblovými pamětníky jenom smát… DNZ si lepší vykročení do jubilejní sezóny nemohlo přát!“ 
(Tomáš Stanislavčík: Divoká polonéza Na zábradlí, MF Plus 43/2008) 

 

 Měsíce listopad a prosinec byly plně věnovány přípravám a realizaci akcí spojených 
s oslavami 50. výročí DNz s malou odbočkou do zahraniční dramatiky. Ve dnech 14. a 15. 11. 
2008 se v Divadle v Celetné uskutečnilo scénické čtení divadelních textů současných 
katalánských autorů s názvem KATALÁNSKÉ DRAMA, kterého se DNz zúčastnilo po stránce 
dramaturgické, produkční i herecké. 
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Akce k 50. výročí první premiéry v Divadle Na zábradlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. listopadu 2008    KONCERT ZUZANY STIVÍNOVÉ – písně z představení Divadla Na zábradlí 

uvedených koncem 50tých a začátkem 60tých let.               

7. prosince 2008   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se setkal s mimořádným ohlasem 

veřejnosti. Během dne prošlo všemi prostorami DNz na 600 návštěvníků v doprovodu a 

s výkladem ředitelky divadla a pracovníků kontaktního oddělení. Občerstvení připravily 

vlastními silami a z vlastních surovin pracovnice administrativy DNz. 

9. prosince 2008    SLAVNOSTNÍ VEČER K 50. VÝROČÍ  DNz – setkání pamětníků, bývalých a 

současných zaměstnanců divadla a hostů s programem (např. skupina Night Work a autorský 

film DNz „Divadlo žije“) a sponzorským cateringem  (Seafood, Mattoni, Hospoda u Pravdů, 

Vila Baltika, Dallmayr, Prazdroj, Pizza Donna, Kostelecké uzeniny).   

12. prosince 2008   Křest knihy Radky Denemarkové: SMRT, NEBUDEŠ SE BÁTI, o životě a 

díle Petra Lébla – půdní zkušebna DNz. 

 

18., 19. a 22. prosince 2008 proběhla v české premiéře tři slavnostní představení 

hry MY, HRDINOVÉ  Jean-Luca Lagarceho v režii člena umělecké rady DNz Juraje 

Nvoty, opět za účasti přátel a zaměstnanců divadla, zástupců sponzorů a dalších 

pozvaných hostů.  V inscenaci účinkuje s malými výjimkami celý umělecký soubor divadla. 

Největším z „hrdinů“ byl ale představitel Rabana  Igor Chmela, který absolvoval hlavní 

zkoušky a všechny slavnostní premiéry s natrženým meniskem. 
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   (N. Drabiščáková, K. Maděričová, Z. Hadrbolcová)               (K. Maděričová, I.Chmela, M. Spurná, M. Mejzlík) 

 

Ohlasy z médií: 

„…Lagarceho text je krásný i náročný - divadlo na divadle. Z dialogů dýchá poezie a jemný humor, vystřelují 
vybroušené jízlivosti. Zákulisní život početné herecké družiny plný zápletek, vzájemné řevnivosti, tajných i 
veřejných vztahů. … Inscenace My, hrdinové v divadle Na zábradlí ve výsledku ze všeho nejvíc připomíná román 
starého mistra, k němuž se člověk navrátí několikrát za život. A nemusí vysvětlovat proč. Zkrátka musí“. 
(27.12.2008  Jan Vnouček, Aktuálně.cz)    

 

„… inscenaci zdobí herecké výkony. Ostatně zdejší interpreti mají pro texty tohoto typu,  jejich prudké střihy i 
nemilosrdný vtip, vytříbený smysl. V tomto směru vede se suchým humorem Jiří Ornest (Otec) … Natálie 
Drabiščáková (Matka) ho krásně doplňuje variacemi na téma nekompromisně starostlivé ženy, z  jejíž laskavé 
empatie a vyrovnané moudrosti tuhne krev v žilách. Nepřekonatelný živočichopis. …“ (Marie Reslová, 
Hospodářské noviny 23.12.2008) 

      

 

