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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
1.1. Zhodnocení umělecké činnosti

A)

Premiéry. V průběhu roku 2019 jsme podle předběžnému plánu
realizovali čtyři premiéry.
(Čaroděj ze země OZ, Jen počkej, hlemýždi, Bu-Bu-Bu- Bubáček
a Zlatovláska)

B)

Výstavní činnost

C)

Festivalová činnost

D)

Ohlasy diváků a odborné veřejnosti

E)

Douška
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A) PREMIÉRY
5.března 2019
Vlastimil Peška

JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI
režie a hudba: Vlastimil Peška
výprava: Pavel Hubička
asisten režie: Eva Lesáková
Hrají:
Michaela Rotterová
Jiří Skovajsa
Pro komorní scénu Muzea loutek Radosti jsme připravili obnovenou premiéru titulu s názvem Jen
počkej, hlemýždi! Jde o tři netradiční pohádkové příběhy, které jsou určeny především dětem
předškolního věku a 1. a 2.třídám základní školy. Titul je samozřejmě určen i pro naše tradiční nedělní
rodinná představení.

Na komorní scéně Muzea loutek mohou děti vidět tři krátké pohádky. Každá z nich je hraná jiným
typem loutek, které malým divákům herci vždy před následující pohádkou představí. Lze tedy tvrdit, že
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jde i o malé naučné představení, které zajímá nejenom malé diváky, ale při nedělních představeních i
dospělé publikum.

První pohádka je hrána s nejjednoduššími uzlíčkovými loutkami, které řadíme k tzv.
maňáskům. Pohádka je o tom, jak Jarda Uzlíček kopal brambory a co se při tom stalo.
Druhá pohádka je hraná loutkami na nitích, tedy marionetami, ve které vystupuje hrdina Kašpárek a
jeho kamarádka žába Kuňka.
Třetí pohádku s názvem Jen počkej, hlemýždi, hrají herci s loutkami, kterým se říká „manekýni“.
Příběh je o hlemýždi Pepovi, který běhá rychleji, než lovecký pes, a který se svými kamarády – zajícem,
ježkem a veverkou vyzraje nad zlým vlkem.
Tato inscenace byla před deseti roky určena pro výstavu loutek k 60.výročí založení Divadla Radost a
hráli jsme ji na Měnínské bráně. Po té byla tato komorní inscenace uváděna v Radosti celých sedm sezón.
Pro její úspěšnost a zajímavý divadelní tvar se umělecké vedení divadla rozhodlo pro obnovení inscenace
s novým hereckým obsazením. Hereckých příležitostí se spontánně ujali – skvělý loutkoherec Jiří Skovajsa
a začínající Michaela Rotterová. Svých rolí se nejenom ujali, ale i zdárně naplnili režijní požadavky, které
nejsou pro oba loutkoherce v této komorní inscenaci nikterak lehké.
A tak se na naše komorní jeviště vrátil divácky úspěšný titul, který bude na našem repertoáru
nejméně další tři sezóny.
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8.března 2019
L. Frank Baum – Pavel Trtílek

ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Režie: Michal Sopuch
Výprava: Katarina Kováčiková
Kostýmy a loutky: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: David Rotter
Choreografie: Hana Litterová
Souboje: Petr Nůsek

