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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

ZHODNOCENÍ UMĚLECKÉ ČINNOSTI
Souhrnný přehled činnosti roku 2017
▪
▪

V průběhu roku 2017 realizovalo naše divadlo tři nové inscenace. Čtvrtá
inscenace
byla dokončena ve výrobě a její premiéra bude uskutečněna začátkem roku 2018.
Festivalová vystoupení s komorními tituly.

▪

Okrajově se Divadlo Radost podílelo na již tradičním festivalu Divadelní svět.

▪

V Muzeu loutek Radosti byly instalovány dvě nové výstavy a proběhla zde
již tradiční Noc muzeí.

▪

Dětský den 4.června 2017

▪

Letní scéna

▪

Noc divadel 18.listopadu 2017

▪

Zájezdová představení

▪

Rozšířená činnost

▪

Výběr diváckých ohlasů z roku 2017

▪

Závěr
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1.1.

Zhodnocení umělecké činnosti

V průběhu roku 2017 realizovalo naše divadlo tři nové inscenace. Čtvrtá inscenace byla dokončena ve
výrobě a její premiéra bude uskutečněna začátkem roku 2018.
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Dne 24.března 2017 proběhla na velké scéně Radosti premiéra známé divadelní
komedie světově proslulého dramatika Williama Shakespeara VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ.
Tato důvtipná komedie nabízí děj o potrestání stárnoucího seladona – rytíře Jana Falstaffa,
který se snaží svést hned dvě dámy najednou a tak se dostat k jejich penězům. Obě dámy si ale
o dopisech řeknou a domluví se, že Falstaffa náležitě překvapí, potrestají a zesměšní. Protože se do
celé věci zapletou i žárliví manželé oněch dam, o zábavu není nouze.

Tato komedie byla inscenována se záměrem oslovit dětského diváka ve věku 10 až 15 let, ale
také samozřejmě mládež a dospělé. Domníváme se, že je nutné děti a mládež seznamovat
s odkazem klasické dramatické tvorby. (Viz. naše stále hrané inscenace W.A.Mozart: Kouzelná
flétna, či J.K.Tyl: Strakonický dudák. Před časem např. V.K.Klicpera: Hadrián z Římsů.) Inscenace je
samozřejmě nabízena i dospělému publiku při večerních a podvečerních rodinných představeních.
Shakespearovy komedie se obecně těší velké oblibě, ale občas bývá rozpletení všech vztahů
velmi zdlouhavé. Režisér a autor úpravy Vlastimil Peška si s posuny v čase poradil po svém, když na
scénu přivedl Mistry pěvce windsorské, díky nimž se bez zbytečných prodlev mění obrazy i vtipně
posouvá děj. Čtveřice pěvců s kontrabasistou publikum nejen baví, ale občas do příběhu přímo
vstupuje, případně děj glosuje. Jako bonus tohoto svěžího nápadu jsou zpěvy Mistrů, autorem
hudby je opět Vlastimil Peška.
Ze zvolené předlohy vytěžili inscenátoři maximum. Hravosti inscenace skvělým způsobem
přispívá skvělá scéna a nápaditě barevné kostýmy Pavla Hubičky. Nevšední tvar inscenace skvělým
způsobem také doplňují (zdobí) i malé loutkové vstupy. Divákům zajisté nejvíce utkví v paměti scéna
u doktora Cajuse, který chová čtyři francouzské buldočky.
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Herecké party si zaslouží jednoznačnou pochvalu. V hlavních ženských rolích dostaly příležitost
mladé herečky Helena Dvořáková (Vodičková) a Michaela Baladová (Hošková). Obě své party
zvládají na svůj věk s jistotou a uvolněnou grácií. Sázkou na jistotu je obsazení paní Čiperné skvělou
Evou Lesákovou, která představení žene vpřed a nedá divákům ani spoluhráčům oddychu.
Breptavého faráře Velebu si užívá Radim Sasínek, z mladší sestavy baví „outlocit“ Pavla J. Riedla
v úloze Věchýtka a za zmínku rozhodně stojí také sluha Flanděra v podání Dalibora Dufka, jenž se
umí nepřehlédnutelně projevit i na menší ploše. Sluší se jmenovat rovněž mistry pěvce Vladimíra
Řezáče (první tenor), Petra Šmiřáka (druhý tenor), Martina Cenka (baryton) a Jiřího Daniela (bas)
s hudebníkem Vratislavem Lukášem, ti představení opravdu dodávají šťávu a švih. Hlavní roli
obtloustlého a nabubřelého Falstaffa vytvořil Michal Sopuch. Pan Jaroslav Tuček ve své recenzi
uvedl: „Ve Falstaffovi zářil Michal Sopuch, osobitý komik a klaun. Možná pokračovatel tradice
velkoleposti herectví pánů Rašilova, Libíčka a dalších.“ Pravda je, že nepřehlédnutelná tělesná
dispozice Michala Sopucha k obsazení do této role inscenátory přímo vybízí, ale bez přirozeného
hereckého talentu, (Sopuch je v Radosti zaměstnán především jako režisér), by hlavní role Falstaffa
mohla vzít i za své. Za zmínku stojí i ostatní aktéři, kteří svými výkony přispívají ke zdárnému
vyznění této inscenace. Role měšťanů Vodičky a Hoška hrají s komediální nadsázkou a přesností
Pavel Novák a Vilém Čapek. Mladý zamilovaný pár ztvárňují Barbora Dobišarová a Jan Šťava.
Komediální výstupy Francouze doktora Cajuse ztvárňuje bravurním způsobem Miloslav Čížek a
hubatou hospodskou Pípu přesvědčivá Leona Ondráčková.
Úprava scénáře, režie a hudba: Vlastimil Peška
Scéna, loutky, kostýmy: Pavel Hubička
Pohybová spolupráce: Helena Dvořáková
Dramaturgie: Eva Janěková
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ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK
Dne 22.června 2017 proběhla v Muzeu loutek Divadla Radost poslední premiéra
sezóny 2016-17. Po bezmála čtyřiceti letech se na naše jeviště vrátil František Hrubín
a jeho skvělý Špalíček veršů a pohádek. Režisér Michal Sopuch navázal na práci Pavla Vašíčka,
který inscenoval Špalíček v Radosti roku 1979, avšak látce dal nový švih, aniž by nezůstal věrný
Hrubínovi.
Již ze samotného názvu vyplývá, že je inscenace určena nejmenším dětem ve věku
od 3 do 8 roků. V žargonu loutkových divadel jsou tyto inscenace označovány jako „mateřinky“.
Největší využití Špalíčku spatřujeme při návštěvách třídních kolektivů
mateřských školek a prvních tříd základních škol. Inscenaci však budeme nabízet i o nedělních
dopoledních, kdy hrajeme pro děti s doprovodem rodičů, či prarodičů.
Ostatně tato rodinná představení mají v našem divadle tradici již od samotného založení
divadla v roce 1949.
Jak již výše uvedeno, inscenace je určená pro velmi komorní hrací prostor na scéně Muzea
loutek (kapacita cca 40 diváků). Známé a dodnes velmi oblíbené Hrubínovy verše, říkadla a pohádky
jsou tematicky komponované do čtyř ročních období. Je jaro, narodí se malý Kubík a prožívá svůj
první rok života a samozřejmě si zároveň „osahává“ svět kolem sebe, seznamuje se s lidmi, zvířátky,
stromy i květinami i zajímavými věcmi. Tatínek a maminka mu také zahrají čtyři veršované pohádky:
O Koblížkovi, Červenou Karkulku, Kuřátko a obilí a o Palečkovi a jeho kamarádech. Protože
se všechno odehrává „na krok“ od publika, jde o velmi kontaktní inscenaci, přitažlivou zejména pro
nejmenší diváky. Velký význam má i výtvarná a hudební složka inscenace. Dá se i směle tvrdit, že
je to představení velmi vhodné pro první návštěvu divadla dětí ve věku tří let.

Inscenaci Hrubínova Špalíčku v režii Michala Sopucha popsala Simona Polcarová
ve své recenzi velmi výstižně: „Sopuch inscenoval Špalíček v komorním prostoru Muzea loutek, kde
vznikla kulisa dětského pokoje. Děti jsou od herců i scény na pár kroků a na některé loutkové aktéry
si mohou dokonce sáhnout. Mají také příležitost zapojit se do děje a doplňující otázky udržují jejich
pozornost. Ve všech případech jde o aspekty, které zaručí, že se při představení nebudou mít čas
nudit. Ti úplně nejmenší možná už ke konci nebudou chtít sedět na místě, což ovšem neznamená,
že by pro ně délka představení ve stopáži cca 50 minut byla neúnosná. Mladí herci zvládají party
rodičů bez problémů a také s loutkami nakládají přirozeně. V podání Veroniky Soumarové (alternuje
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Barbora Dobišarová) je maminka něžná a táta Jan Šťava (alternuje Vladimír Řezáč) je trošku
šprýmař a filuta.
Velkým plus inscenace je její výprava. Vedle postele a zmiňovaných pruhovaných peřin vytvořila
Katarína Kováčiková nádhernou scénu se stromem, na němž se květy promění v plody, a tak se dají
očesat jablka, okolí Kubíka pak zabydlela zvířaty z venkova. Loutky jsou nápadité a funkční,
v mnohém podobné klasickým hadrovým hračkám, k vyprávění pohádek slouží především maňásci
ve veselých a jásavých barvách. Atmosféru dobře dotváří hravá hudba Maria Buzziho, jejíž leitmotiv
se dětem dobře vryje do paměti, aby si ve finále také mohly zazpívat.
Sopuch ve Špalíčku využil starší Vašíčkovy koncepce, avšak vybral jiné pohádky a v představení si
více hraje než vychovává. Tak se dostává k malým divákům poctivá klasika ve velmi vděčném a
zároveň moderním pojetí, které dokazuje, že dobré věci nestárnou.“
Celý tvůrčí tým od režiséra, přes výtvarnici až po velmi precizní práci asistenky režie
pro animaci – Stanislavy Havelkové, lze jednoznačně pochválit. Divadlo Radost má novou
komorní inscenaci pro nejmenší, která bude na repertoáru divadla nejednu sezónu.

29.září 2017 se uskutečnila premiéra inscenace pro nejmenší děti s názvem:
BUDULÍNEK Z HUDEBKY
Pohádka o Budulínkovi patří neodmyslitelně do zlatého fondu literatury pro nejmenší a totéž platí i
pro scénickou podobu. V historii dětských divadel (Radost nevyjímaje) najdeme mnoho nejrůznějších
zpracování a variací známého příběhu. Vlastimil Peška rozehrává pohádku v prostředí lesní hudební
školy, kde je ředitelem pan Dědeček a kam chodí zpívat a hrát i lesní zvířátka. Samozřejmě ale ve
scénáři zůstávají všechny reálie známé pohádky – Budulínkova babička vaří výtečný hrášek, který má
ráda liška. Ta se chce stát slavnou operní pěvkyní, jenomže místo zpěvu děsivě vyje, podobně jako její
liščata, která si založila skupinu Foxband. Liščatům však chybí bubeník. Na bubny skvěle hraje malý
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Budulínek z lesní hudební školy. Liščata dostanou nápad na únos Budulínka, který lišce otevře i přes
zákaz. Liška ho unese
do doupěte ke svým liščatům a babičce i dědečkovi nezbude nic jiného, než jít Budulínka hledat.

Jde o netradiční zpracování notoricky známé pohádky. Autor a režisér v jedné osobě,
při psaní scénáře vsadil na pěvecké a muzikantské schopnosti souboru Radosti a neomylně
vytvořil svěží „crazy“ , která baví nejenom malé diváky (inscenace je určena dětem od čtyř
roků a pro nedělní rodinná představení), ale mnohé si pro své potěšení najdou i dospělí diváci, pro
které tak pohádka není pouhou nutností návštěvy divadla se svými dětmi. Naopak se „dospěláci“ na
„radosťácké“ pohádkové inscenace těší, protože jim a jejich dětem přinášejí vždy nějaké překvapení a
laskavý humor. Inscenace Divadla Radost jsou především plné radosti
a pohody, což je nakonec jeden z hlavních pilířů naší tvorby.
Všichni herci této hravé inscenace, v čele s hostujícím Karlem Hegerem v roli Dědečka,
se svých rolí zhostili s bujarým nábojem zdravého komediantství a přesně charakterizují své
přidělené herecké party. V souboru Divadla Radost se poprvé objevila mladá a talentovaná
herečka Michaela Rotterová, které role Budulínka tzv. sedla. Alternuje ji talentovaná studentka
Brněnské konzervatoře Alžběta Bělohradová. To potvrzuje trend uměleckého vedení v neustálém
vyhledávání mladých talentů.
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BUDULÍNEK Z HUDEBKY
Scénář, režie a scénická hudba: Vlastimil Peška
Výprava: Irena Marečková
Pohybová spolupráce: Helena Dvořáková
Dramaturg: Eva Janěková

CHYSTANÁ INSCENACE – PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Umělecké vedení divadla se rozhodlo pro inscenování populárních napínavých příběhů s Pipi
Dlouhou punčochou, plné neobvyklých dobrodružství, radosti ze života, hravosti a neomezené
dětské fantazie. V očekávání velkého diváckého zájmu, které nás nezklamalo, jsme se rozhodli pro
tzv. „velkou“ a nákladnou inscenaci. Již dnes je jisté, že se nám vložené investice vrátí bez
problémů. V roce 2018 očekáváme nejméně 60 repríz.
Premiéra této inscenace byla plánována na samotný začátek roku 2018, takže musela být výroba
ukončena již v předvánočním času. Došlo však k malému zádrhelu ve vyřizování autorských práv a
premiéra musela být odložena až na začátek února 2018. Výrobně byla tedy inscenace završena již
v prosinci a umělecky bude završena v únoru 2018. Umělecké hodnocení této inscenace tedy
připadne až do roku 2018.
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▪ FESTIVALY – ocenění Pavla Hubičky na festivalu v polské Toruni
V uplynulém roce se naše divadlo účastnilo celkem pěti festivalových vystoupení.
Tři vystoupení na domácích festivalech a dvě vystoupení v zahraničí.
Na festivaly jsme cestovali s našimi komorními inscenacemi. S inscenací pro nejmenší
děti s názvem Kao a Maki a se Třemi pohádkami pro rošťáky. Je nutné přiznat, že je i pro
zahraniční pořadatele výhodné pozvat naše divadlo s malými inscenacemi, protože jsou
náklady značně menší. Mimo to, nejsou v zahraničí loutková divadla s tak velkou scénou,
jaká je ta naše, a tak se velké komedie obvykle na jeviště zahraničních loutkových scén
prostě nevejdou.
S pohádkovou inscenací, kterou v Radosti uvádíme v Muzeu loutek-Tři pohádky pro rošťáky jsme
zavítali na ostravský festival Spectacullo interesse, kde jsme v šapitó na Černé louce odehráli
(4.října 2017) tyto pohádky dvakrát. Ohlas byl příznivý, i když byl již říjen a v šapitó poněkud nevlídně
nejenom pro herce, ale i pro diváky. Značně profukovalo a teploměr ukazoval deset stupňů.

O čtrnáct dnů později jsme s „Rošťáckými pohádkami“ cestovali do malebného polského města
Toruň, na jeden z nejprestižnějších polských festivalů, který pořádá toruňské divadlo
Baj Pomorski. Zde jsme odehráli na komorní scéně (20.října 2017) pouze jedno představení,
ale sledované s velkým zájmem. S překladem pro nejmenší diváky nám pomohla místní herečka
Anna Katarzyna Chudek. Děti rozuměly a bylo vyhráno. Anna se stala díky své bezprostřednosti třetím
hercem našeho představení. Mělo krásný ohlas, který se zúročil i v ocenění naší
inscenace. Výtvarník Pavel Hubička obdržel cenu za nejlepší scénografii festivalu.
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Pro naše divadlo to znamená „ulovení“ další cenné trofeje do sbírky festivalových ocenění.

S naší „novinkou“ – inscenací pro „mimina“ (divadlo pro děti od jednoho roku)
s názvem KAO a MAKI, jsme úspěšně reprezentovali naši tvorbu na dvou festivalech.
Stali jsme se účastníky prvého českého festivalu, který se věnuje inscenacím pro „miminí
divadla“ . Tento festival s názvem KUK proběhl v Praze v druhém květnovém týdnu.
U tak malých diváků se nedá hovořit o úspěšnosti. Tu spíš vyjadřují rodičové „mimin“.
A tento ohlas byl jednoznačně kladný.
Druhý zájezd s inscenací Kao a Maki proběhl na konci srpna 2017.
Ve dnech 27. až 29.srpna jsme zavítali na POLETNI FESTIVAL ve slovinském
Mariboru. Na tomto festivalu jsme byli poprvé před dvaceti roky a od té doby pokračuje
úspěšná spolupráce Divadla Radost s mariborským divadlem Lutkovo gledališče Maribor.
Slovinci jsou velmi přátelští, a tak i atmosféra po skončení „miminího“ představení byla
skvělá. Pevně věříme, že se přátelství mezi naší scénou a loutkáři v Mariboru bude zdárně vyvíjet i
v budoucnu.