21. prosince 2008 od 14 do 22 hodin proběhl v DNZ Mezinárodní festival 
divadelních a jiných drobností II. OHROMNÉ MALIČKOSTI za účasti umělců z ČR, SR 

a Maďarska. Projekt byl pořádám ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo, za podpory MČ 
Praha 1. Divadlo – hudba –výstavky – loutky – zpěv – recitace... a jiná kouzla na těch 
nejroztodivnějších místech v DNZ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …  například v kanceláři dramaturgyně Ivany Slámové.                                Jedním z účinkujících byl i Ctibor Turba.  
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Statistika Divadla Na zábradlí za rok 2008 

 

Celkový počet představení na vlastních scénách 235 

                                                  z toho hosté 34 

Počet premiér 6 

Počet představení na zájezdech  22 

                        z toho zahraniční  Slovensko 1 

Prohlídky 39 

Pronájmy 4 

Zrušená představení 8 

Počet nabídnutých míst 35 092 

Celkový počet diváků 27 994 

Procento návštěvnosti celkem 79,61 

………………………...vlastní soubor 80,06 

………………………...hosté 74,19 

Procento tržebnosti celkem 71,29 

………………………...vlastní soubor 71,84 

………………………...hosté 60,92 

 

 

Scény Divadla Na zábradlí: 

 

   Pruhovaný sál     max. kapacita 175 míst 

Eliadova knihovna (dále jen EK)                      max. kapacita 65 míst 

Zkušebna na půdě              max. kapacita 50 míst 
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Přehled odehraných představení v Divadle Na zábradlí za rok 2008 

2008 domácí spolupoř. celkem  

leden 24 1 25 

únor 25 2 27 

březen 22 2 24 

duben 24 7 31 

květen 27 4 31 

červen 8 5 13 

červenec 0 0 0 

září 8 1 9 

říjen 26 2 28 

listopad 22 4 26 

prosinec 15 6 21 

celkem 201 34 235 
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Přehled návštěvnosti Divadla Na zábradlí za rok 2008 

 

2008 

domácí spolupořadatelství celkem DNZ 

místa návštěv. místa návštěv. místa návštěv. 

nabídnutá prodaná % nabídnutá prodaná % nabídnutá prodaná % 

leden 3465 2843 82,05 70 27 38,57 3535 2870 81,19 

únor 3865 3037 78,58 95 84 88,42 3960 3121 78,81 

březen 3521 3060 86,91 120 93 77,50 3641 3153 86,60 

duben 3977 3435 86,37 510 420 82,35 4487 3855 85,91 

květen 4379 3235 73,88 240 185 77,08 4619 3420 74,04 

červen 1379 1204 87,31 530 332 62,64 1909 1536 80,46 

červenec                   

září 1385 964 69,60 175 123 70,29 1560 1087 69,68 

říjen 4242 3135 73,90 120 79 65,83 4362 3214 73,68 

listopad 3663 2739 74,77 470 402 85,53 4133 3141 76,00 

prosinec 2604 2350 90,25 355 247 69,58 2959 2597 87,77 

celkem 32480 26002 80,06 2685 1992 74,19 35165 27994 79,61 
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Přehled tržebnosti Divadla Na zábradlí za rok 2008 

 

2008 
domácí spolupořadatelství celkem DNZ 

tržba tržba tržba tržba tržba tržba tržba tržba tržba 

100% skutečná % 100% skutečná % 100% skutečná % 

leden 485357 351892 72,50 7000 2330 33,29 492357 354222 71,94 

únor 693975 476738 68,70 9500 6218 65,45 703475 482956 68,65 

březen 545727 405943 74,39 10000 6156 61,56 555727 412099 74,15 

duben 726623 585323 80,55 43300 26682 61,62 769923 612005 79,49 

květen 686118 431093 62,83 27400 19951 72,81 713518 451044 63,21 

červen 237456 180862 76,17 51238 23313 45,50 288694 204175 70,72 

červenec          

září 255538 167239 65,45 29030 18390 63,35 284568 185629 65,23 

říjen 706787 415149 58,74 17400 9846 56,59 724187 424995 58,69 

listopad 737679 523188 70,92 53190 39007 73,34 790869 562195 71,09 

prosinec 590418 532540 90,20 47750 28311 59,29 638168 560851 87,88 

 

 

         

celkem 5665678 4069967 71,84 295808 180204 60,92 5961486 4250171 71,29 
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Prohlídky 2008 

  

měsíc počet  návštěv 

leden 3 71 

únor 3 89 

březen 0 0 

duben 4 104 

květen 2 37 

červen 1 17 

září 0   

říjen 3 91 

listopad 6 146 

prosinec 18 600 

 40 1155 
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Stavební úpravy v roce 2008 