Fantasy román pro děti amerického spisovatele L. F. Bauma vyšel poprvé v roce 1900, a také díky
několikerým filmovým, divadelním, muzikálovým, ba i baletním zpracováním se stal velmi populární.
Dramatizací oblíbeného tématu byl pověřen Pavel Trtílek, který
od 1.září 2019 zastává v Radosti funkci dramaturga. Pavel Trtílek se zvoleného tématu zhostil se ctí a
především jeho textové písně lze hodnotit s velkým respektem. Jsou svižné,
vtipné, sdělné a doslova si „rozumí“ s invenční hudbou Davida Rottera.
Scéna Kataríny Kováčikové, kostýmy a loutky Sylvy Zimuly Hanákové dodávají ději kouzelný kolorit a
atmosféru. Fascinující loutky a rekvizity někdy až ohromí a vzbudí obdivný úžas. Inu od toho je tu divadlo
= svět neotřelé fantazie.
Režie Michala Sopucha je založena na přesně vypracovaných situacích, které jsou stavěny s logikou
k vnímání malého, ale i velkého diváka. Zaslouženou pochvalu si sklízí
režijní uchopení situací vedených v humorné nadsázce a rytmizované scény naplněné „tajemnem“, které
vyústí v kýženou katarzi.
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Jednoznačnou jedničku lze udělit choreografii Hany Literrové a pohybové spolupráci
(souboje) Petra Nůska. Jednoduše řečeno, tvůrčí tým si rozuměl a své nadšení pro skvělý výsledek se
přenesl nejenom na herecký soubor, ale především do publika.
Hlavní postavou děje je malá Dorotka, kterou přesvědčivě ztvárnila začínající herečka
Kateřina Kocichová. (Bohužel nám po jedné sezóně odešla za prací do hlavního města.)
Čaroděje Velkého Oze hraje Radim Sasínek. Postavu čaroděje, který vlastně není pravým čarodějem,
zvládá s hereckou rutinou. V rámci děje se na scéně postupně objevují tři postavy, které provází Dorotku
dějem. Jsou to Strašák, Plecháč a Lev.
Ty s přirozenou suverenitou a lehkou nadsázkou hrají Jan Šťava, Pavel Jan Riedl a Dalibor Dufek. Další
postavy děje, mezi kterými zaujme Strážce brány v podání Petra Šmiřáka, lze jednoznačně pochválit.
A tak aspoň jména těch, kteří se na čarovné hudební komedii podílí. Leona Ondráčková, Vladimír Řezáč,
Helena Pešková, Michaela Rotterová a Pavel Novák.
V březnu 2019 jsme tedy rozšířili naši nabídku o divácky poutavou inscenaci, která se může pyšnit
svým bezchybným přístupem celého tvůrčího kolektivu, a která pokračuje ve stále udržovaném a divácky
vítaném stylu „hudebního lidového divadla na vysoké umělecké úrovni“.

OSOBY A OBSAZENÍ:
Dorotka..........................................................
Hastroš..........................................................
Plecháč..........................................................
Lev..................................................................
Veliký Oz........................................................
Hadracha – zlá čarodějnice ze západu.......
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Jan Pavel Riedl
Dalibor Dufek
Radim Sasínek
Barbora Dobišarová
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Vrána..............................................................
Mlaskal................................................
1. a 2. Čtvermoňka........................................
Eldena – hodná čarodějnice ze severu.......
Glinda – hodná čarodějnice z jihu...............
Strážce brány.................................................
Teta ...............................................................
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21. června 2019
Janka Ryšánek Schmiedtová

BU- BU - BU - BUBÁČEK
Divadlo pro mrňousky.
Inscenace je určena pro všechny děti ve věku 1 až 3 let a jejich rodiče.
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Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Výprava: Katarína Kováčiková
Hudba: Ivan Acher
Dobrodružná cesta malého Bubáčka (štěně) z nočníku až na kraj světa a zase zpět. Divadlo pro děti
od jednoho roku, podívání pro všechny smysly každého mimiňáka.
Vizuální divadlo pro nejmenší děti jsme poprvé, a jako první v České republice, uvedli na naše
divadelní „prkna“ před třemi roky. Zájem o prvou inscenaci s názvem Kao a Maki byl ze strany mladých
rodičů tak veliký (dokonce nám jedna mladá rodina prozradila, že jdou na naše představení pro mimina
už po osmé), že se dramaturgie divadla rozhodla zařadit do svého výrobního plánu novou inscenaci, která
rozšíří nabídku tohoto netradičního jevištního tvaru.
Dramatička a režisérka v jedné postavě, Janka Ryšánek Schmiedtová, která připravila prvou inscenaci
pro mrňousky, byla vyzvána k realizaci nového titulu, který měl pracovní název Bubáček a prázdný
nočník. Tento název však dostál kosmetické úpravy a je divákům nabízen pod názvem Bubu – bubu –
bubáček.
Děj této hříčky, pokud se dá vůbec o nějakém ději vyprávět, protože jde především o inscenování
zajímavých vizuálních prvků, které dokáží mrňouskové vnímat a vstřebávat naprosto spontánně. Tak tedy,
„děj“ se dá shrnout zhruba do následujících tří vět. „Sedět na nočníku, nebo nesedět? Když ona je to
taková nuda … počkat ale, něco se děje! Dobrodružná cesta malého Bubáčka – z nočníku až na kraj
světa a zase zpět.“