Snad už jen na okraj k festivalu Bezručova Opava, na který zajíždíme pravidelně
každým rokem. Tentokrát s naší inscenací Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína.
Opavský divák je náročný, ale velmi vstřícný, pokud se mu předloží kvalitní inscenace.
Proto si vždy pozvánky na tento festival velmi vážíme. Představení v rámci Bezručovy
Opavy proběhlo 24.září 2018.
▪) OKRAJOVĚ SE DIVADLO RADOST PODÍLELO NA FESTIVALU DSB 2017

Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2017

Strana 11 (celkem 63)

Od 12.5. do 17.5. 2017 proběhl další ročník dnes již tradičního brněnského festivalu s názvem
Divadelní svět Brno 2017. Ředitelství festivalu pod záštitou Národního divadla Brno,
v součinnosti s dramaturgickou radou kolegiálních divadel, připravilo opět jedinečný festival. Jak bylo již
výše uvedeno, naše divadlo se však tohoto festivalu zúčastňuje pouze okrajově.
Na naší scéně vystoupil v rámci tohoto festivalu pouze jeden soubor. Jihočeské divadlo s titulem
Jak jsem byl Cyrano. Šlo o herecké sólo mladého talentovaného herce Marka Menšíka.
Ten suverénním způsobem zahrál osmiletého koktavého chlapce Jakuba, který má hrát
ve školním dramaťáku divadlo. Je to pro něj podobné drama, jako to o Cyranovi. Spolužáci ho mají za
mlčenlivého outsidera a promluvit před publikem je pro něj skutečné hrdinství. Inscenace byla diváky
kvitována s velkým uznáním mladému herci Jihočeského divadla.
Umělecké vedení Divadla Radost se rozhodlo ukončení spolupráce s festivalem DSB, protože ten se
svým dramaturgickým cílením vzdaluje od uměleckých záměrů Divadla Radost.
Bylo rozhodnuto k návratu tradičního FESTIVALU RADOSTI, který bude v příštím roce věnován
inscenacím rodinného typu.

▪) MUZEUM LOUTEK A MUZEJNÍ NOC
LOUTKY VRATISLAVA SCHILDERA – vernisáž 20.května 2017.
V první polovině roku jsme instalovali novou výstavu, která byla věnována loutkám,
se kterými hrával náš kolega a bývalý ředitel Divadla Radost (1978 – 1990), pan Vratislav
Schilder. Po odchodu z Divadla Radost (1990) se V. Schilder „osamostatnil“ a založil své
loutkové divadlo, jehož některé inscenace byly součástí naší výstavy. Cennou devizou Schilderových
inscenací byly výpravy – autory scény i loutek byli renomovaní, či osobití výtvarníci, jako např. manželé
Ilda a Jiří Pitrovi, Blanka Šperková, talentovaný plzeňský loutkář Jaroslav Hrubý, olomoucká výtvarnice
Jitka Tláskalová, či Františka Maturová-Nekvasilová.
Vratislav Schilder hrál divadlo pro děti až do roku 2012 (celých padesát let) a naše Muzeum loutek
Radosti si tohoto skvělého loutkáře a bývalého ředitele připomnělo výstavou
jeho stěžejních loutek a loutkových výprav k inscenacím pro nejmenší děti.
Výstava Sylvy Zimuly Hanákové s názvem: LOUTKY PRO STATEČNÉ DĚTI
– vernisáž 14.11.2018
Přední brněnská a nejenom brněnská kostýmní výtvarnice Sylva Zimula Hanáková spolupracuje
s Divadlem Radost už nejméně patnáct roků. Nejenom však jako kostýmní výtvarnice, ale i jako
výtvarnice loutek. Mezi zajímavosti našeho depozitáře bezesporu patří její kolekce obřích loutek pro
průvod masek z roku 2012 s názvem Alenka v říši divů, která doslova ohromila celé Brno.
Mezi její opravdu inspirativní a výtvarně dokonalé kolekce loutek pro běžný divadelní provoz
se řadí např. Gulliver, Ušatá pohádka, či Havlova Chyba. O vernisáž Sylvy Zimuly Hanákové
byl neobyčejný zájem a Muzeum loutek doslova praskalo ve švech. Tuto výstavu můžeme
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označit za jednu z nejzdařilejších a nejnavštěvovanějších.

V sobotu 20. května 2017 proběhla v našem muzeu již tradiční Muzejní noc, která se setkala
s nemalým zájmem veřejnosti. Muzeum loutek navštívilo více jak pět set zájemců, kterým byla
nabídnuta komentovaná prohlídka výstavy loutek s názvem Loutky Vratislava Schildera.
Zajímavostí, vedle prezentace samotné výstavy, byla také ukázka řezbářské práce jednoho z našich
výtvarníků. Po prohlídce muzea jsme návštěvníkům Muzejní noci nabídli netradiční hraní ukázky
z chystané inscenace Špalíček veršů ve stolařské dílně. Tato ukázka měla u návštěvníků Muzejní noci
jednoznačně kladný ohlas.

V rámci Muzejní noci vystoupilo naše divadlo jako host v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné
ulici. Pro nejmenší diváky zahráli naši herci pohádkovou trilogii s názvem Tři pohádky pro rošťáky a
v nočních hodinách jsme pro návštěvníky Muzejní noci zahráli asi pětačtyřicetiminutový koncert
sestavený z písní, které jsou součástí našich inscenací. Ohlas našich vystoupení byl vřelý a velký.
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Velkou výstavu našich loutek jsme uspořádali společně z Muzeem města Tišnova,
která měla na tišnovsku velký ohlas. Můžeme konstatovat, že se naše loutky z depozitáře
Radosti líbí vždy a všude. Vernisáž této výstavy proběhla 16.září 2017 a měla prostý,
ale výstižný název: LOUTKY Z RADOSTI
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▪) DĚTSKÝ DEN 4.června 2017
V rámci tradičních oslav Dne dětí jsme v tomto roce nabídli našim malým divákům
čtyři nedělní představení, která byla pro všechny zájemce za symbolické vstupné 50 Kč.
Nabídka byla určena pro všechny děti ve věku od jednoho do sta roků.
Pro „mimina“ jsme hráli naši úspěšnou inscenaci s názvem Kao a Maki.
Dětem (a jejich rodičům), které jsou ve věkovém rozpětí od 3 do 8 roků jsme nabídli Rošťácké
pohádky. Dětem ve věku 6 až 10 roků oblíbený titul Mach a Šebestová. Dětský den pak zakončila
podvečerní rodinná inscenace Bylo nás pět. Všechna představení byla vyprodána.
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▪) LETNÍ SCÉNA
Již druhý rok byla letní scéna zaplněna diváky až po okraj. Není se co divit,
vždyť jsme na naše srpnová a zářijová představení pozvali opravdu zajímavé
osobnosti. Hrály se „Čokoládové trubičky s (hostem) “.
Našimi letošními hosty byli:herci Václav Vydra, Stanislav Zindulka a Josef Dvořák. Jeden z večerů
byl věnován brněnské swingové zpěvačce Dagmar Ubrové.

▪) Dnes již tradiční Noc divadel proběhla 18.listopadu 2017.
Musíme s potěšením konstatovat, že je o naši produkci v rámci Noci divadel narůstající zájem. Již třetím
rokem jsme uspořádali, pro malé i velké zájemce, doslova vyžádanou prohlídku našeho divadla
s názvem: NÁVŠTĚVA KOUZELNÉHO DIVADLA aneb POČÍTÁME LOUTKY. Přišlo celkem 1092
diváků, což značí opětovný nárůst zájemců o Noc divadel v Radosti. (V předchozích ročníku přišlo asi
800 zájemců zajímavé prohlídky divadla.)
Je nutné pochválit především herce, kteří se návštěvníkům během prohlídky věnují s velkým nasazením.
Noc divadel pro nás znamená milé vybočení z běžné divadelní praxe.

▪ ) ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ
S uspokojením vnímáme, že je o naše inscenace zájem v nejrůznějších městech
téměř celé naší republiky. Objednávky, zvláště v druhém půlroku nám potvrdili nemalý
nárůst těchto zájezdových představení, která jsou vítanou injekcí do našeho celoročního rozpočtu.
Během uskutečněných zájezdových představení dokážeme současně hrát i na domácí scéně, čímž se
naše tržby navyšují. Z uskutečněných „štací“ lze jmenovat např. Pardubice, Jablonec nad Nisou,
Prostějov, Olomouc, Hodonín, Praha, Nový Jičín, Zlín a další.
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▪ ROZŠÍŘENÁ ČINNOST (HOSTUJÍCÍ SOUBORY)
Mezi zajímavosti uplynulé a nejenom uplynulé sezóny se řadí hostující soubory,
které jsou vítaným rozšířením naší nabídky.
Vedle tradičně hostujícího Ořechovského divadla, které má své publikum a dokáže
naplnit sál do posledního místa, jsme navázali spolupráci s Divadlem Josefa Dvořáka.
O hraní v našem divadle si v uplynulém roce také požádaly nejrůznější střední školy
a školy s uměleckým zaměřením tzv. ZUŠky. Jednou ze zajímavých akcí bylo například
uvedení původního muzikálu „Jaroška story“Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše.

▪ TVORBA - OBECNÉ SHRNUTÍ
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem 2017, můžeme směle konstatovat, že šlo o další rok,
ve kterém se opět potvrdila letitá stabilita vysoké úrovně naší inscenační tvorby, kterou
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jsme rozšířili o tři nové inscenace. Všechny mají skvělé ohlasy jak u diváků, tak i odborné veřejnosti. Je
také dobré připomenout, že vedle Vlastimila Pešky začal pracovat talentovaný
režisér i herec v jedné osobě, Michal Sopuch. Jeho režie Špalíčku veršů a pohádek a ke konci
kalendářního roku jeho práce na Pipi Dlouhé punčoše je velkým příslibem do budoucna.
Divadlo Radost získalo tvůrce, který má k tvorbě pro děti a mládež nejenom blízko, ale také uměleckou
pokoru k autorům, bez které nikdy nevznikne dobré představení. A to nejenom
na jevišti Radosti, ale i na činoherních, muzikálových, či operních jevištích. Do budoucna si lze přát, aby
nám byli naši diváci stále hojně nakloněni, na což si zatím nemůžeme stěžovat.
My se jim budeme stále snažit nabízet stejně invenční a působivé inscenace jako doposud.

1.2.

OHLASY, KRITIKY, RECENZE, EXTERNÍ NEZÁVISLÁ HODNOCENÍ

Veselé paničky windsorské
Z recenzí: (Jaroslav Tuček) S fantazií tvůrce velkolepých fresek spodobnil principál Peška i další
peripetie souboje nabubřelé Falstaffovy domýšlivosti s chytrostí veselých paniček. V grotesku
proměnil útěk rytíře Jana v převleku za bábu i jeho bloudění lesem s jeleními parohy na hlavě… Se
svou hereckou družinou stvořil koncert vkusné lidové zábavy. Všichni aktéři zářili, hráli jako z
partesu. Bavil jsem se královsky. Vážení, nenechte si „radosťácké“ paničky ujít. Pobavíte se a vaše
duše pookřejí.

(Simona Polcarová) Ze samotné látky vytěžil jako inscenátor Peška maximum, odlehčené komedii
dobře slouží i variabilní a malebná scéna Pavla Hubičky s posuvnými vozíky a pestrobarevnými
kostýmy. Prvky loutkového divadla fungují ve hře nenásilně a ocení je i dospělý divák. Na hercích,
kteří se většinou své produkce zaměřují především na děti, je vidět, že se u Paniček sami dobře
baví. Jako seznamovací lekci s panem Shakespearem pro starší žáky a „náctileté“ lze Veselé paničky
windsdorské v Radosti jen doporučit. S jejich návštěvou však neprohloupí ani publikum se smyslem
pro humor ve věku přes „cet“ či „sát“.
(J.P.Kříž) Vlastimil Peška s dramaturgyní Evou Janěkovou vychrlili s herci a herečkami Radosti
dokonalou akční, situační, slovní, výtvarnou, loutkovou a hudební crazy komedii, grotesku místy
černou jak politikův sen, když náhodou nespí.
Veselé paničky windsorské hrají už skoro rok, za břicho jsem se na nich popadal večer před
Hromnicemi, a do hlediště jsem se musel proboxovat jak šampióni z TOP hotelu Praha.
Chci tím říct, že bylo beznadějně vyprodáno.
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Špalíček veršů a pohádek
Z recenze Simony Polcarové:
Předvádění pohádek připomíná hru rodičů s hračkami, díky níž se mohou děti cítit v divadle
podobně jako doma. Představením prolínají také písničky a ústřední melodii i text si děti dokonce
zapamatují.
Režisér Sopuch inscenoval Špalíček v komorním prostoru Muzea loutek, kde vznikla kulisa
dětského pokoje. Děti jsou od herců i scény na pár kroků a na některé loutkové aktéry si mohou
dokonce sáhnout. Mají také příležitost zapojit se do děje a doplňující otázky udržují jejich pozornost.
Ve všech případech jde o aspekty, které zaručí, že se při představení nebudou mít čas nudit. Ti
úplně nejmenší možná už ke konci nebudou chtít sedět na místě, což ovšem neznamená, že by pro
ně délka představení ve stopáži cca 50 minut byla neúnosná. Mladí herci zvládají party rodičů bez
problémů a také s loutkami nakládají přirozeně. V podání Veroniky Soumarové je maminka něžná a
táta Jan Šťava trošku šprýmař a filuta.
Sopuch ve Špalíčku využil starší Vašíčkovy koncepce, avšak vybral jiné pohádky a v představení
si více hraje než vychovává. Tak se dostává k malým divákům poctivá klasika ve velmi vděčném a
zároveň moderním pojetí, které dokazuje, že dobré věci nestárnou.
Autor: František Hrubín
Scénář: Michal Sopuch a Pavel Vašíček
Režie: Michal Sopuch
Výprava: Katarína Kováčiková
Hudba: Mario Buzzi
Supervize animace: Stanislava Havelková
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Budulínek z hudebky
Z recenzí:

(Jaroslav Tuček) Octnete se v lesní hudební školce. Babička uvaří hrášek, dědeček bude hrát na
mechem obrostlém harmoniu a učit zpívat pěnkavy, vránu, prasátko, jelena i lišku. Budulínka
uvidíte, jak k tomu všemu tluče na pokličky, hrnce a bubínek. Vaše děti si začnou pozpěvovat a vy
budete mít chuť přidat se také… S vervou hrané představení vás strhne s sebou… Představení
principála Vlastimila Pešky je hravé, nápadité, kořeněné laškovnými popěvky. Jeho herci divadlem
žijí, hrají se srdcem na dlani.

(Simona Polcarová) Pohádka se Peškovi stala příležitostí zařadit do představení řadu hudebních i
humorných prvků, na které malé publikum rádo slyší. Zatímco Liška podává kolísavý výkon při árii
Měsíčku na nebi hlubokém, její liščata zdařile rapují či bigbítově mlátí do strun, Vrána krákorá a žáci
v hudební škole přemýšlejí, jaké je příjmení skladatele Bedřicha. Moderní pojetí sice počítá s liščím
ocasem, na němž se Budulínek nechá povozit, a Dědeček s babičkou Dědečkovou mají sice housle a
bubínek, ale o svých nástrojích rozhodně nezpívají. Při hledání Budulínka opakují song s refrénem
Digi dou, digi dou, tak zpívá liška, což ovšem protagonistce písně trhá uši. Dětem v sále se však líbí,
neboť ho v průběhu představení už také dokáží zazpívat.
Moderní je i cesta, na níž se dědeček s babičkou vypraví při hledání Budulínka. Pod značkou Liška
nejprve narazí na dodavatele mraženého hrášku a poté také na stavební spořitelnu. Nakonec přece
jen šťastně dorazí k liščí noře, lišky dostanou za vyučenou a vše skončí happy endem. Lze jen
polemizovat o tom, zda je trest pro liščata s jejich mámou (všichni skončí v zoologické zahradě),
dostatečně humánní.
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▪ ) Výběr diváckých ohlasů z roku 2017
Co víc si přát, než spokojeného diváka? V Radosti to platí o to víc, protože se léta
programově hlásí k inscenování způsobem lidového divadla, ovšem na vysoké
umělecké úrovni. Divadla, které je dostupné všem sociálním vrstvám a dětem
od „jednoho do sta roků“. Divadla, které nehraje „umění“, ale opravdu divadlo.
1) Šárka Daňková, ZŠ Bednářova, Brno
Dobrý den,
dnes jsme byli u Vás v divadle s pátou třídou na představení Limonádový Joe. Musím říct, že to bylo
naprosto úžasné představení - nejen, že se moc líbilo mně, ale byly nadšené i děti. Prosím vyřiďte
poděkování všem hercům .... protože si to opravdu zaslouží. Děkuji
2) PaedDr. Jolana Němcová - Zouharová
Kabinet hudební výchovy, Biskupské gymnázium Brno
Píšu Vám pod dojmem dnešního dopoledne s Jájou a Pájou . Vzala jsem na ně mé 3 kolegyně. Opět
jsme se bavily: skvělé vylepšení večerníčkovských příběhů, písničky, akce s traktorkem (šlapací
motokárou - na malém prostoru úplně bravurně ovládánou paní Lesákovou), s obřím kaktusem
(Adéla ještě nevečeřela), krávou (olizování jazykem), vtipný papouškem a výborné využití scény,
skvělí herci, prostě paráááda!!!
Začátkem října (6. 10. 2017) v rámci projektových dnů s 2. ročníky a sextány jsem se opět
domluvila s Vaším manažerem MgA. Petrem Jančaříkem na exkurzi zákulisím Radosti. Té
předcházelo dopolední představení Macha a Šebestové. Z nich byly naše studentky úplně
nadšené !!!
A ještě k Budulínkovi. Bezvadné, zasazení do ZUŠky, sborový zpěv Proč bychom se netěšili od Mlíka,
Kyšky, ... herci jeli na 150%, náramně jsme se bavily, byly tam vtípky i pro nás, dospělé (např.
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stavební spoření "Liška"), úžasné kostýmy (Vrána, úžasná "dáma" Liška = operní diva s Rusalkou a
touhou zpívat v Národním divadle Brno), rychlé proměny scény,
prostě jako vždy skvělé představení!!!
3) Jana Hloušková
zástupce ředitele pro MŠ Komenského Adamov
Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za příjemně strávené dopoledne v divadle
Radost. Byli jsme na představení O perníkové chaloupce, které se všem velmi líbilo, děkujeme i
personálu divadla za vstřícnost a ochotu.
4) Sabina Novotná, ZŠ Komenského Hustopeče
Dobrý den,
chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za nádherné, poutavé, nepopsatelné divadelní představení
"Bylo nás pět", jehož jsem byla součástí se svojí třídou 4. A ZŠ Komenského v Hustopečích.
Odjížděli jsme naplněni nevšedními zážitky, dojmy, emocemi. Již nyní se těšíme na další školní rok a
Vaši nabídku divadelních představení.
5) Děti z 1.B a jejich paní učitelky ze ZŠ Kuřim, Tyršova 1255
… posíláme našim milým lektorům - hercům - pár fotografií (ze dne 5.10.2017), jak to žilo
LOUTKAMI a divadlem ještě i po návratu do školy.
Připojujeme vřelé díky za takovýto program - S TAKOVÝM nasazením a srdcem na dlani.
UŽILI JSME SI TO … naplno. Děkujeme a přejeme mnoho dobrého!