Kapitálové výdaje v roce 2008 

 

Divadlo obdrželo v roce 2008 investiční prostředky z kapitálových výdajů na rekonstrukci 
střechy (číslo akce 4604) 600tis. Kč, které byly zcela vyčerpány, respektive o 1.691,40 Kč 
přečerpány a tento rozdíl byl profinancován z IF p.o. Na  akci 4603 Půdní vestavba jsme obdrželi 
z kapitálových výdajů 6.700 tis. Kč (respektive po úpravě 7.550tis Kč a z roku 2007 zbýval 
nedočerpaný investiční příspěvek ve výši 26.450,- Kč; celkem tedy 7.576.450,- Kč) a z IF Divadla Na 
zábradlí bylo vyčerpáno 493,67tis. Kč. (400tis. Kč byly RHMP uvolněny na zábor prostranství a 
140tis. Kč na protipožární nátěry).   

 

                               Přehled  o investiční akci       

Číslo akce:   4603          

Název akce:    Půdní vestavba 

Adresa akce:  Anenské nám.5, 11533 Praha 1         

IČ-Organizace/Odbor/MČ:   00064394         Typ: p.o. 

Zodpovědná osoba:  Doubravka Svobodová     Telefon:  222868864   

Správce akce: radní ing.Milan Richter     Pro HMP-MČ:     

Zahájení akce(rok):  2007         Ukončení akce(rok):  2009 Typ akce:  Z   

Finanční profil akce              v tis.Kč 

   Náklady  Profinanc. Rozpočet Rozpočet Skutečné Rozpočet Zbývá  

   akce do schválený upravený čerpání KV schválený požadavek na 

   celkem 31.12.2007   Rok 2008   Rok 2009 další roky 

CELKEM   8 200,00 423,55 6 700,00 8 090,00 8 070,12 0,00 0,00 

Zdroje: HMP 8 200,00 423,55 6 726,45 7 576,45 7 576,45     

  státní  0,00             

  p.o. (IF k i.a.) 493,67     540,00 493,67     

  MČ 0,00             

   další roky 2009 2010 2011 2012 2013 další… 

   rozpis: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady akce  Zdroje: HMP 0           

původní:              státní              

0,00 p.o. (IF k i.a.)             

               MČ             

Komentář                 
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                               Přehled  o investiční akci         

Číslo akce:   4604        

Název akce:    Střecha 

Adresa akce:  Anenské nám.5, 11533 Praha 1         

IČ-Organizace/Odbor/MČ:   00064394         Typ: p.o. 

Zodpovědná osoba:  Doubravka Svobodová     Telefon:  222868864 222868864  

Správce akce: radní ing.Milan Richter   Pro HMP-MČ:    

Zahájení akce(rok):  2007         Ukončení akce(rok):  2008 Typ akce:  Z   

Finanční profil akce              v tis.Kč 

   Náklady  Profinanc. Rozpočet Rozpočet Skutečné Rozpočet Zbývá  

   akce do schválený upravený čerpání KV schválený požadavek na 

   celkem 31.12.2007   Rok 2008   Rok 2009 další roky 

C E L K E M   8 200,00 150,00 600,00 600,00 601,69 3 200,00 0,00 

Zdroje: HMP 750,00 150,00 600,00 600,00 600,00 3 200,00   

  státní  0,00       1,69 400,00   

  p.o. (IF k i.a.) 1,69           

  MČ 0,00             

                  

   další roky 2009 2010 2011 2012 2013 další… 

   rozpis: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 

Náklady akce  Zdroje: HMP 0           

původní:              státní              

0,00 p.o. (IF k i.a.)             