Cílem této vizuální férie je především zaujmout malého diváka. Ovšem může dojít i k překvapivému
obratu ve vnímání malého diváka. Na konci „děje“, po té co hlavní hrdina „pejsek Bubáček“ obletí svět se
nakonec posadí na nočník a „lululú“ vykoná potřebu do nočníčku. Moji vnučku tato skutečnost natolik
zaujala, že ve svém necelém roce a půl začala zásadně chodit jenom na nočník. Takže se dá možná i
tvrdit, že jde o vpravdě „poučný děj“.
Velmi vyvedená je výtvarná stránka této inscenace. Kouzelný svět vytvořila, pomocí loutek
a světelných efektů Katarína Kováčiková. Režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová prostě umí.
Budeme se do budoucna těšit na další „příběh“ divadla pro mrňousky.
Půvabnou hudbu k této půvabné inscenaci napsal Ivan Acher, který patří k současné české
skladatelské špičce.
Herecké pojetí netradiční inscenace je svým způsobem také netradiční. Jde opravdu o hraní si na
hraní, ale způsobem, který se malým dětem nesmí vnucovat. Byť na malé, asi třicetiminutové ploše, mají
herci za úkol zaujmout malé diváky především hrou založenou na jednoduchých animacích. Předváděné
loutky a animační předměty však musí být na prvním místě scénování. Herec nesmí hrát „prim“, ale
přitom zaujmout. Opravdu nelehký úkol, který však čtveřice herců Vladimír Řezáč, Kateřina Höferová,
Barbora Dobišarová a nový člen našeho souboru František Herz naplňují s lehkostí a profesionalitou.
Celý tvůrčí tým lze opravdu pochválit. Pochvalu si také zaslouží pracovníci uměleckého Ateliéru
Radosti, kteří podle návrhů vytvořili báječné a fantazijní loutky, které jsou nejenom půvabné, ale dodržují
i bezpečnostní kritéria, protože jsou používány v přímém kontaktu s malým divákem.
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8.listopadu 2019
Josef Kainar, Vlastimil Peška

ZLATOVLÁSKA
aneb Nad Dunajem vyšla duha
Režie a scénická hudba : Vlastimil Peška
Výprava : Pavel Hubička
Scénická projekce: Petr Hloušek
Pohybová spolupráce : Ladislava Košíková
Dramaturgická spolupráce: Eva Janěková
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OSOBY A OBSAZENÍ:
Jiřík ......................................................................Jan Šťava
Zlatovláska a jiné role.............................................Naďa Melková nebo Karolína Anna Měřínská
Král a jiné role ......................................................Michal Sopuch
Herec a jiné role....................................................Pavel J. Riedl
Herec, Rybář a jiné role......................................... František Herz
Herečka, Babka, Pasáček a jiné role....................... Kristína Jurková
Král-otec Zlatovlásky,Psíček, Koza .........................Vilém Čapek Michaela Rotterová
Dívka, Ryba, Rusovláska a jiné role........................ Michaela Rotterová
Rybář a jiné role................................................... Petr Šmiřák
Violoncello ...........................................................Vratislav Aťa Lukáš
Viola ....................................................................Marie Jana Foltýnová nebo Jan Řezníček

Premiéra Kainarovy Zlatovlásky se uskutečnila u příležitosti slavnostního setkání zaměstnanců,
emeritních zaměstnanců a VIP hostů v den slavnostního večera u příležitosti 70.výročí založení Divadla
Radost.
V dramaturgickém cílení pro oslavy výročí založení našeho divadla bylo uvedení Zlatovlásky, kterou
dramatizoval Josef Kainar nasnadě. V Radosti byla Zlatovláska poprvé uvedena v roce 1953 a posléze se
trvale usadila na loutkových scénách celé republiky.
Protože byla Zlatovláska nejčastěji uváděným titulem v uplynulých sedmdesáti rocích umělecké činnosti
Radosti, bylo rozhodnutí celkem jasné.
Rád konstatuji, jako jeden z tvůrců inscenace, že jsou Kainarovy verše nejenom skvělé, ale i
přímočaré a pracují se zkratkami. Tedy jsou neuvěřitelně rytmické a posouvání toku děje je vystavěno
bez zbytečností. Prostě jdou přímočaře k „cíli“. Zaujalo mě i umístění děje na břeh řeky Dunaje a náznak
folklorních prvků. Ty jsem ve své úpravě důsledně podtrhnul a Dunaj se doslova stal symbolem pro mé
vyprávění i inspirací pro hudební zpracování.
Do Zlatovlásky bylo obsazeno především herecké mládí, které vždy v souboru bylo a věřím, že i bude
novou mízou, která přináší radost do Radosti.
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Zlatovlásku skvělým způsobem hraje Naďa Melková, která do našeho divadla nastupuje z pražské
konzervatoře Jaroslava Ježka. Alternuje ji mladičká Anna K.Měřínská, která je zatím studentkou brněnské
konzervatoře a pevně věříme, že pro svůj talent a jevištní kouzlo zůstane Radosti věrná. Skvělý výkon
podává Jan Šťava v roli Jiříka. Z muzikálové větve DIFA JAMU jsme společně s Michalem Sopuchem,
kterého jsem od 1.září 2019 jmenoval uměleckým šéfem, angažovali dvojici nejenom talentovaných, ale i
velmi milých herců, kteří jsou velkým příslibem pokračování výsostné hudebnosti souboru Radosti. Jsou
to Kristina Jurková a František Herz.
Výtvarník Pavel Hubička a jeho geniálním cítění pro jakékoliv téma realizoval jednoduchou a pro
rytmizaci děje nápaditou scénu, která je založena na „romantizujících“ projekcích. Jeho kostýmy
s náznakem „lidovky“ jsou dokladem neotřelé fantazie.
Choreografie s využitím folklorních prvků vytvořila letitá spolupracovnice Divadla Radost
paní Vlaďka Košíková.
Při předpremiéře i při premiéře byly výkony herců odměněny dlouhotrvajícím potleskem
ve stoje. Na nové inscenaci Zlatovlásky je nejpozitivnější divácký zájem. Co si přát více?