(Děti ze ZŠ Kuřim, Tyršova hrají s loutkami, které si vyrobily v Radosti)
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II.

ROZBORY KULTURNĚ EDUKATIVNÍ A SPOLEČENSKÉ ROLE ORGANIZACE

Kulturně edukativní poslání divadla je primárně určeno zřizovací listinou. Hlavním účelem organizace je
realizace divadelních inscenací pro děti, mládež a dospělé publikum s použitím veškerých vyjadřovacích
prostředků alternativního divadla, zejména animačních technik propojených s činoherními prvky, či prvky
hudebního divadla v celé své šíři. Za dominantní prvek činnosti příspěvkové organizace je však
považována především hra s loutkou.
2.1. ROZBOR NÁVŠTĚVNOSTI NA DOMÁCÍ SCÉNĚ
Tato část zprávy se soustředí na detailní rozbor aktivit divadla v hodnoceném období. Jedná se o rozbor
činnosti, jak z hlediska interního členění na vlastní produkci a prezentaci hostujících souborů na domácí
scéně, tak i z hlediska geografie působení domácího souboru. Komplexní pohled na činnost pak dotváří
meziroční srovnání. Účelem této kapitoly je posouzení cílení produkce na diváka a získání zpětné vazby ve
formě diváckého zájmu a odezvy.

2.1.1. Vlastní produkce

DOMÁCÍ SCÉNA - vlastní produkce
skutečnost

měr.j.
období

index
17/16

2015

2016

2017

míst

497

497

497

1,00

445

445

452

1,01

počet nabízených míst/rok

míst

75 768

72 545

76 761

1,05

návštěvnost celkem

osob

69 583

65 808

68 621

1,04

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

156

148

152

1,02

kapacita sálů
počet představení

% návštěvnosti

91,8

90,7

89,4

0,98

tržby za vstupné celkem

Kč

5 384 562

5 104 285

5 340 584

1,05

prům tržby na 1 představení

Kč

12 100

11 470

11 815

1,03

průměr.cena vstupného

Kč

77

78

78

1,00

Přehled scén a kapacit:





Velká scéna (kapacita 227 míst)
Malá scéna (standardní kapacita cca 50 - 80 míst)
Letní scéna (kapacita v rozsahu 140 – 160 míst)
Scéna v Muzeu loutek (standardní kapacita v rozsahu 30-50 míst, obvykle 40 míst)
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DOMÁCÍ SCÉNY - aktuální období - dle hracího prostoru (vlastní produkce)
skutečnost

měr.j.
období
kapacita sálů

Velká scéna

*Malá
scéna

Letní
scéna*

míst

227
331

58

4

59

počet nabízených míst/rok

míst

71 328

2 532

576

2 325

návštěvnost celkem

osob

63 271

2 532

498

2 320

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

191

43

124

39

počet představení

% návštěvnosti

80

Muzeum
Loutek *

150

40

88,7

100

86,5

99,8

tržby za vstupné celkem

Kč

4 870 923

180 873

91 110

197 678

prům tržby na 1 představení

Kč

14 617

3 119

22 777

3 350

průměr.cena vstupného

Kč

77

71

183

85

* kapacita scén je variabilní

V domácích scénách bylo naším souborem odehráno celkem 452 představení, za které organizace inkasovala
5 340 584,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 89,4%, což je cca 152 diváků na jedno realizované
představení. Průměrná cena vstupného na osobu tak činila 78 Kč.

2.1.2. Hostující soubory

DOMÁCÍ SCÉNA - hostující soubory
skutečnost

měr.j.
období

index
17/16

2015

2016

2017

míst

497

497

497

1,00

11

17

8

0,47

počet nabízených míst/rok

míst

2 034

2 725

1 663

0,61

návštěvnost celkem

osob

1 627

2 098

1 157

0,55

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

148

123

145

1,17

kapacita sálů
počet představení

% návštěvnosti

80,0

77,0

69,6

0,90

tržby za vstupné celkem

Kč

190 660

275 619

213 918

0,77

prům tržby na 1 představení

Kč

17 333

16 213

26 740

1,65

průměr.cena vstupného

Kč

117

131

185

1,41

V aktuálním roce jsme poskytli vlastní scény následujícím hostujícím souborům:
Ořechovské divadlo, Divadelní spol. J.Dvořáka Praha , Jihočeské divadlo České Budějovice, Tomáš Kočko a
orchestr a hudebnímu seskupení Dáša Ubrová, Milan Kašuba a Petr Kořínek.
Hosté realizovali celkem: 8 představení, které navštívilo 1 157 diváků. Průměrná návštěvnost dosáhla 69,6
%. Celkový výnos 213 918 Kč v poměru k 8 realizacím znamenal průměrné vstupné 185 Kč/vstupenka. (Tato
hodnota je statisticky zkreslena požadavky hostujících souborů na výši vstupného, které dosahují širokého
rozptylu).
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2.1.3. Divadelní svět Brno 2017
V jarním programu divadla bylo vymezeno místo pro spoluúčast na festivalu Divadelní svět Brno inkasované tržby dosáhly výše 628,- Kč. V rámci festivalu Divadelní svět Brno bylo v našem divadle uvedeno
představení Jak jsem byl Cyrano se kterou vystoupilo Jihočeské divadlo České Budějovice. Organizátorem
festivalu bylo NdB.

Shrnutí činnosti na domácích scénách

DOMÁCÍ SCÉNA - sumář (hosté + vlastní produkce)
skutečnost

měr.j.
období

index
17/16

2015

2016

2017

míst

497

497

497

1,00

456

462

460

0,99

počet nabízených míst/rok

míst

77 802

75 270

78 424

1,04

návštěvnost celkem

osob

71 210

67 906

69 778

1,03

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

156

147

152

1,03

kapacita sálů
počet představení

% návštěvnosti

91,5

90,2

89

0,99

tržby za vstupné celkem

Kč

5 575 223

5 379 904

5 554 502

1,03

prům tržby na 1 představení

Kč

12 226

11 645

12 075

1,04

průměr.cena vstupného

Kč

78

79

80

1,01

Na domovských scénách bylo v aktuálním roce odehráno celkem 460 představení s celkovou tržbou
5 554 502,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 89%, což představuje zhruba 152 diváků na jedno
realizované představení. Průměrná cena vstupného na osobu tak činila 80,- Kč.

2.1.4. Geografický rozbor návštěvnosti
Data jsou důležitým zdrojem
financování organizace.

podkladů pro případná rozhodování a jednání z hlediska více zdrojového

Návštěvnost - poměr brněnských a mimobrněnských diváků (počty osob)
skutečnost
období

index 17/16

2015

2016

2017

os.

31 393

28 124

27 449

0,98

mimo Brno

os.

38 016

37 684

41 172

1,09

Celkem

os.

69 409

65 808

68 621

1,04

Brno

Návštěvnost - poměr brněnských a mimobrněnských diváků (%)
skutečnost
období
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Brno
mimo Brno
Celkem

%

45,23

42,74

40

42,66

%

54,77

57,26

60

57,34

%

100

100

100

Diváckou veřejnost, jak vyplývá z číselných hodnot uvedených v tabulce, ve větší míře tvoří mimobrněnští
diváci. Tato situace se poslední léta nemění. Dlouhodobý průměr skladby brněnských a mimo brněnských
návštěvníků je po zaokrouhlení 43% : 57%.
2 .2. ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Soubor divadla pravidelně vyjíždí s prezentací vlastní produkce mimo domovskou scénu a to jak
účinkováním na jiných tuzemských scénách, tak v zahraničí. Následující přehledy poskytují informace o
těchto aktivitách divadla.
2.2.1. Zájezdy tuzemské
ZÁJEZDY - tuzemské
skutečnost

měr.j.
ukazatele

období

index
17/16

2015

2016

2017

31

24

38

1,58

počet představení
návštěvnost celkem

osob

6 930

5 795

10 199

1,76

počet nabízených míst/rok

míst

6 930

7 647

11 209

1,47

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

224

319

268

0,84

tržby celkem

Kč

538 000

360 495

526 000

1,46

prům tržby na 1 představení

Kč

17 355

15 021

13 842

0,92

V rámci České republiky jsme odehráli inscenace: Baba Jaga,Tři čuníci nezbedníci,Krkonošské
pohádky,Pohádková píšťalka, Kubula a Kuba Kubikula, Kytice, Miminí divadlo: Kao a Maki, O kůzlátkách a
vlkovi, Strakonický dudák, Špalíček veršů a pohádek, Tři pohádky pro rošťáky, Jája a Pája a Jak pejsek a
kočička chystali Vánoce.
Celková tržba za 38 odehraných představení dosáhla 526.000,- Kč. Při nahlášeném počtu diváků
10 199, tak jedno představení navštívilo průměrně 268 diváků.
2.2.2. Zájezdy zahraniční
ZÁJEZDY - zahraničí
skutečnost

měr.j.
ukazatele

období

počet představení

index
17/16

2015

2016

2017

4

3

2

0,66

návštěvnost celkem

osob

160

435

80

0,18

počet nabízených míst/rok

míst

160

435

80

0,18

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

40

145

60

0,41

tržby celkem

Kč

59 239

26 777

65 104

2,43

prům tržby na 1 představení

Kč

14 810

8 926

32 552

3,64

Při zájezdových představeních soubor navštívil Lutkovno gledališče Maribor ve Slovinsku, kde odehráli
inscenaci Miminí divadlo – KAO a Maki a festival BAJ POMORSKI v Polské Toruni s představením Tři pohádky
pro rošťáky. Celková tržba za dvě odehraná představení dosáhla 65.000,- Kč. Při nahlášeném počtu 80
diváků , tak jedno představení navštívilo průměrně 40 diváků.
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ZÁJEZDY 2017 – celkem 40 x s tržbou 591.000,- Kč
2015
35

27

40

1,48

osob

7 090

6 230

10 279

1,65

7 090

8 082

11 289

1,40

597 239 387 272 591 104

1,53

počet představení
návštěvnost celkem

počet nabízených míst/rok míst
tržby celkem

Kč

2016

2017 index 17/16

období

2.3. SUMARIZACE REPERTOÁRU

2.3.1. Celkový přehled

Sumář divadelních realizací
měr.j.
ukazatele
kapacita sálů

domácí produkce + hostující + zájezdová představení

období
míst

počet představení

index
17/16
2017

2015

2016

497

497

497

1,00

491

489

500

1,02

počet nabízených míst/rok

míst

84 892

81 500

89 713

1,10

návštěvnost celkem

osob

78 300

75 988

80 057

1,05

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

% návštěvnosti

159

155

160

1,03

92,2

93,2

89,3

0,96

tržby za vstupné celkem

Kč

6 172 462

5 767 176

6 218 436

1,08

prům tržby na 1 představení

Kč

12 571

11 794

12 437

1,05

průměr.cena vstupného

Kč

79

76

78

1,02

Z celkových divadelních realizací uskutečněných v aktuálním roce, kterých bylo celkem 500, organizace
dosáhla tržeb ve výši 6.218.436,- Kč. Znamená to, že při průměrném procentu návštěvnosti 89,3 %,
přepočteno na diváky 160 osob/představení, bylo za jedno představení dosaženo tržby 12 437,- Kč.
V konečném důsledku to pak znamená, že průměrná cena vstupného v aktuálním roce činila 78,- Kč.
Při meziročním srovnání došlo ke zvýšení průměrné ceny vstupného o 0,01 setinu procenta srovnávacího
indexu.

V roce 2017 nasadilo divadlo na repertoár celkem 32 inscenací
z toho:
Pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ
13 představení
Pro 1. stupeň ZŠ
9 představení
Pro 3. – 9. ročník ZŠ
5 představení
Pro dospělé a mládež
5 představení
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Z nabízených inscenací měla v roce 2017 největší počet repríz tato představení:
„ Jak pejsek a kočička chystali Vánoce“
„Jája a Pája“
„Mach a Šebestová“
„Broučci“
„Bylo nás pět“

42
40
36
33
30

AKTIVNĚ NASAZENÝ REPERTOÁR DIVADLA RADOST V ROCE 2017
Autor:

Inscenace (odehraná vlastní produkce celkem
vč. zájezdů, festivalů aj.)
O pejskovi a kočičce
Zvědavé slůně aneb Proč mají sloni dlouhé
choboty
Broučci
Špalíček veršů a pohádek
Tři čuníci nezbedníci
Budulínek z hudebky
Dílna – udělěj si loutku sám

Datum premiéry:

W. Shakespeare
J. Brdečka, V. Hála,
J. Rychlík
V. Peška

Veselé paničky windsorské
Limonádový Joe aneb Koňská opera

24.3. 2017
14. 1. 2012

16
10

Beatles aneb žlutá ponorka

2

K. J. Erben, P. Nosálek
V. Peška
J. Vodňanský, P. Polák
K. Poláček, V. Peška
V. Peška
M. Macourek, V. Peška
P. Polák
V. Peška
V. Peška
A. Kastnerova
W. A. Mozart, V. Peška
J. Mikota, V. Peška
H. Ch. Andersen,
Z. Mikotová
V. Peška
Zdeněk Černín
V.Peška
J. Šafránek
V. Peška
V.Vančura
S.Havelka, P.Chvojka
J. Ryšánek Schmiedtová
V.Peška
J.K.Tyl

Kytice
Sněhurka a sedm trpaslíků
O kůzlátkách a vlkovi aneb Když jde kůzle otevřít
Bylo nás pět
O perníkové chaloupce aneb Jenom jako…
Mach a Šebestová
Hraní o Červené Karkulce
Krkonošské pohádky
Husovické Betlém
O líné babičce
Kouzelná flétna
O nezbedné kometě
O Malence

26.6.2008 a
7.11.2014
14. 4. 2012
27. 9. 2012
3. 5. 1996
5. 5. 2013
6. 1. 2006
27. 9. 2013
28. 4. 2006
28. 9. 2014
27. a 28. 11. 1997
17. 11. 2014
16. 3. 2014
18. 11. 2005
11. 1. 2013

8
11
9
30
16
36
4
28
8
19
4
13
2

Tři pohádky pro rošťáky
Malý princ
Baba Jaga
Pohádková píšťalka
Jak pejsek a kočička chystali Vánoce
Kubula a Kuba Kubikula
Jája a Pája
Kao a Maki
Čokoládové trubičky s…
Strakonický dudák

8. 10. 2011
1.3.2015
28.9.2015
23.9.2015
29.11.2015
11.11.2016
30.9.2016
24.6.2016
30.6.2016
11.3.2016

10
5
12
7
42
18
41
17
4
11

J. Čapek, Z. Mikotová
P. Polák
J. Karafiát, V. Peška
F. Hrubín
P. Polák
V. Peška

6. 6. 1986
7. 5. 1997 a
6. 3. 2012
19. a 20. 3. 2005
22.6.2017
24. 9. 2004
29.9.2017
25.10.2016

Počet repríz
v roce 2017:
5
4
33
15
16
20
16

2.3.2. Divadelní výpravy
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V rámci správy svěřených objektů bylo možno zřídit výrobní prostory přímo v sídlu divadla. Ateliér je
tvořen zázemím s krejčovskou dílnou, s pracovními prostory pro řezbáře, malíře, také se stolárnou a
kovoobráběcí dílnou. Stěžejní činností zaměstnanců ateliérů je výroba loutek, rekvizit, kostýmů a dekorací
pro vlastní produkci. Částečně poskytujeme výrobní služby jiným zájemcům. Individuální výtvarné
požadavky uměleckých tvůrců jsou podkladem pro celý výrobní proces divadelní výpravy.
Přes veškeré možnosti vybavení ateliéru a vysoce kvalifikované zaměstnance, však cca z 10-15% součástí
divadelních výprav je dodáváno externě, většinou se jedná o výrobu hliníkových konstrukcí, obuvi na
míru dle požadavků výtvarníka, nebo o výrobu paruk a dobových klobouků.