               MČ             

Komentář                 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  

V. Rozbor hospodaření 

 Hlavní činnost 

  

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

2008 2008 2008 k UR 2007 2008/07 

TRŽBY celkem 5 898,00 5 898,00 5 488,00 93,05% 5317 1,032161 

         

NÁKLADY celkem 24 753 25 292 24 950 98,65% 25 335 0,9848036 

z toho vybrané položky             

Spotřebované nákupy 1 685 1 835 2 041 111,23% 1 720 1,1866279 

z toho: spotřební materiál 520 520 717 137,88% 634 1,1309148 

           drobný hmotný majetek 250 400 384  296 1,2972973 

            spotřeba energie 815 815 861 105,64% 688 1,2514535 

            ostatní   100 100 79 79,00% 102   

Služby 4 867 5 256 4 816 91,63% 5 762 0,8358209 

z toho: výkony spojů 285 285 277 97,19% 269 1,0297398 

           nájemné a služby (nebyt.pr.) 99 99 99 100,00% 98 1,0102041 

           úklid 474 474 394 83,12% 422 0,9336493 

           náklady na leasing 0 0 0  0   

           opravy a udržování 200 200 209 104,50% 302 0,692053 

           cestovné 25 64 92 143,75% 111 0,8288288 

           náklady na reprezentaci 0 0 0  1   

           autorské honoráře  a tantiémy 2 459 2 659 2 385 89,70% 2774 0,8597693 

           ostatní náklady za služby 1 325 1 475 1360 92,20% 1785 0,7619048 

Osobní náklady 17 006 17 006 16 894 99,34% 16 691 1,0121622 

z toho: ostatní osobní náklady 300 300 300 100,00% 278 1,0791367 

           mzdové náklady 12 058 12 058 11 976 99,32% 11833 1,0120848 

            zákonné soc. pojištění 4 322 4 322 4 296 99,40% 4254 1,0098731 

            zákon. soc.náklady (FKSP) 241 241 239 99,17% 237 1,0084388 

            stravné 85 85 83 97,65% 89 0,9325843 

Daně a poplatky     0       

             (s výjimkou daně z příjmů)            

Ostatní náklady 229 229 205 89,52% 212 0,9669811 

z toho: úroky     0      

            manka a škody 0 0 1       

            jiné ostatní náklady 229 229 204 89,08% 212 0,9622642 

Odpisy 966 966 994 102,90% 950 1,0463158 

z toho: z budov a staveb 190 190 192 101,05% 190 1,0105263 

           zařízení 776 776 802 103,35% 760 1,0552632 

             

NEINVEST.PŘÍSPĚVEK  18 603 19 142 19 142 100,00% 19744 0,9695097 

HOSP. VÝSLEDEK (+zisk, -ztráta) -252 -252 -320 126,98% -274 1,1678832 

Použití RF, krytí doplňkovou činností 251 251 84 33,47% 241 0,3485477 

NEINVEST.PŘÍSPĚVEK  18 603 19 142 19 142 100,00% 19744 0,9695097 

         

Počet zaměstnanců 54 54 50,36 93,26% 52,46 0,9599695 

KOMENTÁŘ – HLAVNÍ ČINNOST: 

Sloupce „schválený“ a „upravený“ se liší v položkách nákup drobného hmotného majetku, 
cestovné, autorské honoráře a tantiémy a ostatní náklady na služby, které byly upraveny 
v důsledku navýšení příspěvku na oslavy 50. výročí divadla a účelové dotace z MKČR na zájezd na 
festival do Bratislavy.  
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TRŽBY 

Výnosy z hlavní činnosti ovlivnil jednak počet hracích dnů v roce 2008 - vzhledem k přestavbě 
přišlo divadlo o téměř 20 termínů -  a již výše zmiňovaný pokles návštěvnosti a tržeb 
v podzimních měsících. Přesto jsou výnosy z hlavní činnosti vyšší než v roce 2007. Nutno přiznat, 
že část těchto „zlepšených“ výnosů tvoří plnění pojišťovny za odstranění následků havárie o 
vánocích roku 2007.  

 

OSTATNÍ VÝNOSY: 

ostatní výnosy 631 

ostatní tržby z představení 96 

prodej programů a knih 58 

přijaté úroky BÚ 6 

sponzorské dary 152 

tržby za prohlídky 26 

pojistné plnění  216 

ostatní tržby za služby 77 

 

NÁKLADY 
 
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 

Při tvorbě rozpočtu v lednu minulého roku jsme se museli vyrovnat s nepředpokládaným snížením 
příspěvku na provoz, a proto byly některé položky podceněny (např. spotřeba energie), abychom 
vyhověli požadavku vyrovnaného rozpočtu. Nákup materiálu se zvýšil proti rozpočtu (+197tis. Kč), 
především proto, že jsme velkou část dekorací vyráběli „na koleně“ v divadle, abychom ušetřili 
výdaje od externích dodavatelů – ti kromě práce účtují i DPH (viz razantní snížení ostatních 
nákladů za služby). Mnohé součásti divadelních výprav se nám, navíc podařilo zajistit sponzorsky. 