B) VÝSTAVNÍ ČINNOST
Nelze si nalhávat, že se zájemci o návštěvu našeho Muzeum loutek mohou doslova „utlouci“, ale
zájem je. Dá se říci, že je zájem podobný jako v dalších brněnských muzeích.
Lze také s hrdostí tvrdit, že jsme na náš depozitář, čítající zhruba dva tisíce loutek opravdu hrdí, a že
se s ním velmi rádi prezentujeme nejenom v našem domácím muzeu, ale také na výstavách, o které
nás požádají nejrůznější pořadatelé.
Jak známo, Muzeum loutek Radosti využíváme ke hraní komorních pohádkových komedií pro
nejmenší děti a samozřejmě pro výstavní činnost. V první polovině roku jsme
instalovali výstavu, která je věnována brněnské výtvarnici Blance Šperkové. Ta s Radostí spolupracuje
více jak třicet roků. Její loutky, které jsou především spjaty s tvorbou pro nejmenší děti, jsou doslova
hravé, takže jsou u malých návštěvníků ve velké oblibě.
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Více než potěšující akcí v první části roku 2019 byla účast našich loutek na výstavě
až v dalekém Japonsku. Výstava se uskutečnila v Tokiu. Muzeum umění Yume Hachiojiciti
uspořádalo výstavu japonských výtvarníků žijících v České republice.
Pro naše divadlo vytvořila v roce 2013 japonská výtvarnice Yumi Hayashi půvabné loutky
i scénu ke známému Andersenovu pohádkovému příběhu o malém děvčátku s názvem Malenka.
A právě tyto loutky putovaly až do Japonska, aby tam potěšily malé i velké zájemce o českou
loutku vytvořenou japonskými výtvarníky.
Výstava se uskutečnila v termínu od 8.2. do 24.3.2019.

Hlavní výstavní činnost nás čekala především v druhé polovině roku, ve které naše
divadlo, tedy i Muzeum loutek, slavilo 70.výročí založení. Mimo instalaci v našem muzeu
jsme uskutečnili dvě výstavní zajímavosti. Od konce srpna do poloviny října výstavu našich loutek
na zámku Rájec-Jestřebí a po té výstava přeputovala na Brněnskou hvězdárnu, kde byla veřejnosti
představena v atraktivním prostředí hvězdářské kopule, která byla postavena v padesátých létech
minulého století.
18.května se naše muzeum opět zapojilo do tradičního pořádání Muzejní noci, která
má mezi zájemci velký ohlas a divácký zájem je netradičně velký. V tomto roce navštívilo
náš výstavní prostor celkem 632 zájemců. Ti měli i možnost shlédnout v netradičním prostředí naší
stolárny ukázku z pohádkové férie Jen počkej, hlemýždi. Dá se konstatovat,
že je tato akce, zrovna tak jako podzimní Noc divadel, oblíbenou kratochvílí našich příznivců.
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Dne 8.listopadu byla za hojné účasti návštěvníků, z rámci oslav 70.výročí založení Divadla
Radost slavnostně zahájena výstava loutek a artefaktů. Výstavu skvělým způsobem
Připravila dramaturgyně Eva Janěková v součinnosti s pracovníky ateliéru pod vedením
Zory Šebestové a nestorky výroby loutek našeho divadla, paní Aleny Křížové, která v Radosti pracuje
již více jak padesát roků. Paní Eva Janěková také výstavu zahájila odborným výkladem a herci pak
celou vernisáž zakončili písněmi ze Zlatovlásky, kterými pozvali diváky na následující premiéru.
Na souhrnnou výstavu našich loutek může být naše divadlo právem hrdé, protože vypovídá nejenom
o historii divadla, ale především o bohaté výtvarné fantazii tvůrců a realizátorů loutek.