2.3.2.1. Nově vyrobené
Přehled divadelních výprav vyrobených v aktuálním roce - nákladovost na výrobu

Veselé paničky Winsordské

24.3.2017

rekvizity,
loutky,
kostýmy
346 544

Špalíček pohádek

22.6.2017

Budulínek z hudebky

29.9.2017

Název inscenace

premiéra

Celkem

-

inventář majetek

dekorace

z fundusu

Celkem

187 813

131 544

1 350

667 251

145 685

115 119

0

260 804

240 008

145 439

107 690

493 137

732 237

448 371

239 234

1 350

1 421 192

2.3.2.2. Vyřazené
Z repertoáru byly v aktuálním roce vyřazeny inscenace:
Swing, Ušatá pohádka, Broučci aneb ze života Svatojánků, Hadrián z Římsů.
2.4. MUZEUM LOUTEK (KULTURNÍ ČINNOST)

2.4.1. Výstavní činnost
V roce 2011 byl dokončen a zkolaudován objekt Muzea Loutek. Prohlídková činnost spočívá především
v postupném seznamování široké veřejnosti s poklady našeho depozitáře.
Šíření historicko-uměleckého povědomí o vývoji výroby loutek v Ateliéru našeho divadla, které bylo
prezentováno širokou škálou špičkových loutkářských výtvarníků tvořících především v minulém století, je
druhým základním pramenem kulturně edukativního významu naší organizace.
Prohlídková činnost
skutečnost

prohlídky

index
17/16

období

2015

2016

2017

osob

1 884

1 432

2 140

1,5

50 125

34 580

38 730

1,12

Kč

Po určité době provozu výstavních prostor v Muzeu loutek, je z empirických zkušeností zřejmé, že ačkoli
návštěvnost nedosahuje „boomu“ prvního období po kolaudaci, zájem veřejnosti neutichá Je jisté, že se
tento objekt zapsal do „srdcí“ nejen pravidelných návštěvníků Divadla Radost, ale stále častěji přicházejí
náhodní či organizovaní turisté z České republiky i zahraniční návštěvníci.
Za tento rok navštívilo expozice 2 140 návštěvníků, od nichž byla vyinkasována tržba ve výši 38 730,- Kč.
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Ve sledovaném období, v roce 2017 se návštěvnost zvýšila o téměř 50% oproti loňskému roku.

2.4.2. Inscenační činnost – Muzeum Loutek
Výsledkem promyšlené strategie vedení divadla, vnést do výstavních prostor Muzea loutek divadelního
ducha v podobě drobných pohádkových férií pro nejmenší, je významný přínos tržeb v poměru k původní
koncepci využitelnosti prostoru.
S těmito drobnými inscenacemi soubor sklízí úspěchy i na zájezdech, jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Muzeum loutek - sumář (pouze za tento projekt)
skutečnost

prohlídky + produkce vč. zájezdů

index
17/16

období

2015

2016

2017

os.

4 878

4 669

5 290

1,13

Kč

290 453

300 983

315 192

1,05

Celková hodnota výnosů Muzea dosáhla částky 315 208,- Kč.
Tato hodnota nemůže zdaleka pokrýt provozní náklady objektu. I přes zajímavý provoz interaktivního
softwaru s historií divadla, aktualitami a pravidelně prováděné tematické změny výstavy není prognóza
křivky zvýšení tržeb pro období příští progresivní.
Ke 30.6.2016 skončil závazek udržitelnosti projektu a plnění kritérií s tímto závazkem spojených, což otevírá
nové obzory pro realizaci nových záměrů využití tohoto prostoru.
2.5. CELKOVÁ REKAPITULACE KULTURNĚ EDUKATIVNÍ ČINNOSTI

CELKOVÁ rekapitulace hlavní činnosti
skutečnost
ukazatele
návštěvnost
tržba

období

index
17/16

2015

2016

2017

os.

80 184

77 420

85 347

1,10

Kč

6 222 587

5 801 756

6 218 436

1,07

Divadlo Radost navštívilo v aktuálním roce celkem: 85 347 osob
Dosažené výnosy z realizací produkce a prohlídkové činnosti činily: 6 218 436,- Kč
Přes mírný meziroční nárůst srovnávaných hodnot, stále pokračují započaté koordinace vnitřních procesů a
optimalizace efektivity kulturně edukativní činnosti.
Při stávajícím počtu uměleckých pracovníků, kteří tvoří jediný fungující soubor bez výrazných možností
alternace, nelze počet představení do nekonečna zvyšovat, ale jak je zřejmé z výsledků hospodaření, rezervy
se podařilo najít ve způsobu a organizaci práce.

III.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

3.1. PRÁCE A MZDY
3.1.1. Struktura a počty zaměstnanců

Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2017

Strana 30 (celkem 63)

Struktura a počty zaměstnanců v průběhu období
průměrný evidenční počet 2017
fyzický stav

kategorie

přepočtený

% podíl k celkovému
fyzickém stavu

přepočtenému

Umělci

18,28

17,25

32,65

33,13

THP

12,96

10,90

23,15

20,94

44,20

45,93

100,00

100,00

24,75

Dělníci/Ostatní

23,91

55,99

Celkem

52,06

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, jakož i v přepočteném počtu dle jednotlivých
kategorií je patrný z uvedeného číselného přehledu.
Plánovaný průměrný přepočtený počet pracovníků v aktuálním roce ve výši 54 osob nebyl zcela naplněn.
Mimo předpoklad došlo z osobních i profesních důvodů u některých pracovníků ke změně výše úvazku či
k ukončení pracovního poměru a naopak byly navýšeny resp. posíleny v kontextu s aktuálním vývojem jiné
pracovní pozice.
Kategorii umělců tvoří herci, dramaturg a asistent režie. Ostatní umělecké profese (výtvarník, scénárista,
apod.) jsou vykonávány externími pracovníky. Podstatně profesně různorodější je kategorie dělníků, která
zahrnuje nejen obslužný pomocný personál, ale i odborné umělecké profese, které nejen inscenace vyrábějí
(umělecký truhlář, řezbář, krejčová apod.), ale i realizují (zvukaři, osvětlovači, inspicienti apod.).
Kategorii technickohospodářských pracovníků tvoří vedle ředitele, ekonom-finanční referent, mzdová účetní,
pracovník vztahů k veřejnosti, propagační referent, tajemnice-personalista, technický pracovník (vedoucí),
pokladní - rozpočtář, pokladní – vrátný (dva zaměstnanci na směny), pracovník obchodního provozu,
kontrolor a bezpečnostní referent.
U některých pracovních pozic v organizaci není nutné naplnit plný pracovní úvazek, v dostatečné míře jsou
zajištěny v různém poměru na částečný pracovní úvazek. V průběhu tohoto období došlo k přehodnocení
pracovního úvazku u některých pracovních pozic.
V tomto roce byly u organizace zaměstnávány celkem 4 osoby ve smyslu plnění povinného podílu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle předpisu č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů. Pro účely tohoto předpisu a v souladu s předpisem č. 518/2004 Sb., Vyhláška, kterou
se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů činil průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců 52,06 osob, z toho povinný podíl 4% byl 2,08 osoby. Zaměstnavatel plnil
počet osob v souladu s § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti formou zaměstnávání těchto
osob. V hodnoceném roce činil průměrný roční přepočtený počet této kategorie zaměstnanců 2,86 osob.
V lednu následujícího roku byla splněna oznamovací povinnost v souladu s § 83 zákona o zaměstnanosti a
oznámení bylo odesláno na Úřad práce.
Pro účely uplatnění slevy na dani z příjmu právnických osob dle § 35 předpisu č. 586/1992 Sb. zákon České
národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů není tento výpočet relevantní. Při tomto
výpočtu se postupuje odlišným způsobem.

3.1.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců ve sledovaném období

Struktura a počty zaměstnanců - stavy
počet zaměstnanců k 1.1.
kategorie
Umělci

fyzický stav
19,00

počet zaměstnanců k 31.12.

přepočtený

fyzickém stavu

17,84
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změna počtu zaměstnanců

přepočtenému
17,00

příchody
16,34

odchody
0
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2

THP

13,00

10,84

12,00

10,09

3

4

Dělníci/Ostatní

25,00

24,07

24,00

23,32

2

3

Celkem

57,00

52,75

53,00

49,75

5

9

Příchody a odchody uměleckých pracovníků jsou obvykle spojeny s koncem divadelní sezóny.
U ostatních pracovních pozic není fluktuace zaměstnanců určena na jednoznačně definovatelném základě.
Pracovní úrazy se v průběhu období nevyskytly.
3.1.3.Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období
Čerpání mzdových prostředků dle kategorií
objem vyplacených mzdových prostředků v aktuálním roce

kategorie

platy bez OON a
náhrad (PN)

náhrady (PN),
ušlý výdělek

Celkem

OON (kategorie
1-3)

OON
(DPČ,DPP
kategorie 4)

průměr na
přepočtený
stav

Umělci

5 308 358

4 268

5 312 626

0

6 000

25 664,86

THP

3 368 324

6 563

3 374 887

10 000

47 050

25 801,89

Dělníci/Ostatní

5 555 589

9 244

5 564 833

4 352

613 008

19 395,07

14 232 271

20 075

14 252 346

14 352

666 058

22 813,97

Celkem

pozn. dle "Plnění FP ke 31.12." tj. náklady na platy/průměrný přepočtený stav zaznamenal vlivem zaokrouhlení
statistickou odchylku celkového průměrného platu (14 252/52,1*1/12= 22 796,- Kč)
Pracovníci jsou odměňování v souladu s platnými legislativními normami, kterými jsou:
předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
předpis č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě ve znění pozdějších předpisů, který provádí předpis č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů,
předpis č. 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
předpis č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční prostředky na platy pro předpokládaný plný průměrný roční přepočtený stav 54 zaměstnanců byly
finančním plánem stanoveny ve výši 13 560 tis. Kč a průměrný plat na pracovníka 20 926,- Kč.
Ve vykazovaném hospodářském období byly realizovány finanční prostředky na platy v celkové výši 14 252
tis. Kč; průměrný plat na pracovníky tedy činil 22 796,- Kč.
Kategorii THP navyšuje uměle skutečnost, že je do ní zařazen statutární zástupce a je nutné přihlédnout
k výši přiznané roční odměny.
Částečně se v roce 2017 podílela na navýšení platové základny nařízení vlády- od 01.07.2017 č. 168/2017
Sb.,a od 01.11.2017 nařízení vlády č. 340/2017 , kterými se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). Navýšení
pro rok 2017 bylo vykryto částečným navýšením prostředků na provoz od zřizovatele v celkové výši 992 tis.
Kč.
Výsledný průměrný plat za rok 2017 je však i přes uvedené skutečnosti hluboko pod státním průměrem,
zvláště u kategorie ostatních zaměstnanců – dělníků.
V roce 2012 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 10 399 945,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 18 055,- Kč.
V roce 2013 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 10 564 921,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 17 968,- Kč.
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V roce 2014 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 11 426 901,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 18 782,- Kč.
V roce 2015 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 12 407 551,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 20 143,- Kč.
V roce 2016 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 12 653 735,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 20 235,- Kč.
Zařazení pracovníků do příslušných platových tříd dle vykonávajících funkcí odpovídá katalogu prací
vydaném nařízením vlády, předpis č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a
správě.
Platové třídy odpovídají profesní skladbě. Zařazení pracovníků do platových tříd se pohybuje v rozpětí od
třídy 2 až po platovou třídu 11, přičemž pomocný, obslužný personál je zařazen do tř. 2 až 3, umělečtí
pracovníci – herci do tř. 10 a 11 a ostatní v rozpětí tř. 4 až 11. Zařazení ředitele do platové třídy 13 je
určeno zřizovatelem. Průměrná platová třída dle matematického výpočtu za divadlo celkem se pohybuje
v rozpětí třídy 8 až 9.

3.2.. BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY, POŽÁRNÍ OCHRANA

STAV NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

3.2.1. BEZPEČNOST PRÁCE
Činnost úseku BOZP a PO v Divadle Radost, se řídí platnými směrnicemi:
 Směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci k zajištění prověrek pracovišť Divadla RADOST, p.o.,
Bratislavská 32, 602 00 Brno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2017 ze dne 7. září
2017. Fyzická kontrola pracovišť Divadla Radost byla provedena v záři 2017.
 Směrnicí BOZP pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je zajištěno vydávání a
hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP); aktualizace směrnice je prováděna
pravidelně v rámci potřeb organizace. Kontrola hospodaření s OOPP byla provedena během prověrek BOZP
2017.

1

Pracovní úrazovost v r. 2017

Ve sledovaném období roku 2017 nebyli pracovní úrazy.

2

POŽÁRNÍ OCHRANA

 V průběhu roku 2017 nedošlo v Divadle Radost k požáru.
 Úkoly na úseku PO jsou průběžně plněny dle schválené „Organizační směrnice pro zabezpečení požární
ochrany v Divadle Radost“.
 Školení zaměstnanců o PO je prováděno na základě "Tématického plánu školení o PO v Divadle Radost p.o.".
 Asistenční požární hlídka (APH) je smluvně zajištěna s jednotlivými osobami. Služby APH probíhaly bez
závad. Písemný doklad o odborné přípravě APH, provedené v září 2017 je uložen v dokumentaci PO. Činnost
asistenční požární hlídky byla namátkově kontrolována technikem PO a preventistou požární ochrany DR.
 Ve sledovaném období roku 2017 byly provedeny všechny plánované revize dle platných předpisů. a to jak
požárních, tak vyhrazených, (elektro, zdvihací zařízení atd.).
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 Pravidelné měsíční kontroly dodržování předpisů požární ochrany v DR prováděl preventista PO, Pavel Riedl.
O všech záležitostech PO je prováděn zápis do požární knihy DR, která je předkládána k podpisu řediteli
divadla.
3.3. OSTATNÍ INFORMACE – ODBORY, KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Dne 2.6.2015 bylo zaměstnavateli doručeno oznámení, že ke dni 18.4.2015 došlo k založení odborové
organizace – pobočky Herecké asociace č. 1404. V prosinci 2015 byl zaměstnavateli předložen návrh
kolektivní smlouvy, ale ke konsensu a podpisu kolektivní smlouvy nedošlo.
Ani v roce 2017 nedošlo k uzavření kolektivní smlouvy.
Žádné další odborové organizace v divadle nepůsobí.

IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
4.1. VÝNOSY

TEXT
Skutečnost
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Upravený
fin. plán

Skutečnost

Porovnání
skutečností

Skutečnost/
UFP
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(V Kč.)
Výnosy celkem

k 31. 12.
2016
29 967 231

k 31. 12.
2017
k 31. 12. 2017
33 333 000
33 124 931

2017/2016
%
110,5

2017 (v %)
99,4

Výnosy z činnosti celkem sk. 60 - 66

7 702 787

8 282 000

8 073 598

104,8

97,5

Výnosy za vlastní výkony a za zboží sk.
60

7 218 336

7 939 000

7 945 775

110,1

100,1

6 042 828

6 500 000

6 488 823

107,3

99,8

17 150

10 000

9 500

55,4

95,0

603 Výnosy z pronájmu

596 853

800 000

794 933

133,2

99,4

604 Výnosy z prodeje zboží

578 655

639 000

662 019

114,4

103,6

Ostatní výnosy

484 451

343 000

127 821

26,4

37,3

648 z toho: čerpání fondů

420 279

300 000

113 825

27,1

37,9

649 z toho: ostatní výnosy

64 172

43 000

13 996

21,8

32,5

602 Výnosy z prodeje služeb
z toho :Výnosy za čestné vstupenky

Finanční výnosy
662 z toho: úroky (bankovní)

2

663 z toho: kurzové zisky

2

672 Výnosy z transferů a dotací
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele

22 264 444

25 051 000

25 051 333

112,5

100,0

20 865 690

23 189 000

23 189 000

111,1

100,0

820 000

1 300 000

1 300 000

158,5

100,0

578 754

562 000

562 333

97,2

100,1

Výnosy z transferů od městských částí
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a
státních fondů
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost.
subjektů (invest.transfer EU)

Nejdůležitější položkou přehledu výnosů je skupina 60 zahrnující tržby z poskytovaných služeb, pronájmů
a prodaného zboží.
Přehled sumarizuje účty za jednotlivé skupiny příjmů. Detailně jsou sledovány jednotlivé položky
v členění pomocí analytické evidence. Členění je určeno povahou, druhem a účelem.
Výnosy z činnosti sk. 60 - koncentrují výnosy z poskytovaných služeb, pronájmů a prodeje zboží.
 SÚ 602/ zahrnuje z největší části tržby za vstupné divadelních představení na domácí scéně, na
zájezdech, tržby hostujících souborů, vstupné z prohlídkové činnosti apod.
Výnosy za čestné vstupenky dosáhly 9.500,- Kč


SU 603/ představuje tržby za pronájmy ubytovacích jednotek a
prostor.

krátkodobé nájmy divadelních

V letošním roce došlo k realizaci 16 krátkodobých pronájmů, což je o 54% více než v roce 2016.


SU 604/ inkasované tržby z prodeje zboží v občerstvovacím provozu, prodeje programů a
doplňkového sortimentu, drobných reklamních předmětů aj.

Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k nárůstu celkového výkonu v této skupině, příčinou jsou nejen
zvýšené výnosy za vlastní výkony a za prodej zboží, ale i vyšší výnosy z pronájmů , hlavně krátkodobých.
Skupina účtů 64 - jedná se o strukturálně velmi rozdílné položky, především u účtu 649 - lze jen těžko
provést odhad vzhledem k různorodosti zachycených účetních údajů.
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účet 648 – čerpání fondů
V roce 2017 bylo použito čerpání fondů – investičního a rezervního. Analýza finančních toků fondového
hospodářství je předmětem samostatné kapitoly.
účet 649 - širší spektrum přijatých náhrad od fyzických a právnických osob, pojišťoven, zaměstnanců aj.
skupina účtů 66 – finanční výnosy – kurzové zisky, kreditní úroky aj.
sk. 67 – výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky

Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, rozpočtu kraje a účelové dotace
od zřizovatele – neinvestiční transfery
Neinvestiční příspěvek na provoz pro aktuální období byl určen v rámci schváleného vyrovnaného finančního
plánu na Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13.12.2016 ve výši
22 197 tis. Kč.