 

ostatní spotřebované nákupy 79 

prodané zboží - programy 79 
 

SLUŽBY 
Úklid 

Jak již bylo výše zmíněno, v letních a podzimních měsících v souvislosti s přestavbou byla 
v divadle významně zvýšená potřeba úklidu. Přesto se nám podařilo zásluhou všech 
obětavých zaměstnanců divadla, kteří statečně v průběhu prázdnin v kancelářích a na 
podzim před každým představením v prostorách určených pro diváky uklízeli, ušetřit 
28tis. Kč oproti roku 2007. 

Cestovné 
Položka „cestovné“ je čerpána z 143 procent. Rozpočtovaná částka je konstruována tak, 
že doprava a diety při zájezdech jsou při fakturaci zájezdu pořadateli odečteny přímo 
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z nákladového účtu cestovné. V případě mimořádného zájezdu do Bratislavy, hrazeného dotací 
z MKČR, však musely být tyto náklady vykázány v této položce.  

Náklady na reprezentaci  
Ačkoliv jsme v roce 2008 oslavili 50. výročí divadla několika akcemi, které doprovázelo i 
občerstvení pro 200 až 600 návštěvníků, byly tyto akce zajištěny buď sponzorsky – většinou z řad 
bývalých zaměstnanců divadla – nebo přímo zaměstnanci divadla, kteří vařili a pekli a smažili…  

Autorské honoráře a tantiémy 
Maximálně snižujeme počet hostujících herců, ačkoliv jejich účast při počtu celého souboru DNz 
nelze úplně eliminovat. Přesto se nám podařilo proti roku 2007 ušetřit 389tis. Kč. Největší část 
této položky tvoří honoráře inscenačních týmů a autorské tantiémy z hrubých tržeb.  

Ostatní služby  
Ostatní služby jsou roku 2007 o 425tis. Kč menší. Týká se to zejména položek propagace, náklady 
na spolupořadatelství a výstřižky. Nejproblematičtější bylo snížení nákladů na propagaci, ke 
kterému jsme museli přistoupit zrovna v jubilejním roce! 

Výdaje na školení se zvýšily především mnoha školeními referentky PaM v souvislosti přechodu na 
nové výpočty mezd, nemocenské pojištění atd. 

ostatní služby 1 360 

Školení 40 

Propagace 369 

zprostředkování najatých pořadů-nákl.na spolupořadatelství 135 

parkovné – parkovací karta pro Prahu 1 17 

právní služby, PO+BOZP, revize výtahů,překlady,ost. 520 

software, poplatek za vedení domény Dnz,internet 175 

poplatky zprostředkovatelům prodeje vstupenek 49 

poplatek TV+rozhlas 13 

poplatek ČSOB 13 

poplatek za stravenky 24 

poplatek za poukázky na vstupenky 5 
 

OSOBNÍ NÁKLADY 
Čerpání této položky odpovídá rozpočtu. 

 

OSTATNÍ NÁKLADY 

jiné ostatní náklady 204 

kurzové a fakturační rozdíly 0 

bankovní poplatky 35 

správní a ost. Poplatky 15 

pojištění majetku a cestovní pojištění (zahr. zájezdy) 86 

pokuty a penále 0 

pojištění Kooperativa 68 
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ODPISY 
Odpisy byly vyšší než rozpočtované čerpání především z důvodu pořízení nového 
mzdového softwaru, který jsme museli instalovat vzhledem k razantním změnám ve 
výpočtu daní, nemocenského pojištění atd. 

Rozbor hospodaření  PO  za rok 2008 

v tis Kč 

 Doplňková činnost 
Schv. rozp. Skutečnost % Skutečnost Index 

  2008 2008 plnění 2007 2008/07 

TRŽBY celkem 859 741 86,26% 1 058 0,70 

NÁKLADY celkem 608 656 107,89% 817 0,80 

z toho vybrané položky           

Spotřebované nákupy 35 42 120,00% 38 1,11 

z toho: spotřební materiál 5 0 0,00% 0   

           drobný hmotný majetek       0   

            spotřeba energie 30 38 126,67% 33 1,15 

           ostatní   4  5 0,80 

Služby 98 149 152,04% 319 0,47 

z toho: výkony spojů 5 24 480,00% 35 0,69 

           nájemné a služby (nebyt.pr.)           