Struktura schváleného transferu:





Základní příspěvek (mzdy)
Odpisy
Účelová část

17 798 tis. Kč
2 899 tis. Kč
1 500 tis. Kč

Úpravy schváleného finančního plánu 2017 v roce:

úpravy v roce
text
schválený rozpočet

smlouva, rozhodnutí

rozpočtová
opatření

+

na Z7/24 zasedání Zastupitelstva dne 13.12.2016

-

stav transferů v
tis. Kč
22 197

úprava č. 1

RO/248/2017/ZMB

711

22 908

úprava č. 2

RO/338/2017/ZMB

281

23 189

průtokový transfer z MKCR

6876/2017 OULK

průtokový transfer z JMK

JMK 32909/2017

poměr.část inv.transf.z EU
Celkem (účet 672/)

RO 232/2017/D
RO 263/2017/D

1300
120

442
25 051

Neinvestiční příspěvek na provoz pro aktuální období byl určen v rámci schváleného vyrovnaného
finančního plánu na Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13.12.2016 ve výši 22 197
tis. Kč.
Součástí neinvestičního transferu na provoz organizace je od roku 2015 schválený účelový transfer ve
výši 1 000 tis. Kč na mzdové náklady a související sociální náklady na vytvoření nových tří pracovních
míst – v kategorii umělecký pracovník. (Schváleno na Z7/02 zasedání Zastupitelstva města Brna
konaného dne 19. 12 .2014.)
Neinvestiční příspěvek zřizovatele je organizaci zasílán postupně podle zřizovatelem schváleného plánu.
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Úpravy v roce:
úprava č. 1 – navýšení neinv. přísp. na platy a odvody
- změna navazuje na legislativní nařízení vlády č. 316/2016 Sb. – zvýšení platových tarifů
zaměstnanců příspěvkových organizací od 01.07.2017


úprava č. 2 – navýšení neinv. přísp. na platy a odvody
- změna navazuje na legislativní nařízení vlády č. 316/2016 Sb. – zvýšení platových tarifů
zaměstnanců příspěvkových organizací od 01.11.2017


4.2. TRANSFERY
4.2.1.Transfery z jiných zdrojů
Průtokové transfery
Poskytovatelé transferů zaslali schválené finanční prostředky zřizovateli, který je zprostředkovaně odeslal
na účet konečného příjemce, tedy naší organizaci.


Ve vazbě na rozpočtové opatření č. RO 232/2017/D obdrželo divadlo prostřednictvím MMB
z prostředků Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu státní podpory profesionálních
divadel neinvestiční transfer ve výši 1.300 000,- Kč (rozhodnutí 6876/2017 OULK). Částka byla na
účet divadla připsána v 8/2017. Prostředky byly zcela vyčerpány v souladu s podmínkami
poskytovatele a vyúčtování bylo poskytovateli včas a řádně odesláno.



Ve vazbě na rozpočtové opatření č. RO 263/2017/D obdrželo divadlo prostřednictvím MMB
z prostředků Jihomoravského Kraje na projekt Veselé paničky Windsorské neinvestiční dotaci ve výši
120 000,- Kč (schváleno RMB R7/132 , smlouva č. JMK 32909/2017). Částka byla na účet divadla
připsána v 9/2017. Prostředky byly zcela vyčerpány v souladu s podmínkami poskytovatele a
vyúčtování bylo poskytovateli včas a řádně odevzdáno.

4.2.2. Transferový výnos z investiční dotace EU
Postupné rozpouštění investičních transferů v souladu s postupy dle ČÚS.


S předáním majetku z dokončené III. etapy rekonstrukce Divadla Radost, jenž byl částečně
investován z finančních prostředků Evropské unie, došlo již v loňském roce k zahájení legislativně
určeného postupu – postupnému zahrnování poměrné části transferového podílu do výnosů. V roce
2017 činila tato částka cca 442 tis. Kč.


4.2.3. Účelové neinvestiční transfery
Neinvestiční příspěvek zřizovatele je zasílán včetně prostředků na účelové dotace schválené zřizovatelem.
Pro aktuální rok jde o účelovou dotaci na krytí mzdových nákladů na tři umělecké pracovníky (náklady na
platy a sociální náklady) ve výši 1 000 tis. Kč. Dále o dotaci ve výši 355 tis Kč na částečné pokrytí
nákladů Muzea loutek po skončení udržitelnosti projektu EU, kdy lze objekt užívat i k edukační činnosti, a
v neposlední ředě o dotaci ve výši 145 tis. Kč na obnovu drobného instrumentálního vybavení hudebními
nástroji vč. příslušenství. Tyto poskytnuté účelové prostředky byly k 31.12.2017 organizací vyčerpány a
vyúčtovány v plném rozsahu.
4.3. SHRNUTÍ VÝNOSŮ
Orientace strategického plánování managementu na maximalizaci výnosů dosažených za vlastní výkony a
prodej zboží, podpořená aktivním použitím prostředků fondů a soustředěným úsilím kontinuálního
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zajištění návštěvnosti a realizace plánovaných inscenací a akcí, vedla v posledních několika letech ke
skokovému růstu ukazatelů výkonu.
Při meziročním porovnání několika let zpětně je zřejmé, že výše tržeb za vlastní výkony a zboží odráží
úspěšný trend implementace systémů optimalizace vnitřních procesů v organizaci s cílem maximálně
využít dostupnou kapacitu všech scén a prostoru divadla. Toto je základem pro růst tržeb v celém svém
objemu a je důkazem progresivního řízení divadla. Středem zájmů vedení divadla pro budoucí období je
posílení zahraničních zájezdových aktivit a výnosů z této činnosti plynoucích.
V letošním roce se podařilo zastavit kolísající zájem klientů o pronájem námi nabízených prostor ke
krátkodobému pronájmu. Podařilo se nám získat několik klientů ze ziskové sféry, na rozdíl od minulých
let, kdy k nám chodily hlavně ZUŠ.
Expandující výnosy posledních let dosáhly při stávající personální kapacitě vrcholu a došlo k naplnění
prognózy stagnace, resp. klesající tendence výnosové křivky. Tento ekonomický vývoj je přirozeným
jevem, který však orientuje potřebu managementu na posílení benchmarkingových procesů jako
analytického nástroje strategického marketingu a plánování a získávání zpětných vazeb.
Finanční prostředky přijaté ze všech dotačních kanálů organizace v řádném termínu vyúčtovala, přijaté
prostředky byly využity v plné výši a organizaci nevznikla povinnost vracet nevyužité prostředky zpět
poskytovateli.

4.4. NÁKLADY
TEXT

Skutečnost

Upravený fin.
plán

Skutečnost

(V Kč.)

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2017

29 967 231

32 936 000

32 876 669

Náklady celkem
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50 Spotřeb. nákupy

2 706 656

3 259 000

2 968 561

109,7

91,1

501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie

1 227 413

1 613 000

1 337 005

108,9

82,9

1 139 708

1 246 000

1 229 771

107,9

98,7

340 335

400 000

401 785

118,1

100,4

504 Prodané zboží
506 Aktivace dlouhodobého majetku
507 Aktivace oběž.maj.
51 Služby
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na repre.
516
518
52
521
524

Aktiv.vnitroorg.služeb
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady -platy, OON,PN
Zákonné soc.poj.

525 Jiné sociální pojištění Koop.
527 Zákonné soc. nákl.
528 Jiné sociální náklady
53 Daně a poplatky
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
54 Ostatní náklady
541
542
543
544
547
548
549
55

Sml.pok.a úr.z prodl.
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostat. nákl. z činnosti

Odpisy, rezervy, opr.pol.
551 Odpisy DHM, DNM
558 Nákl.z drob.dlouh.maj.
557 Náklady z odepsaných pohl.
56 Finanční náklady
562 Úroky
563 Kurzové ztráty

-800

80,0

5 341 595
1 289 065
32 225

5 334 000
931 000
30 000

5 483 328
1 170 868
63 065

102,7
90,8
195,7

102,8
125,8
210,2

26 935

25 000

25 177

93,5

100,7

-1 304
3 994 674
18 136 339
13 274 305

-1 000
4 349 000
20 386 000
15 021 000

-2 281
4 226 499
20 453 147
14 932 756

174,9
105,8
112,8
112,5

228,1
97,2
100,3
99,4

4 381 407

4 772 000

4 941 533

112,7

103,6

71 519
409 108

78 000
515 000

78 040
500 818

109,1
122,4

100,1
97,2

52 326

53 000

54 719

103,2
80,0
104,6

2 400

3 000

2 400

49 926

50 000

52 319

104,6
100,0
104,7

213 649

155 000

160 452

75,1

103,5

198 931

155 000

160 452

80,6

103,5

3 514 778

3 745 000

3 753 703

106,7

100,2
100,0
102,5

13 833
161

724

3 228 457
254 601

3 345 000
400 000

3 343 622
410 081

103,6
161,1

31 720
1 888

4 000

0
2 759

146,1

69,0

1 888

4 000

2 759

146,1

69,0

59 Daň z příjmu
591 Daň z příjmů
595 Dodat. odvody daně z příjmů

Úpravy schváleného finančního plánu 2017 v roce na straně nákladů byly provedeny ve vazbě na úpravy
výnosových položek.
sk. 50 – spotřebované nákupy
účet 501 – spotřeba materiálu
1 337 tis. Kč
Nákladové položky účtu spotřeba materiálu zahrnují analyticky členěné nákupy povahy:
materiál spotřebovaný při výrobě inscenací, ochranné pomůcky
pracovní obuv a oděvy, OOPP
DDHM do OE
materiál na propagaci, fotodokumentace
kancelářské potřeby, odborná literatura apod.
- pohonné hmoty
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-

spotřeba pracích prostředků
materiál na údržbu a úpravy představení
úklidové a čisticí prostředky
nákl. na údržbu a opravy, nářadí
spotřeba jeviště, osvětlení, zvuk apod.
ostatní spotřeba nezařazená - provoz
náklady na VHČ

Stěžejní část nákladů tvoří nákupy materiálu k výrobě divadelních inscenací a úpravy provozovaných
divadelních výprav. Tyto nálady jsou částečně kryty transferovými výnosy. Ostatní nákupy odpovídají
plánovaným výdajům aktualizovaných na momentální stav a potřeby provozu.
Materiálové náklady na výrobu nových a údržbu stávajících inscenací
Materiálové náklady na provoz a údržbu – hlavní činnost
Ochranné osobní pomůcky
Drobný dlouhodobý majetek (operativní evidence)
Materiálové náklady na vedlejší hospodářskou činnost

783 tis. Kč.
366 tis. Kč
48 tis. Kč
99 tis. Kč
41 tis. Kč

účet 502 - spotřeba energie
1 230 tis. Kč
Spotřeba energií – vody, páry a elektrické energie je analyticky členěna na náklady z hlediska hlavní
činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. V rámci hlavní činnosti jsou odděleně sledovány náklady na
spotřebu energií v Muzeu loutek.
Centrálně zadanou veřejnou zakázku Statutárním městem Brnem na dodávky elektrické energie vyhrála
pro aktuální období společnost AMPER MARKET a.s.
Dodávky páry určené k vytápění spravovaného objektu zajišťuje dlouhodobě společnost Teplárny, a.s..
Dodávky vody do objektu pak Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Poplatky za stočné nejsou předmětem tohoto účtu. Nejedná se o spotřebu energie, ale poplatek za
službu. V tomto smyslu je evidence vedena na účtu služeb (518/).
Elektrická energie – hlavní činnost
Muzeum

374 tis. Kč
30 tis. Kč

Teplo – pára – hlavní činnost
Muzeum

665 tis. Kč
52 tis. Kč

Spotřeba vody – hlavní činnost
Muzeum

28 tis. Kč
2 tis. Kč

Spotřeba energií – vedlejší hosp.činnost

79 tis. Kč

účet 504 – prodané zboží
402 tis. Kč
Skladová hodnota prodaného zboží v občerstvení (hospodářská činnost) byla 329.613,- Kč. Inventurní
rozdíl zjištěn nebyl.
Závislost nákladů na objemu prodaného zboží v provozu občerstvení je přímo úměrná. Dlouhodobě se
pohybuje kolem 82 % objemu tržeb z prodeje zboží.
Skladová hodnota prodaného doplňkového sortimentu činila 72.171,- Kč.
programy, CD, knihy, drobné reklamní předměty ap.
Detailní informace jsou předmětem části zprávy týkající inventarizace majetku.

sk. 51 - Služby
účet 511 – opravy a udržování

1 171 tis. Kč

V aktuálním roce čerpala organizace prostředky na opravy a údržbu v objemu 1 171 tis. Kč.
Účet obsahuje náklady na opravy a údržbu svěřeného majetku poskytované externími dodavateli, tj.
zajištující služby nebo služby včetně dodávky materiálu.
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Náklady na opravy a údržbu majetku jsou však mnohem vyšší. Pokud nejde o dodání materiálů včetně
služby, tedy o přímé zajištění souvisejících prací externími dodavateli, ale pouze o nákupy materiálu,
součástek, náhradních dílů, aj.,
nutných pro zabezpečení plynulého provozu, jsou tyto výdaje
soustřeďovány a analyticky členěny na účtu 501/ - spotřebované nákupy. U těchto nákladů na opravy a
údržbu však nelze aplikovat postup podle § 31 odst. 2 písm. d) předpisu č. 250/2000 Sb. Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 704 – Fondy účetní
jednotky (VÚJ) bodu 7.4. písm. c), tj. čerpání prostředků investičního fondu na krytí nákladů k „navýšení
peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace
používá pro svou činnost“.

Opravy a údržba budov, scén aj. – hlavní činnost
z toho Muzeum
Opravy a údržba vozového parku
Opravy a údržba instrumentálního vybavení
Opravy a údržba – vedlejší hospodářská činnost

851 tis. Kč
12 tis. Kč
63 tis. Kč
14 tis. Kč
231 tis. Kč

V souladu s § 31 odst. 2 písm. d) předpisu č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky (VÚJ) bodu 7.4. písm. c)
nečerpala organizace prostředky investičního fondu na krytí nákladů k „navýšení peněžních prostředků
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou
činnost“.
Náklady na opravy a údržbu přesahující účelově 100 tis. Kč

popis nákladové položky/dodavatel

fakturace v tis.
Kč.

Elmont Group, a.s. – celoroční údržby EPS a EZS

165

Krupička - malířské a natěračské práce opravy a údržba

156

OHL ŽS oprava teplovodu - havárie

119

Celkem

440

* stavební práce podléhají režimu PDP na příjemcem fakturace je bez DPH

účet 512 – cestovné
63 tis. Kč
Náklady spojené v maximální míře s dietami účastníků zájezdových představení, jak v tuzemsku, tak v
zahraničí. Menší část je tvořena náklady na cestovné jednotlivých pracovníků, pokud jsou vysláni na
individuální pracovní cestu, resp. náklady spojené s pracovními cestami ředitele organizace.
Tuzemsko
Zahraničí
Ostatní

28 tis. Kč
18 tis. Kč
17 tis. Kč

účet 513 – náklady na reprezentaci 25 tis. Kč
Spotřeba je relevantní reprezentací organizace při hostování externích uměleckých pracovníků
v souvislosti s jejich účinkováním, při pracovních setkáních, výročích a oslavách významných momentech
a milníků činnosti.

účet 516 – aktivace vnitro-organizačních služeb - 2 tis. Kč
Jedná se o aktivaci vnitropodnikové dopravy vybraným vozidlem za účelem zásobování provozu
občerstvení, provozovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Meziroční srovnání je irelevantní.
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účet 518 – ostatní služby
4 226 tis. Kč
Skladba ostatních provozních nákladů účtu 518/:
 poštovné, kopírování, poplatky (včetně bankovních), školení, vzdělávání zaměstnanců, čištění a údržba
kostýmů, odvoz odpadu, stočné, předplatné, DDNM do OE aj.
Z výčtu titulů soustředěných v této nákladové položce je patrné, že se jedná o velmi rozmanitou skladbu,
po nákladech na mzdové prostředky objemově nejnáročnější položku.
Vybrané služby jsou vzhledem k druhu činnosti nezbytné (např. autorské honoráře, tantiémy) a z
hlediska objemu finančních prostředků významné.

Náklady na služby
popis nákladové položky

vynaložené
prostředky v
tis. Kč

autorské honoráře - tantiémy

792

autorské honoráře - vytvoření díla

659

autorské honoráře - externí spolupráce

858

autorské honoráře - hostující + ostatní

209

telekomunikace

139

přepravní služby (zájezdy) – k přefakturaci

191

nájemné, půjčovné

104

propagace, inzerce

484

zabezpečení objektu

83

služby - výpočetní technika

289

provozní služby ostatní - hlavní činnost

371

provozní služby - doplňková činnost
Celkem

47
4 226

sk. 52 – Osobní náklady
Součástí neinvestičního transferu na provoz organizace je od roku 2015 schválený účelový transfer ve
výši 1 000 tis. Kč na mzdové náklady a související sociální náklady na vytvoření nových tří pracovních
míst – v kategorii umělecký pracovník.
Schváleno na Z7/02 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 12 .2014.
Tyto poskytnuté účelové prostředky podléhají každoročnímu vyúčtování.
účet 521 – mzdové náklady
14 933 tis. Kč
Objem prostředků na platy zaměstnanců byl dle schváleného rozpočtu pro rok 2017 určen ve výši 14 240
tis. Kč.
V průběhu roku zřizovatel navýšil plánovaný rozpočet na základě legislativní úpravy platových tarifů od
01. 07. 2017 (nařízení vlády č. 168/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
o 711 tis. Kč.a od 01.11.2017 nařízení vlády č. 340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů ) o 281 tis.
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Náklady na platy
z toho náhrady PN
Ostatní osobní náklady

14 253 tis. Kč
20 tis. Kč
680 tis. Kč

Od 1. 1. 2012 jsou na tomto účtu zachyceny také náklady na vyplacené náhrady z titulu pracovní
neschopnosti v prvních 14. kalendářních dnech pracovní neschopnosti.
Členění na hlavní a vedlejší činnost
Náklady na platy

hlavní činnost
vedlejší činnost
Ostatní osobní náklady hlavní činnost
vedlejší činnost

14 094 tis. Kč
159 tis. Kč
549 tis. Kč
131 tis. Kč

účet 524 – zákonné sociální pojištění
4 942 tis. Kč
Přímo úměrné náklady na vyplacené mzdové prostředky.
Hlavní činnost
Vedlejší činnost

4 888 tis. Kč
54 tis. Kč

účet 525 – jiné sociální pojištění
78 tis. Kč
Výše je stanovena v souladu s předpisem č. 125/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání. Pro organizaci je to 5,6 promile ze stanoveného vyměřovacího základu. Odvod
byl v plné výši splněn.

účet 527 – zákonné sociální náklady
501 tis. Kč
Zákonný 2 % příděl do FKSP z objemu vyplacených finančních prostředků na platy zaměstnanců bez
ostatních osobních nákladů a PN :
285 tis. Kč
Příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši
213 tis. Kč
Od 1. 1. 2013 jsou zde zahrnuty náklady dle § 24 odst. 2 pís. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
v aktuálním znění.
Náklady na lékařské prohlídky:
3 tis. Kč

sk. 53 – daně a poplatky

54 tis. Kč.

Plánována byla částka na úhradu silniční daně za osobní užitkový automobil Citroën Berlingo, který je
částečně využíván i pro doplňkovou činnost, dále pak nákupu dálničních známek, nákladů na úhradu
mýtného a obdobných poplatků. Dále je potřeba přihlédnout k aktuální potřebě úhrady daně silniční za
ostatní vozidla, pokud dojde v aktuálním roce k jejich využití pro činnost, která je předmětem daně
z příjmů. Součástí skupiny je široké spektrum poplatků vyplývajících z činnosti organizace. Je to položka,
u které pravidelně vznikne mírný nesoulad mezi plánovaným a skutečným stavem. Jmenovat lze zejména
mýtné, které je pravidelně se opakujícím nákladem, nebo poplatky Asociaci profesionálních divadel apod.

účet 549 – ostatní náklady z činnosti
Detailní pohled na složení účtu:
Náklady z pojištění majetku
„Malé technické zhodnocení“

160 tis. Kč

152 tis. Kč
8 tis. Kč

Zbývající náklady se pojí k haléřovému vyrovnání, připojištění debetní karty k účtu KB apod.

sk. 55 – Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr.pol.
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účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku
3 344 tis. Kč
Součástí schváleného rozpočtu plánu byly i prostředky na odpisy ve výši 2 899 tis. Kč
Plán výše uloženého odvodu odpisů z IF:
1 699 tis. Kč
Nařízený odvod odpisů v souladu se „Zásadami“: vždy do 15. dne měsíce.
V průběhu roku nedošlo k drobným úpravám vedoucím ke změně odpisové základny a související změny
výše účetních odpisů a výše odvodu zřizovateli.
Pravidelné celkové roční odpisy jsou v souladu s ČUS č. 708 bod) 4.6 zaokrouhleny v odpisovém plánu na
celé Kč nahoru.
Mimořádné jednorázové odpisy jsou analyticky vyčleněny zvlášť bez zaokrouhlení.
účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

410 tis. Kč

Celá částka se týkala pouze nákladů z DDHM hlavní činnosti.
sk. 56 – finanční náklady

2 tis. Kč

Ve skupině 56 byly zúčtovány kurzové ztráty ve vztahu k zahraničním služebním cestám, k pohledávkám
a závazkům v cizích měnách a v rámci přepočtu kurzu hotovostních a bezhotovostních finančních
prostředků v cizích měnách ke 31.12.
4.5. SHRNUTÍ NÁKLADŮ
Mimořádnou a nákladově nejvýraznější akcí, která nepřímo skrze náklady ovlivnila výnosy a celkový
výsledek hospodaření v aktuálním roce, jsou výmalba foyer a havarijní oprava teplovodu na dvoře mezi
hlavní budovou a budovou atelieru.
Vstup do foyer je prvním vjemem, který každý návštěvník vidí. Po více jak třech letech kdy se v těchto
prostorách vystřídalo několik stovek převážně dětí, byly však stěny již značně okopané a na některých
místech byly mapy po přívalových deštích. Také bylo nutné vyměnit ventil u řídící jednotky u
vzduchotechniky, čímž se porušila výmalba stropu. Z těchto důvodů bylo přikročeno k této akci na
základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.
Další velkou akcí byla oprava teplovodu mezi hlavní budovou divadla a budovou atelieru. Byla
diagnostikována prasklá trubka mezi těmito dvěma budovami a v budově atelieru se netopilo. Vzhledem
k tomu, že bylo nutné udělat výkopové práce na dvoře, kde parkují auta a autobusy našich hostů, jsme
tuto opravu prováděli letních měsících kdy jsou divadelní prázdniny. Na tuto zakázku se výběrové řízení
nevypisovalo, protože se jednalo o havarijní stav a byla oslovena firma OHL ŽS, která původní stavbu
realizovala a přesně věděla kde jsou trubky uloženy.
Nicméně nalézt optimální rovnováhu mezi potřebami a zdroji je doslova sisyfovskou stránkou
strategického řízení každé organizace. Zejména, co se týká financování do údržby, obnovy a modernizace
provozu a eliminovat tak chátrání a znehodnocování spravovaných hodnot.
Jisté výhody nám skýtá nucená zkušenost minulých let se zajištěním provozu s nízkým rozpočtem, která
přinesla jiný náhled na strategii plánování a analýzu současných možností, příležitostí a rezerv.
Přirozenou odezvou rozšiřující se základny poskytovaných služeb je růst nákladovosti napříč jednotlivými
skupinami a účty.
Jde však o náklady, které zpětně generují zisky nejen na straně reálně vykázaných hmotných prostředků,
ale v širším slova smyslu jde o investice do budoucnosti kulturního rozvoje jednotlivců a společnosti.
Tímto naplňuje naše organizace svoje kulturně edukativní poslání.

4.6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROZPOČTEM MĚSTA BRNA
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Hlavní činnost
v tis. Kč

text

index
17/16

2016

2017

výnosy

28 841

31 715

1,10

náklady

29 133

31 801

1,09

-292

-86

zisk + ztráty -

Vedlejší činnost
v tis. Kč

text

index
17/16

2016

2017

1 126

1 410

1,25

náklady

834

1 076

1,29

zisk + ztráty -

292

334

výnosy

Hospodářský výsledek za organizaci
v tis. Kč

text

index
17/16

2016

2017

výnosy

29 967

33 125

1,10

náklady

29 967

32 877

1,10

0

248

zisk + ztráty -

Hospodaření divadla v roce 2017 skončilo ziskem ve výši 248 tis. Kč.
Prvotně plánované náklady i výnosy byly vyšší. Formou úprav finančního plánu v roce došlo ke změně
jejich celkové hladiny v souvislosti se skutečným vývojem nákladů i výnosů.
Hlavní činnost. Nákladová stránka hospodaření hlavní činnosti je zatížena provozními náklady Muzea
loutek, které si organizace od kolaudace objektu nese sama.
Výnosová část hospodaření byla podpořena vícezdrojovými transfery a postupným rozpouštěním
transferového podílu EU poskytnutého na III. etapu rekonstrukce.
Závěrečné srovnání základních ukazatelů ekonomického vývoje organizace formou meziročního srovnání.

Meziroční srovnání nákladů a výnosů
index
17/16

2016

2017

vlastní výnosy

7 703

8 074

1,05

vlastní náklady

29 968

32 877

1,10

transfery, dotace

22 264

25 051

1,12

77

77

1,0

prům. cena vstupenky
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Hospodářská (doplňková, vedlejší) činnost je realizována v souladu se Zřizovací listinou a je
soustředěna do oblasti krátkodobého pronájmu divadelních prostor, reklamní a propagační činnosti,
zahrnuje provoz ubytovacího zařízení a provoz bufetu, který zajišťuje občerstvení pro diváckou veřejnost.
Náklady a výnosy spojené s provozem ubytovacího zařízení a bufetu jsou promítnuty v plánu, neboť se
jedná o stálé, opakující se služby.
Jiná situace je v oblasti poskytování krátkodobých pronájmů, neboť se jedná o nahodilé činnosti, odvislé
od počtu příležitostných zájemců o nabízené služby. Obdobně je tomu i v oblasti poskytování reklamy. U
těchto činností nelze počítat s žádnou pravidelností.
V aktuálním roce bylo zajištěno celkem 16 krátkodobých pronájmů.
Průměrný náklad na jeden realizovaný krátkodobý pronájem činil: 28 244,- Kč, což při průměrné době
nájmu cca 10-12 hodin vychází na 2 824,-Kč bez DPH/ hodina.
Do výnosů z pronájmů byl zahrnut i příležitostný pronájem hostinského pokoje. V hodnoceném roce
zájem o reklamní služby nebyl žádný.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou
všechny povolené doplňkové činnosti podle druhů dlouhodobě ziskové.
Hospodářská činnost dle druhů
text

v tis. Kč
výnosy

náklady

výsledek
hospodaření

provoz ubytoven

325

37

288,00

krátkodobé pronájmy nebyt. prostor

465

452

13,00

provoz občerstvení

615

584

31,00

5

3

2,00

1 410

1 076

334,00

krátkodobé ubytování - hosti
Celkem

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je v aktuálním roce statisticky zkreslen právě v souvislosti
s navýšením nákladů účtu 511/, které se (dle dlouhodobě nastaveného vzorce) rozpouštějí poměrným
dílem do jednotlivých činností . Při úpravě vzorce by však došlo k porušení zásad stálosti metod
používaných v účetnictví (konzistentnost).

Daň z příjmu právnických osob
I po úpravě daňového základu o vybrané položky hlavní činnosti, daňová povinnost, při využití možného
odpočtu ze základu daně, tj. 300 000,- Kč dle § 20 odst. 7 zákona 586/92 Sb., o dani z příjmu a využití
slevy na dani dle § 35 zmiňovaného zákona, organizaci nevznikla.

Návrh na příděl výsledku hospodaření
Hospodaření organizace za hodnocené období – rok 2017 - skončilo přebytkem ve výši 248 tis. Kč .
Zhoršený výsledek hospodaření (ztráta) z hlavní činnosti byl vykryt zlepšeným výsledkem hospodaření
(ziskem) z povolené doplňkové činnosti.
Protože příspěvková organizace Divadlo Radost dosáhla v roce 2017 přebytku hospodaření, tj. výnosy
byly vyšší než náklady,byl učiněn návrh na schválení přídělu do fondových zdrojů pro budoucí období.
Přehled soběstačnosti
Konečné nákladové a výnosové položky ve vztahu k upravenému finančnímu plánu:
-

výnosy dosáhly 99,4% UFP ke 31.12.2017
náklady dosáhly 99,8 % UFP ke 31.12.2017
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Divadlo Radost dosáhlo za rok 2017 přebytkového výsledku hospodaření.
(z toho doplňková činnost + 335 tis. Kč, hlavní činnost – 87 tis. Kč.)
Průměrné procento soběstačnosti ( včetně zatížení nákladů odpisy)
plánované
25,4 %
realizované
25,5 %

4. 7. ZÁSOBY, FINANČNÍ MAJETEK, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY
4.7.1. Zásoby
Skladová evidence je vedena způsobem A.
Zásoby
v tis. Kč

text

stav k 1.1.

přírůstky

úbytky

stav ke 31.12.

Materiál
Materiál: sklad textilu
Materiál: sklad ostat.pomoc.mat.k výr.
Celkem

149

44

52

141

81

47

44

84

230

91

96

225

266

24

80

210

7

51

11

47

Zboží
Sklad - programy
Sklad - reklamní zboží
Sklad - zboží pro občerstvení
Celkem

22

345

333

35

296

420

424

292

0

517

517

0

526

1 028

1 037

517

Průběžné položky
pořízení materiálu + zboží
Zásoby celkem

4.7.2. Finanční majetek
Finanční majetek
text
Běžný účet - KB
Běžný účet - KB (FKSP)
Celkem
Peněžní prostředky v hotovosti - CZK
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v tis. Kč
stav k 1.1.

přírůstky

úbytky

stav ke 31.12.

3 383

36 975

36 669

3 689

76

207

187

96

3 459

37 182

36 856

3 785

150

5 154

5 158

146
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Peněžní prostředky v hotovosti - EUR

2

43

43

2

Peněžní prostředky v hotovosti - PLN

3

3

3

3

155

5 200

5 204

151

peníze na cestě

0

3 002

3 002

0

stravenky

0

753

703

50

3 614

46 137

45 765

3 986

Celkem

Finanční majetek celkem

4.7.3. Pohledávky a závazky
4.7.3.1. Pohledávky
Pohledávky - krátkodobé
Pohledávky

v tis. Kč
stav k 1.1.

stav ke 31.12.

35

95

3

1

169

245

3

3

Za odběrateli
Krátkodobé poskytnuté zálohy - mýtné
Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie
Za zaměstnanci - z vyúčtování spotř.ener.v ubyt.
Ostatní - úhrady vstupného kartou
Ostatní - úhr.vstupného - web ticket
Náklady příštích období
Celkem pohledávky

2

3

196

269

77

117

485

733

Krátkodobé pohledávky organizace z odběratelsko - dodavatelských vztahů byly v průběhu roku hrazeny
včas, resp. v časovém rozmezí, kdy interní směrnicí stanovené náklady na upomínání a penalizaci
opožděných plateb, nebyly prodlevou u každé jednotlivé pohledávky dotčeny – překročeny a organizace
tak nemusela přistoupit v tomto roce k zahájení procesu penalizace.

Konečný stav neuhrazených pohledávek odběratelů k 31. 12.


Faktura vydaná č. 311217072 (0031/00072) , dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018 , na částku
10 000,- Kč, předmět fakturace:. Náklady na představení Jak Pejsek a Kočička chystali vánoce



Faktura vydaná č. 311217073 (0031/00073), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku
1.059,- Kč, předmět fakturace: náklady spojené s dopravou představení Jak Pejsek a Kočička chystali
vánoce



Faktura vydaná č. 311217074 (0031/00074), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku
15.000,- Kč, předmět fakturace: náklady spojené s dopravou představení Jak Pejsek a Kočička
chystali vánoce



Faktura vydaná č. 311217075 (0031/00075), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku
3.690,- Kč, předmět fakturace: náklady spojené s dopravou představení Jak Pejsek a Kočička chystali
vánoce
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Faktura vydaná č. 311217076 (0031/00076), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku
1.540,- Kč, předmět fakturace: prodej vstupenek na představení



Faktura vydaná č. 311217077 (0031/00077), dne 22.12.2017 , splatnost 05.01.2018, na částku
14.100,- Kč, předmět fakturace: dárkové poukazy



Faktura vydaná č. 321217020 (0032/00020), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku
48.400,- Kč, krátkodobý pronájem prostor divadla.



Faktura vydaná č. 321217021 (0032/00021), dne 21.12.2017 , splatnost 04.01.2018, na částku 850,Kč, krátkodobý pronájem prostor divadla.

Pohledávky - dlouhodobé
Pohledávky

v tis. Kč
stav k 1.1.

stav ke 31.12.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - mýtné - aparáty

2

2

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - nájem skladů Cejl 27

4

4

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - O2 (set-top-box)

0

1

Celkem pohledávky

6

7

4.7.3.2. Závazky
Závazky - krátkodobé
v tis. Kč
Závazky

stav k 1.1.

stav ke
31.12.

Pohledávky z obchodního styku
K dodavatelům

15

206

Přijaté zálohy - od zaměst. na stravenky

15

36

132

192

Přijaté zálohy - předprodej
Přijaté zálohy - poukazy
Zaměstnanci - nevyplac.mzdové prostředky 12/
K zaměst. - z vyúčtování spotř.ener.v ubyt.
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851

1003

14

6
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Sociální zabezpečení - odvody

353

423

Zdravotní pojištění -odvody

153

181

K FU - zálohová daň (mzdy)

99

152

1

5

K FU - DPH za 4.Q

46

44

Ostatní kr. (honoráře exter. uměl.prac. Za 12/)

51

52

Ostatní kr. předpis odvodu ost. záv. z mezd. 12/

1

0

Ostatní krátkodobé

0

0

Výdaje příštích období vč. popl web ticket

367

289

Výdaje příštích období - doprodej knihy 60.

33

33

0

55

2 147

2 684

K FU - srážková daň (mzdy) + doplatek daně silniční

Dohadné účty pasivní
Celkem závazky

Tabulka prezentuje stručný přehled krátkodobých závazků.
Dlouhodobé závazky divadlo nemá.

4.8. DOPRAVA

Dopravní prostředek

SPZ

počet ujetých km

cena za PH v Kč

IVECO

BSE 65-54

2.123

8.675,00 Kč

Citroën Berlingo

BZR 85-71

1.437

5.505,00 Kč

Citroën Berlingo

9B8 47 35

5.985

22.636,00 Kč

Citroën Jumper

7B8 8209
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Nákladní automobil IVECO BSE 65-54 je maximálně využíván pro přepravu dekorací při zájezdových
představeních, v menší míře pak při nákupu materiálu pro výrobu inscenací. Zanedbatelná část ujetých
kilometrů je spojena s pravidelným servisem vozidla. Na zájezdových představeních v ČR bylo najeto
1 812 km. Meziročně klesající počet kilometrů je způsoben stářím a velikostí vozidla. Stále častěji jsme
nuceni na zájezdová představení objednávat externího dopravce. Prioritou je pro nás ovšem možnost
vlastní dopravy, což musíme řešit nákupem nového nákladního vozidla.
Automobil Citroën Berlingo BZR 85-71 již slouží pouze pro nákupy potřebné k zabezpečení provozu,
zásobování občerstvení zbožím a převozu materiálových zásob určených k výrobě divadelních výprav
apod.
Automobil Citroen Berlingo 9B8 4735 byl v roce 2017 výhradně používán na přepravu účinkujících na
zájezdová představení a doplňkové pracovní cesty festivalů, divadel aj. Z celkového počtu 5 985
kilometrů bylo 2 104 kilometrů najeto při zájezdových představeních v ČR a 3 881 kilometr tvořily
služební cesty pověřených pracovníků po ČR v zájmu hlavní činnosti divadla.
Víceúčelový vůz Citroën Jumper 7B8 8209 je upraven tak, aby při zájezdových představeních pojal
jak přepravované dekorace, tak i členy souboru. Částečně tak dochází k eliminaci využívání externích
dopravců při přepravě účinkujících a v některých případech i divadelních výprav. V roce 2017 bylo celých
7 851 km využito právě na přepravu účinkujících, techniky či kulis, dekorací, rekvizit a kostýmů při
zájezdových představeních . V ČR bylo najeto 5 416 km a v zahraničí 2 435 km ( zájezdy do Slovinska a
Polska).
V meziročním srovnání počtu ujetých km došlo k poklesu o 760 km u nákladního vozidla IVECO. Při
součtu kilometrů obou osobních vozidel byl počet kilometrů téměř totožný jako v roce předcházejícím, u
vozidla Citroen Jumper došlo k nárůstu o 3 951 km.
Náklad na provoz vozidel činil v roce 2017 celkem 64 907,- Kč, což je o 15.792,- Kč víc než v roce
předchozím. Tento nárůst je způsoben tím, že bylo najeto o 3 202 km více a vývojem cen PHM ve
sledovaném období.