           úklid 2 6 300,00% 9 0,67 

           náklady na leasing           

           opravy a udržování           

           cestovné           

           ostatní služby 91 119 130,77% 275 0,43 

           náklady na reprezentaci           

Osobní náklady 375 370 98,67% 371 1,00 

z toho: ostatní osobní náklady 24 24 100,00% 24 1,00 

      mzdové náklady 250 249 99,60% 247 1,01 

      zákonné soc. pojištění 96 92 95,83% 95 0,97 

zákon. soc.náklady (FKSP) 5 5 100,00% 5 1,00 

Daně a poplatky           

         (s výjimkou daně z příjmů)       0   

Ostatní náklady 100 95 95,00% 89 1,07 

z toho: úroky           

            manka a škody           

            jiné ostatní náklady 100 95 95,00% 89 1,07 

Odpisy   0       

  z toho: z budov a staveb   0       

 zařízení   0       

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK           

 (+ zisk, - ztráta) 251 85   241 0,35 

Počet zaměstnanců 1,00 1,00   1,00 1,00 
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KOMENTÁŘ- DOPLPKOVÁ ČINNOST 

TRŽBY 

Tržby za základní aktivity doplňkové činnosti jsou bohužel od 14% nižší než bylo plánováno 
v rozpočtu. Počátkem roku jsme byli přesvědčeni, že při příležitosti 50. výročí divadla se nám 
podaří získat mnohem početnější klientelu zadavatelů reklamy, ale, jak již bylo popsáno výše, 
nejistota ohledně dalšího fungování divadla nám bohužel dokonce některé zavedené partnery 
odvedla.  
Posun termínu dokončení stavby razantně omezil i počet termínů, kdy jsme mohli pronajímat 
prostory v divadle komerčním subjektům. Přestavba na 3 měsíce znemožnila provozování kavárny 
a na více jak 4 měsíce jsme museli vystěhovat nájemce z kanceláří v 2. patře. Tím divadlo přišlo o 
více jak 100tis. Kč  z pravidelných pronájmů.  

NÁKLADY 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 

Spotřeba energie 

Stejně jako v hlavní činnosti zvýšená cena energie se promítla i do zvýšených výdajů za elektrickou 
energii a teplo.  

Ostatní  

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

 
SLUŽBY 

Výkony spojů 

Razantní navýšení je spojeno s přípravou (viz výše) kampaně, jež měla pokrýt výdaje spojené 
s oslavami 50. výročí divadla. 

Ostatní služby 119 tis.Kč 

 Ostatní propagační náklady (tisk měsíčních programů, propagačních materiálů atd.)     82 tis. Kč 

 Právní služby    37 tis. Kč 

 

OSOBNÍ NÁKLADY 
Čerpání osobních nákladů odpovídá rozpočtu. 

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.  

DAP Z PŘÍJMŮ 
Z doplňkové činnosti za rok 2008 se daň platit nebude.  
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  Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2008  

       

  Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost Index 

UKAZATEL jedn. 2008 2008 plnění 2007 2008/07 

a b 1 2 3 4 5 

Hlavní činnost           

Počet zaměstnanců přep. os. 54 50,35 93% 52,46 0,9598 

Prostředky na platy  +) tis. Kč 12 058 11 975 99% 11 833 1,012 

z toho: platové tarify tis. Kč 8 060 7 495 93% 7 825 0,9578 

Průměrný plat Kč 18 608 19 820 107% 18 797 1,0544 

Ostatní osobní náklady tis. Kč 300 300 100% 283 1,0601 

Kromě toho:           

výplaty z grantů tis. Kč x 0 x 0 0 

Doplňková činnost           

Počet zaměstnanců přep. os. 1 1 100% 1 1,00 

Prostředky na platy tis. Kč 250 249 100% 247 1,01 

Průměrný plat Kč 20 833 20750 100% 20583 1,01 

Ostatní osobní náklady   24 24 100% 24 1,00 

 

 

Dalším kumulováním funkcí a povinností na ostatní zaměstnance se nám podařilo snížit 
počet úvazků proti roku 2007 o 2,11 pracovníků, což s mírným navýšením limitu prostředků 
na platy pomohlo zvýšit průměrný plat. Stále však hluboko pokulhává za celostátním 
průměrem. 
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Výkonové ukazatele divadla za rok 2008 