4.9. INVESTICE
4.9.1.

Realizované investice

Realizované investice v aktuálním roce sumárně:

1 349 160,- Kč

Finanční prostředky byly čerpány z investičního fondu průběžně po dokončení a zařazení investičních akcí
do používání.
Při zadávání výběrového řízení postupovala organizace v souladu s předpisem č. 137/2006 Sb. Zákon o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní vztahy s dodavateli byly uzavřeny na základě vyhodnocení stanovených kritérií ve vyhlášených
výběrových řízení na zakázky malého rozsahu.


Hliníková konstrukce – dekorace - Veselé paničky Windsorské
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- do používání zařazena v 1/2017
- předpokládaná životnost 48 měsíců


Hliníková konstrukce – dekorace - Budulínek z hudebky
- do používání zařazena v 10/2017
- předpokládaná životnost 48 měsíců

107.690,- Kč



Hliníková konstrukce – dekorace – Pipi Dlouhá Punčocha
- do používání zařazena v 11/2017
- předpokládaná životnost 36 měsíců



Technické zhodnocení skladů a zastřešení parkovací plochy –
794.914,- Kč
- do majetku zařazeno v 9/2017 jako TZ vztahující se k IČ 10 265 a 10 266



Vestavěná skříň
- do používání zařazena v 9/2017
- předpokládaná životnost 36 měsíců



Úprava odsávání – atelier
- do majetku zařazeno v 11/2017 jako TZ vztahující se k IČ 104/2

139.150,- Kč

118.387,- Kč

57.475,- Kč

4.9.2. Informace o čerpání příspěvků na investice poskytnutých z rozpočtu města.

Na zasedání Z7/24 dne 13.12.2016 byl schválen investiční transfer ve výši 253 tis. Kč na pořízení
hudebních nástrojů, skutečně čerpaná částka činila 228.899,- Kč






Housle Holpuch Josef 13/2016
B tuba ROY BENSON TB 202
Kontrabas ALLEGRO ¼
403554
Digitální piano YAMAHA CLP 535
ROLAND FR 1XV Accordion

41.999,- Kč
52.000,- Kč
46.500,- Kč
43.400,- Kč
45.000,- Kč

V. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

5.1.

FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY

Přehled fondů organizace včetně finančních toků je uvedena v následující tabulce.
v tis. Kč
text

411 Fond odměn
412 FKSP
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš.VH
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tvorba

čerpání

stav ke 31.12.

75

0

0

75

92

285

255

122

591

0

114
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416 Investiční fond

1 604

3 130

3 277

1 457

Fond odměn
V průběhu aktuálního roku nedošlo k pohybům.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba a čerpání fondu v hodnoceném období probíhaly v souladu s plánem, který respektuje vyhlášku o
FKSP rozpracovanou do vnitřní směrnice. Struktura a účel použití finančních prostředků fondu a plánování
přiměřeně respektuje požadavky a názory odborové organizace působící v organizaci.
Zákonný příděl z mezd byl pro aktuální období 2 % nákladů na platy
284.645,42 Kč
Čerpání fondu na částečné krytí stravenek:
156.158,00 Kč
Čerpání na peněžní a nepeněžní dary (pracovní a životní jubilea)
33 500,00 Kč
Ostatní čerpání – Cafeterie
65.600,00 Kč
Peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu.
Fond rezervní
V letošním roce bylo přistoupeno k čerpání prostředků dle § 30 odst. 2 pís. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů - čerpání prostředků z rezervního fondu na rozvoj další činnosti, tj. k
použití daňové úspory roků 2015 a 2016 na krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž
získané příjmy nejsou předmětem daně - ve smyslu § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Daňová úspora z roku 2015 (ř. 250 DAP) ve výši 57 000,- Kč a z roku 2016 (ř. 250 DAP) ve výši 56 825,Kč celkem tato částka činila 113.825,- Kč.
Prostředky byly využity ke krytí nákupů hudebních nástrojů a zvukové techniky.
Fond Investiční
Předpokládaný příděl finančních prostředků z odpisů doznal oproti schválenému finančnímu plánu
odchylku ve výši 3 tis. Kč v souvislosti s likvidací neodepsaného majetku IČ 10 310. Plánovaný příděl byl
ve výši 2 899 tis. Kč, skutečný přírůstek finančních prostředků byl 2 901 tis. Kč.
Čerpání fondu:

nařízený odvod odpisů zřizovateli dle plánu
Kč


1 699 tis.

dle § 31 odst. 2 pís. a) zákona 250/2000 Sb.
– financování investičních výdajů
1 349 tis. Kč

Krytí investičních výdajů







Hliníková konstrukce Veselé paničky Windsorské
Hliníková konstrukce Budulínek z hudebky
Hliníková konstrukce Pipi Dlouhá punčocha
Rekonstrukce skladových objektů
Oprava vzduchotechniky atelier
Vestavěná skříň – atelier

131.544,- Kč
107.690,- Kč
139.150,- Kč
794.914,- Kč
57.475,- Kč
118.387,- Kč

Na zasedání Z7/24 dne 13.12.2016 byl schválen investiční transfer ve výši 253 tis. Kč na pořízení
hudebních nástrojů, skutečně čerpaná částka činila 228.899,- Kč





Housle Holpuch Josef 13/2016
B tuba ROY BENSON TB 202
Kontrabas ALLEGRO ¼
403554
Digitální piano YAMAHA CLP 535
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ROLAND FR 1XV Accordion

45.000,- Kč

Fondy účetní jednotky jsou plně kryty peněžními prostředky, které spolu s prostředky na provoz
organizace eviduje na společném běžném účtu u KB Brno a pomocí analytické evidence je zabezpečeno
jejich rozlišení podle jednotlivých druhů.

VI. KONTROLNÍ ČINNOSTI
Vnitřní kontrolní systém zavedený v Divadle Radost Brno, příspěvkové organizaci, vychází z ustanovení
zákona č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Povinnosti
vyplývající ze zákonných norem jsou shrnuty v interní směrnici„ Finanční kontrola - vnitřní kontrolní
systém.“
Řídící kontrolu, která je součástí vnitřního kontrolního systému, provádí pověření vedoucí zaměstnanci.
Záznam o kontrolní činnosti od fáze předběžné řídící kontroly přes průběžnou až po následnou kontrolu
dle § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prováděn na určených formulářích.
Písemné záznamy spolu s účetními doklady jsou archivovány. Finanční kontrola během roku 2017
nezjistila závažné nedostatky. Ke zlepšení kontrolní činnosti přispívá i systém vnitřních předpisů a norem.
Nedílnou součástí finanční kontroly je i interní audit. Interní audit je prováděn dle ročního plánu auditu,
který upřesňuje rozsah, věcné zaměření a typ auditů, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění.
V souladu s ročním plánem auditu a dodatku k němu, schváleným ředitelem divadla, bylo v roce 2017,
mimo odborné přípravy auditora, konzultační a metodické činnosti dle potřeb organizace, vykonáno všech
šest plánovaných interních auditů. Čtyři audity byly finanční a dva audity výkonu.

6.1. PLÁN INTERNÍCH AUDITŮ PRO ROK







Mimořádný účelový příspěvek na provoz na rok 2016 s cílem prověřit, zda při čerpání
mimořádného účelového příspěvku na krytí mzdových a souvisejících sociálních nákladů na
nové pracovní pozice bylo postupováno v souladu s podmínkami stanovenými
poskytovatelem.
Dodavatelé – faktury přijaté, s cílem prověřit věcnou správnost přijatých dokladů
v návaznosti na ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, jejich
zaúčtování a naplnění směrnice o finanční kontrole.
Opatření z interních auditů a veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2016 s cílem
prověřit, zda zjištěné nedostatky z interních auditů a veřejnosprávních kontrol vykonaných
cizími subjekty byly odstraněny a přijatá nápravná opatření jsou dodržována.
Doplňková činnost – pronájem nebytových prostor s cílem prověřit realizované pronájmy
nebytových prostor v návaznosti k ustanovením zřizovatele a směrnicím organizace.
Personální agenda – honoráře externích uměleckých pracovníků dle autorského práva s cílem
prověřit správnost vyplacených částek v návaznosti k uzavřeným smlouvám.

Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2017

Strana 54 (celkem 63)



Fond kulturních a sociálních potřeb s cílem prověřit, zda plán tvorby a čerpání fondu
schválený pro rok 2017 odpovídá platným zákonným normám a jeho skutečná tvorba a
čerpání probíhá v souladu s plánem.

U vykonaných interních auditů nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru, které by negativně
ovlivnily činnost divadla a dosažené výsledky v hospodaření.
Při výkonu interních auditů se interní auditor, který je funkčně i organizačně oddělený od řídících struktur
divadla zaměřil i na nezávislé přezkoumání a objektivní vyhodnocení zavedeného vnitřního kontrolního
systému. Nebyly zjištěny skutečnosti či náznaky nehospodárného, neefektivního a neúčelného
vynakládání finančních prostředků při zajišťování stanovených úkolů vymezených zřizovací listinou. Lze
konstatovat,že vnitřní kontrolní systém nastavený a uplatňovaný v divadle je účinný,zaveden
v dostatečném rozsahu, umožňuje včas a nezávisle odhalovat porušování právních norem a tím i
minimalizovat rizika spojená s nehospodárným vynakládáním veřejných prostředků. Splňuje cíl, kterému
má sloužit.
Zpráva o činnosti interního auditu a finanční kontrole prováděné a uplatňované v divadle za
hodnocený rok 2017 byla v požadovaném rozsahu zpracována a ve stanoveném termínu předložena na
Odbor kultury MMB.
6.2. EXTERNÍ KONTROLY V ROCE
Na počátku roku 2017, konkrétně dne 24.1.2017 byla pracovnicemi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,
regionální pobočky Brno, provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržení
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena na základě plánu kontrol VZP.
Předmětem kontroly bylo období od 1.8.2012 do 31.12.2016. Nedostatky nebyly zjištěny.
Jiné externí kontroly během roku 2017 nebyly uskutečněny.

VII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

7.1.INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Účetní jednotka: Divadlo Radost, příspěvková organizace, Bratislavská 32, 602 00 Brno
IČ: 00489123
Datum zpracování: 30.01.2018
Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 vydal ředitel organizace dne 30.11.2017
Příkaz ředitele č. 20/2017 a tento byl zpracován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění, § 29 a § 30 a s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Příkazu ředitele č. 20/2017 byl stanoven plán inventur a byly jmenovány inventarizační komise
zodpovědné za provedení inventarizace.
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Divadlo Radost zajistilo provedení veškerých inventur k 31.12.2017, tj. k rozvahovému dni - dle zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 30 odst. 4 a 6). v platném znění, vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS a vyhláškou
č. 411/2017 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a příkazu ředitele k provedení inventarizace.
Vyhodnocení průběhu inventur
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv
a pasiv
a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Při inventarizaci byly využívány inventurní, pomocné a jiné evidence.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle
data provedení inventury, k 31.12.2017. Dodatečné inventurní soupisy prováděny nebyly .
K provedení fyzické inventury k 31.12.2017 byly vedle hlavní inventarizační komise ustaveny 4 dílčí
inventarizační komise, které provedly inventarizaci majetku na jednotlivých úsecích a pracovištích divadla.
Předmětem fyzické inventarizace byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek vedený v
operativní evidenci, dále zásoby materiálu a zboží, pokladní hotovost, ceniny a divadelní výpravy na
repertoáru včetně loutek, kostýmů a dekorací ve fundusu. Při porovnání výsledků zjištěných fyzickou
inventurou s účetními stavy k 31.12.2017 nebyl zjištěn žádný rozdíl.
Vedle fyzické inventarizace byla provedena inventarizace dokladová. Předmětem dokladové inventarizace
bylo odsouhlasení a doložení zůstatků, respektive obratů v roce u všech, v aktuálním roce použitých účtů,
včetně podrozvahových účtů. V rámci dokladové inventarizace účetní jednotka zjišťuje konečné zůstatky
rozvahových účtů, kontroluje správnost zůstatku a dokládá jednotlivými doklady opodstatněnost a výši
zůstatku. Jedná se zejména o předpisy závazků a pohledávek, přijaté a poskytnuté zálohy atd. U zůstatků
bankovních účtů, cenných papírů doložit výpisy z peněžních ústavů.
V souladu se Zásadami vztahu orgánu statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím a Příkazů
ředitele divadla č. 6/2017 a, 12/2017 a 13/2017 byly provedeny mimořádné, namátkové inventarizace
pokladní hotovosti a skladových zásob ve skladech:
001 – Sklad 1 – bufet zboží
2920 – Fundus kostýmy
Při porovnání výsledků zjištěných fyzickou inventurou s účetními stavy ke 30.06.2017 nebyly zjištěny
rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem zásob. Mimořádná inventura v bufetu se dělala z důvodu změny
pracovnice, ve fundusu kostýmů proto, že se celý tento sklad stěhoval do nových prostor a při té
příležitosti byly vyřazeny kostýmy, které již pro své stáří a stav byly shledány nepoužitelnými – viz Zpráva
o výsledku mimořádné inventarizace skladu 2920.
Stav pokladní hotovosti byl shodný s účetním stavem, při obou mimořádných inventarizacích, jak ke dni
30.06.2017, tak ke dni 30.10.2017.
Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů v příloze v evidenci organizace.
Hlavní inventarizační komise:
Iva Štefanová
Martina Červeňáková
Divadlo Radost zajistilo provedení veškerých inventur k 31.12.2017, tj. k rozvahovému dni - dle zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 30 odst. 4 a 6).

7.2.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HIK

Zápis z jednání HIK – závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2017
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V souladu s příkazem ředitele č. 20/2017 ze dne 30.11.2017 proběhla ve dnech 02.01.2018 –
05.01.2018 fyzická invetarizace majetku a závazků k 31.12.2017.
Inventarizaci provedli členové dílčích inventarizačních komisí ve složení: Renata Hladká, Iva
Štefanová, Petr Jančařík, Pavel Jan Riedl, Silva Jelínková, Sylva Šedová, Zora Šebestová,Radovan Okurek,
Bronislav Ševčík, Martin Cenek, Nina Šerá pod vedením hlavní inventarizační komise ve složení Martina
Červeňáková a Iva Štefanová.
Předmětem fyzické inventury byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek v operativní
evidenci, dále inventarizace zásob, pokladní hotovosti, cenin, fundusu loutek a kostýmů, dekorací a her
na repertoáru. Inventarizace proběhla za přítomnosti pracovníků odpovědných za svěřený majetek.
Při porovnání výsledků získaných fyzickou inventurou s účetními stavy k 31.12.2017 nebyl zjištěn
žádný rozdíl. K výsledkům inventury jsou přiloženy inventurní sumáře majetku, dle jednotlivých druhů
majetku, dle umístění majetku , zásob, pokladní hotovosti a cenin.
Součástí inventarizace bylo i upozornění na neupotřebitelný a nevyužitelný majetek. Na základě toho
zpracovala inventarizační komise soupis majetku navrženého k vyřazení. Uvedený soupis ( viz. příloha)
byl předán vyřazovací a likvidační komisi jmenované ředitelem divadla k dalšímu zpracování v souladu
s vnitřními předpisy divadla a platnou metodikou zřizovatele. Majetek na vyřazení se týká DHM,DDHM a
operativní evidence.
Sestavila hlavní inventarizační komise:
Iva Štefanová
Martina Červeňáková

schválil: Mgr. Vlastimil Peška

VIII. ARCHIVNICTVÍ, SPISOVÝ ŘÁD, SKARTACE
8.1.

Proces 2015

Na základě vnitřní směrnice ze dne 1. 1. 2015 – spisový a skartační řád ve smyslu příslušných
legislativních norem, kterými jsou především:
předpis č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; ve
znění pozdějších předpisů
předpis č. 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších
předpisů;
A dále pak:
předpis č. 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
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předpis č. 194/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
předpis č. 148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
předpis č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
byl podán dne 30.11.2015 návrh na vyřazení dokumentů označených skartačním znakem S.
Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty Divadla Radost, p. o., Bratislavská 32, 602 00 Brno, IČ:
00489123 z let 1957-2009 s uplynulou skartační lhůtou, které nejsou nadále na provozovně potřebné pro
další činnost organizace.
Skartační návrh na vyřazení dokumentů obsahoval žádost o odborné posouzení navrhovaných
dokumentů.
2015
Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Skartační návrh- dokumenty skupiny S
Název dokumentů
Účetní doklady
Pokladní doklady
Faktury došlé
Faktury vydané
Banka
Inventura dokladová
Sociální , zdravotní pojištění, mzdy
Pracovní výkazy OON
Pracovní výkazy, hlášení o představení
Čerpání půjčky FKSP, byty
Záznamy o provozu vozidel
Interní doklady
Sklady, tržby bufet
Představení-vyúčtování předprodeje
Knihy došlé pošty
Knihy odeslané pošty
Mzdové listy
Majetek

Roky vzniku
1996-2004
1996-2004
1995-2004
1995-2004
1995-2004
1992-2004
1995-2004
1995-2004
1995-2004
1995-2002
1999-2004
1995-2004
2000-2009
1995-2004
1993-2008
1993-2000
1957-1964
2001-2004

Skartační znak a
lhůta
S10
S10
S10
S10
S10
S10
S10
S10
S5
S10
S10
S5
S5
S5
S5
S5
S50
S10

Množství
36
105
17
9
18
16
24
10
23
2
12
32
21
21
4
2
7
4

šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
šanony
šanonů
šanonů
šanonů
šanonů
knihy
knihy
složek
šanony

Na základě posouzení předloženého skartačního návrhu, který byl doručen na adresu Magistrát města
Brna, Archiv města Brna, Přední 2, 618 00
Brno dne 3. 12. 2015 a zaevidován pod č. j.
MMB/0451344/2015, bylo provedeno dne 4.12.2015 skartační řízení.
Dne 8.12.2015 byl organizaci doručen „Protokol o skartačním řízení“., který vyhotovil Archiv města Brna.
V rámci předmětného skartačního řízení byly navržené dokumenty vzniklé z činnosti společnosti Divadlo
Radost, p.o., IČ 00489123 posouzeny jako dokumenty bez trvalé hodnoty.
Po uplynutí lhůty pro podání námitek, lze dle § 10 odst. 4 předpisu č. 499/2004 Sb. dokumenty určené ve
skartačním řízení ke zničení a uvedené v předloženém návrhu zničit.
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Dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení vykonala pověřená
zaměstnankyně Archivu města Brna paní Mgr. Jana Dosoudilová.
Celková metráž písemností určených ke skartaci činila 39,12 bm. Samotný proces skartace provedla
společnost Kaiser servis, spol. s r.o., IČ 26274906.
8.2.