 

Ačkoliv bylo divadlo přestavbou vyřazeno z provozu více jak měsíc v rámci obvyklých hracích 

termínů, podařilo se nám odehrát 235 představení. Mírný úbytek proti roku 2007 byl 

především na úkor hostujících souborů. Vlastním souborem jsme (s ohledem na co nejvyšší 

vytíženost vlastního uměleckého souboru) odehráli dokonce o 21 představení více, než bylo 

původně plánováno. Bohužel, jak již bylo konstatováno v úvodu komentáře, posunutý termín 

dokončení přestavby významně ovlivnil návštěvnost, tržebnost a v souvislosti s tím i doplatek 

na návštěvníka (představení).  Počet komentovaných prohlídek divadla vzrostl proti plánu a 

minulému roku zásluhou neočekávaného zájmu o den otevřených dveří.   

 

 měrná Plán  skutečnost % skutečnost index: skuteč. 

 UKAZATEL jednotka  2008 K 31.12.08 plnění K 31.12. 07    2007/2008 

Představení na vlastní scéně  počet 210 235 112 255 0,92 

z toho: vlastním souborem počet 180 201 112 204 0,99 

            spolupořadatelství - hostování počet 30 34 113 51 0,67 

Představení na zájezdech počet 23 22 96 20 1,10 

Představení hostující souborů             

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

Prohlídky divadla počet 20 23 115 25 0,92 

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 28000 27994 100 31789 0,88 

z toho: vlastním souborem počet 26000 26002 100 28232 0,92 

            spolupořadatelství - hostování počet 2000 1992 100 3557 0,56 

Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 6045 5488 91 5317 1,03 

z toho: ze vstupného na vl. scéně vl.souborem tis. Kč 4300 4071 95 4163 0,98 

           ze spolupořadatelství tis. Kč 350 180 51 218 0,83 

           ze zájezdů tis. Kč 800 606 76 597 1,02 

           z prohlídek tis. Kč 20 26 130 26 1,00 

           ostatní výnosy tis. Kč 575 605 105 313 1,93 

Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 875 741 85 1058 0,70 

z toho: za pronájmy divadel. sálu  tis. Kč 20 86 - 140 0,61 

           za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 413 280 68 403 0,69 

           ostatní výnosy z DČ tis. Kč 442 375 85 515 0,73 

Nabídnutá místa, kapacita sálu počet 32941 35092 107 38224 0,92 

Návštěvnost na vl. scéně % 85 80 94 83 0,96 

Tržebnost na vl. scéně % 75 72 96 77 0,94 

Průměrná cena vstupenky Kč 154 152 99 138 1,10 

Počet premiér počet 4 5 125 5 1,00 
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Účelové prostředky schválené radou HMP: 

Účelově vázaná dotace od Ministerstva kultury ČR na účast divadla na festivalu „Osobností českého 
divadla“ v Bratislavě – 39.000,- Kč – VYČERPÁNO  
 

Hospodářský výsledek 
Přes všechny úsporné programy je ztráta z hospodářské činnosti vyšší než původní předpoklad, 
především zásluhou nízké návštěvnosti a tudíž i tržbám na podzim roku (viz komentář výše) a 
zároveň jsme vzhledem k nejasnosti situace divadla až do konce června 2008 přišli o příjmy od 
sponzorů ať už v podobě darů (hlavní činnost), tak v podobě zadané reklamy (doplňková činnost). 
Bohužel, hospodářský výsledek doplňkové činnosti nevykryje celou ztrátu a tak prosíme, abychom 
zbytek ztráty (236tis. Kč) mohli vykrýt převodem prostředků z fondu reprodukce investičního 
majetku organizace. 

 

Upřímně děkujeme zřizovateli, všem sponzorům a samozřejmě našim věrným divákům, 
jakož i všem ostatním, kteří do našeho divadla zavítali v roce 2008 poprvé!!! 

 
 

Doubravka Svobodová  
ředitelka 

    

 

Ivana Šolcová 
Ekonom 

 

 

ZŘIZOVATEL                                                          Divadlo Na zábradlí Camerou obscurou  Igora Chmely 
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          SPONZOŘI DIVADLA NA ZÁBRADLÍ V ROCE 2008 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MEDIÁLNÍ SPONZOŘI DIVADLA NA ZÁBRADLÍ V ROCE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