Proces 2017

Interní procesy: třídění a přesun dokumentace staršího data v rámci objektu do archivních prostor Externí
procesy: nebyl zpracován a exportován skartační návrh na vyřazení dokumentů se žádostí o odborné
posouzení navrhovaných dokumentů.
IX. PROVOZ MUZEUM LOUTEK
9.1. POPIS PROJEKTU, PODMÍNKY UDRŽITELNOSTI
Tato kapitola se věnuje projektu (spolu)financovaného z evropských fondů, s názvem „Kouzelný svět
animace – Muzeum loutek“, jehož je Divadlo Radost, příspěvková organizace, nositelem a uživatelem.
Tento projekt byl ukončen 22. 4. 2011, kolaudace proběhla 30. 6. 2011, doba udržitelnosti tohoto
projektu činí 5 let ode dne ukončení realizace projektu (30. 6. 2016). V této době musí být udrženy
výstupy projektu. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě. Při nesplnění povinnosti
udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části.
Po dobu udržitelnosti je dle platné „Metodiky implementace projektů (spolu) financovatelných z
evropských fondů“ statutárního města Brna (organizaci zaslána datovou schránkou dne
10. 7. 2012) nutné dodržet následující povinnosti uživatele výstupů, tj. Divadla Radost, příspěvkové
organizace:
- naplnit a udržet indikátory a další závazné ukazatele vyplývající z Dotační smlouvy a dalších dokumentů,
ve Vašem případě:
- počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť = 1;
- počet nově vytvořených pracovních míst = 4;
- plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy = 716 m2;
- počet projektů zvyšujících atraktivitu Brna = 1;
- další závazné ukazatele nejsou, nicméně je důležité naplňovat smysl a účel projektu v souladu se
Smlouvou o poskytnutí dotace (informace u Projektového manažera OIEF MMB).
- ohlásit orgánům činným v trestním či přestupkovém řízení škody na majetku pořízeném z dotace a
uchovávat veškerou komunikaci pro další potřebu a dokládání; uplatňovat nároky z pojištění proti
následkům škod na majetku a uvádět poškozený majetek do původního stavu v případech, kdy je to
vzhledem k podstatě majetku a okolnostem vhodné a účelné;
v případech zanedbatelných škod tyto neprodleně hlásit OIEF. Škody na výstupech projektů
realizovaných z Fondu kofinancování evropských projektů jsou po dobu udržitelnosti hrazeny z Fondu
krytí škod v plné výši a bez ohledu na jejich původ.
- v předstihu projednat s OIEF prostřednictvím příslušného Projektového manažera OIEF zamýšlené
změny týkající se majetku pořízeného z dotace či na základě dotace zhodnoceného, které mají dopad na
jeho provoz;
- v předstihu projednat s OIEF prostřednictvím příslušného Projektového manažera OIEF zamýšlenou
změnu účelu využití majetku pořízeného z dotace či na základě dotace zhodnoceného;
- vést u všech projektů generujících příjmy nebo prokazatelné energetické úspory oddělenou účetní
evidenci příjmů a výdajů projektu v jeho provozní fázi, a dále také v těch případech, pokud je tak
vyžadováno Řídícím orgánem, resp. Zprostředkujícím subjektem, či jiným obdobným kontrolním
orgánem;
- vést oddělenou evidenci (soupis) majetku pořízeného z dotace či na základě dotace zhodnoceného;
- postupovat takovým způsobem, aby byla zajištěna řádná péče o majetek pořízený z dotace či na
základě dotace zhodnocený;
- dbát na dodržování/uchování povinné publicity projektu, tj. hlavně uchovat, v případě poškození
obnovit pamětní desku (po celou dobu udržitelnosti); reklamní a propagační materiály (plakáty,
billboardy, letáky) související s projektem pokud je možné opatřovat logotypy příslušného operačního
programu a EU;
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- vést evidenci pracovních míst v souladu s metodickým pokynem ROP JV č. 10/2012 (viz příloha dopisu).
Z popisu pracovní funkce a pracovní smlouvy musí být zřejmé, že pracovní místo vzniklo díky realizaci
inkriminovaného projektu.
Dle metodiky OIEF je nutné veškerý vandalismus a nedbalost související s realizovaným projektem
uživatelem projektu nahlásit orgánům činným v trestním řízení a provést fotodokumentaci.
Fotodokumentaci je nutné zajistit i v jakýchkoliv jiných případech, v nichž dojde ke škodným událostem
na projektu. Uživatel projektu při vzniku škody objedná a zaplatí odstranění následků škody. Fakturu se
všemi přílohami odešle na OIEF (s výkazem výměr), který zajistí finanční krytí za proplacenou fakturu.
Uplatnění reklamace zaslat v kopii na vědomí OIEF.
V rámci pravidelného ročního monitoringu plnění zadaných kritérií, dosud vždy organizace prokázala, že
dodržuje povinnosti uživatele výstupů a naplňuje a udržuje indikátory a další závazné ukazatele
vyplývající z Dotační smlouvy a dalších dokumentů.

9.2. VIZUALIZACE PROJEKTU

Na ulici Cejl č. 29, u vchodu do zadního traktu Divadla Radost vás na první pohled zaujme nástěnná
malba známé brněnské malířky a ilustrátorky Jaroslavy Fišerové. Nad svými hlavami uvidíte jakoby „ze
zdi vystupující“ velké loutky z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký – hlavní postavy unikátního a
funkčního hodinového stroje, jehož autorem je akademický sochař Oleg Vašica. Tomu všemu dominuje
pozoruhodný architektonický objekt – kýl zaoceánské lodi – dílo architekta Oldřicha Prokeše.

Uvnitř lodi je ukrytý kouzelný a tajemný svět pohádkových postav – loutek, které vznikly v ateliéru
Divadla Radost za téměř 66 let jeho existence. Prostor lodi – muzea je jednak závěrečnou etapou
rozsáhlé rekonstrukce divadla, ale hlavně možností, aby stovky loutek, dosud uložených v depozitáři
„oživly“ a prezentovaly se návštěvníkům.
Od otevření Muzea loutek (v červnu 2011) měly možnost si oživit své zážitky z našich inscenací (a
mnohdy i nostalgicky zavzpomínat) stovky minulých i současných diváků Radosti. V „lodi“ se za tu dobu
několikrát obměnila expozice loutek. K pravidelné obměně výstavního tématu dochází dvakrát ročně.
Co ještě v muzeu najdete? Dospělí i děti se mohou projít historií divadla v elektronické podobě, poznat
osobnosti tvůrců – režisérů, výtvarníků i herců, seznámit se s typy a druhy loutek a případně si zkusit
jejich animaci.

9.3. MAJETKOVÁ STRUKTURA, HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
K předání majetku došlo formou dodatku č.5 k protokolu o převzetí majetku ze dne 6.9.1996 svěřeného
Divadlu Radost, příspěvkové organizaci – převzetí do účetní evidence, jako přílohy k oznámení zřizovatele
statutárnímu zástupci Divadla Radost, p. o. (č.j. MMB/014070/2013 ze dne 18.4.2013).
Za Divadlo Radost, p. o. – jako příjemce podepsal dodatek č.5 statutární zástupce – ředitel Mgr. Vlastimil
Peška k datu 24. 4. 2013.
Dodatek č.5 stvrdil podpisem za zřizovatele – Statutární město Brno, Magistrát města Brna, vedoucí
Odboru kultury PhDr.Viera Rusinková k datu 26. 4. 2013.
Předmětem veřejné zakázky bylo zhotovení stavby spočívající v provedení III. etapy rekonstrukce Divadla
Radost v Brně – rozdělenou do pěti stavebních objektů:
název
1.
2.

SO01 – přestavba a dostavba skladů
SO02 – rekonstrukce dílen
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6 395 396,93 Kč
10 492 356,09 Kč

4 802 943,00 Kč
7 287 671,40 Kč
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3.
4.
5.

SO03 – Depozitář loutek
SO04 - Venkovní úpravy
SO05 – Bourací práce (cena zahrnuta výše)

-

Realizační dokumentace
Nábytek a strojní vybavení
Staveb.nákl.včet.realizační dokumentace

Ostatní
-

finanční prostředky zajištěné zřizovatelem tzv. neuznatelné, činily včetně DPH:
Projektové práce
829 500,00 Kč
Nábytek, strojní vybavení
1 451 481,19 Kč
Stavební náklady vč.realizační dokumentace
8 544 754,81 Kč
Inženýrská činnost, BOZP, zveřejnění, AD
1 231 928,00 Kč

Cena stavby celkem vč. DPH:
z toho celkem uznatelné
z toho celkem z dotace
z toho celkem neuznatelné

10 556 837,93 Kč
3 132 426,30 Kč

557 460,00 Kč
788 400,00 Kč
31 134 478,00 Kč

7 928 185,30 Kč
2 352 452,70 Kč

419 572,74 Kč
592 088,00 Kč
22 790 825,14 Kč

43 980 542,00 Kč
31 922 878,00 Kč
22 790 825,14 Kč
12 057 664,00 Kč

Celková pořizovací cena majetku byla navýšena o technické zhodnocení, které financovalo Divadlo
Radost, p.o. v letech 2011 a 2012 z vlastních prostředků a vstoupilo do ceny k datu zařazení do používání
v souladu s § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota technického zhodnocení činila celkem: 226 449,53 Kč.
Celková hodnota pořízení pro účely zařazení do používání::

44 206 991,53 Kč

Majetek byl zařazen do používání k datu 15. 5. 2013 a první účetní odpis byl proveden tedy v souladu
s legislativou v červnu 2013.
Na základě ustanovení ČÚS č. 704,708 - 710 se poměrná část poskytnutého investičního transferu
z prostředků EU postupně rozpouští do výnosů a zároveň tato část není základem pro tvorbu přídělu do
investičního fondu.
Celková výše odpisů v aktuálním roce:
Poměrná část transferového podílu v roce:
Příděl do investičního fondu v roce:

885 400,65 Kč (vstupují do nákladů)
442 333,49 Kč (vstupuje do výnosů)
443 067,16 Kč

V případě změny stavu majetku (přírůstky/úbytky) bude transferový podíl přepočítán.

9.4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Závazné ukazatele udržitelnosti projektu (viz. předchozí text) byly beze zbytku naplněny.
V loňském roce došlo k personálnímu přeskupení a změně koncepce provozu prostor. Průvodcovské
služby jsou poskytovány pouze na vyžádání a stálý monitoring prostor je zajištěn technickými
prostředky.
Celoroční ukazatele tak jsou irelevantní meziročnímu srovnání.

9.5. NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVŠTĚVNOST

NÁKLADY
Hrubá mzda zaměstnanců ML
OON
k tomu sociální pojištění zaměstnavatel
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521
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z výsledovky
456 519,00
25 050,00
114 629,00
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k tomu zdravotní pojištění zaměstnavatel
příspěvek na stravenky
příděl do FKSP 2 %
lékařské prohlídky
pojištění Kooperativa
Součet materiál.nákladů+DDHM do OE
Spotřeba tepla
Spotřeba vodné
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba - stočné
Opravy a udržování
Služby
Poplatek - dotace SFKČR - rozdíl po zpět.úhradě
Odpisy DNM
DDHM - 100% odpis
Ostatní náklady
Dopočet společných nákladů celkem

524
527
527
527
525
501
502
502
502
518
511
538
551
558
549

51 866,08
2 274,42
29 886,82
2 372,03
12 191,81
2 529,50
1 098,00

17 880,10

Odpisy DHM - hrubé
Náklady mezisoučet
NÁKLADY CELKEM

551

Výnosy z rozpuštění inv.transferu-(snížení odpisů)

672

Výnos - účel. neinv. přísp.
Výnosy - jiné
Výnosy ze služeb
VÝNOSY CELKEM

41 267,00
11 500,50
9 130,00
0,00
2 567,00
4 599,42

104 279,45

885 400,65
1 566 481,38
1 670 760,82
442 333,49

672
649
602

355 000,00
0,00
315 192,00
1 112 525,49

Výsledek hospodaření 2017

- 558 235,33

Pro naplnění dotačních a smluvních podmínek je organizace povinna evidovat náklady a výnosy v rámci
projektu odděleně. Děje se tomu tak od zahájení provozu.
Výnosy jsou evidovány odděleně průběžně v roce a zahrnují jednak výnosy z prohlídkové činnosti a
jednak tržby z představení konaných v prostorách Muzea loutek.
Přímo přiřaditelné náklady jsou evidovány také v průběhu roku a k 31.12. je interně zpracován model
rozpočítávání nepřímých nákladů souvisejících s provozem Muzea loutek. Jako rozpočtová základna byl
stanoven poměr tržeb inkasovaných v rámci Muzea loutek a tržeb za služby inkasovaných celkem
v aktuálním roce.
V roce 2012 a 2014 se podařilo získat na výstavní činnost dotaci z prostředků Státního fondu kultury
České republiky.
V roce 2013 vstoupil do výnosů poprvé tzv. transferový podíl (viz. kapitoly výše), pouze tedy v poměrné
hodnotě, kdežto v roce 2014 poprvé v plné roční výši.

Návštěvnost za období 2017

návštěv

tržba

tržba za vstupy celkem (prohlídky+představení)

5 290

315 192

Vstupné prohlídky (+kombinace)- Muzeum loutek
z toho dospělí vč. Komb. S předst.
studenti,důchodci, děti ap.
ZTP
rodiny
školy (vč. Komb.s předst.)

2 140
239
213
14
33
1 251

38 730
7 730
6 390
420
3 300
14 710
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dozory, doprovody ZTP
Muzejní noc
produkce
Tržba - představení v Muzeu loutek doma
zájezdy (tuzemské i zahraniční)

81
309
akce

0
6 180
tržba

návštěv
59
2 320
10
830

197 678
78 784

9.6. SHRNUTÍ
Projekt Muzea loutek je přínosem do kulturního života města Brna, avšak, jak jsme předpokládali, po
počátečním „boomu“ návštěvnosti v roce 2011, došlo ke stagnaci, ačkoliv je tématika výstav pravidelně
dvakrát do roka aktualizována. Tento (všeobecný) trend se vedení divadla pokouší dorovnat drobnými
inscenacemi pořádanými přímo ve výstavní části, která slouží jako třetí (komorní) scéna Divadla Radost.
Prognózu ke zvratu nelze v tomto spektru kulturní činnosti očekávat, a předpokládáme, že i do budoucna
se při vykazování výsledků hospodaření projektu budeme potýkat se zhoršeným výsledkem hospodaření
oscilujícím pravidelně kolem mínus jednoho milionu korun českých.
Projekt byl ukončen 22. 4. 2011, doba udržitelnosti projektu činila 5 let ode dne ukončení realizace (22.
4. 2011). Po dobu zmíněných pěti let musely být udrženy výstupy projektu v nezměněné podobě. K datu
22.4.2016 došlo k ukončení této lhůty.
Organizace po celou dobu udržitelnosti projektu plnila všechny závazné ukazatele, předávala požadované
monitorovací zprávy a v souladu s podmínkami kryla ztrátový provoz projektu z vlastních prostředků,
přičemž právě z titulu smluvních ujednání nemohla obdržet účelový neinvestiční příspěvek na provoz.
Vedení organizace nyní ve spojitosti se skončením závazných ukazatelů projektu intenzivně pracuje na
budoucí podobě, organizaci, personálním zajištění a vývoji nákladovosti a výnosů „Muzea loutek“.

X. AUTORIZACE
Autorizace zprávy o činnosti - podklady pro statutárního zástupce Mgr. Vlastimila Pešku připravili a
zpracovali ve spolupráci Červeňáková M, Hladká R., Jančařík P., Štefanová I., Šerá N., Malinka P.,
Janěková E., Ing. Zubřická M. a další odpovědní pracovníci organizace.

V Brně dne 20. 02. 2018

……………………………...
Mgr. Vlastimil Peška, ředitel
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