C) FESTIVALOVÁ ČINNOST
V uplynulém půlroce se naše divadlo účastnilo dvou festivalů. Podobně jako v loňském roce jsme
potěšili naše diváky na festivalu Mikulovské ozvěny 59. Zlín Film Festivalu, na kterém mimo
filmových projekcí nabízí pořadatelé také divadelní představení.
Naše divadlo se prezentovalo pohádkovou férií Aloise Mikulky s názvem Loktibrada.
Lze také konstatovat, že celý festival moderovali herci Radosti. Kateřina Höferová, Michaela
Danielová a Jiří Daniel.
Jako novinku do záznamů účastí Radosti na českých festivalech lze zapsat Poláčkovo léto
v Rychnově nad Kněžnou. V rámci tohoto půvabného festivalu jsme hráli 28.června dvě
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představení. Odpolední Tři čuníky nezbedníky pro dětského diváka a večerní představení
na nádvoří místního pivovaru. Pořadatelé si vybrali Kabaret Nohavica. Zcela zaplněné
hlediště se bez nadsázky skvěle bavilo a atmosféra byla doslova úžasná. Po představení
došlo k okamžitému zájmu pořadatelů o zavítání našeho divadla na Poláčkovo léto v příštím
roce s inscenací Bylo nás pět.

prezentovali loutkářskou férií „Jen počkej, hlemýždi“.

V září jsme již tradičně hráli
v rámci festivalu Bezručova
O p ava . Te n t o k r á t j s m e s e

Během, již několikrát zmíněných oslav 70.výročí založení Divadla Radost, proběhl ve dnech
2. až 7.listopadu 2019 XXV. Festival Radosti, který byl zaměřen především ke kulatému
výročí našeho divadla. Festival rodinných inscenací, který bývá pořádán během celé divadelní sezóny, byl
tentokrát zhuštěn do jediného hracího týdne. Pozvali jsme si především naše spřízněná divadla, která
s Radostí spolupracují již dlouhá léta, ne-li desetiletí.
Divadlo loutek Ostrava na naší scéně okouzlilo půvabně zpracovaným dětským hitem Mumínci v režii
Janky Ryšánek Schmiedtové. Jihočeský bard loutkářského nebe Víťa Marčík potěšil naše publikum
klasickou pohádkou v jeho neklasickém pojetí – Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Olomoucká činohra
Divadla Oldřich Stibora zahrála Královnu koloběžku a proslulé hradecké Divadlo Drak se představilo
s pohádkou
O zlaté rybce. Naše scéna v rámci tohoto festivalu uvedla Pojďte pane, budeme si hrát, Špalíček
veršů a pohádek, který nabízíme divákům v muzeu loutek a na Malé scéně Radosti jsme hráli pro
miminka „Bubáčka“.
Po celý týden bylo v Radosti milo.

Divadlo Drak: O zlaté rybce
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DLOstrava: Mumínci: Čarodějův klobouk

1.2.

Ohlasy, kritiky, recenze, externí hodnocení

D) OHLASY (výběr)
Čaroděj ze země OZ
Po úspěšné Pipi Dlouhé punčoše se již osvědčený tvůrčí tým pustil do realizace dalšího
z „evergreenů“ dětské literatury. Výsledek je výborný, premiérové představení v Radosti (8. března) se
líbilo. Autorem dramatizace (současně dramaturgem) brněnského muzikálu je stejně jako u vzpomenuté
Pipi je Pavel Trtílek, dramatik, který umí s citem a porozuměním psát i pro děti a mládež. Režisérem této
inscenace je Michal Sopuch, který přešel do Radosti z Divadla Polárka.
Na obou inscenaci spolupracovala choreografka Hana Litterová a její podíl je znát. Hudbu napsal
David Rotter, známý spoluprací s více divadelními scénami. V Radosti byl také autorem hudby k Pipi
Dlouhé punčoše.
Texty písní muzikálu, směřujícího k dětskému divákovi, jsou svižné, vtipné, sdělné, ladí s Rotterovou
hudbou, podtrhující magický, pohádkový děj. Co dává inscenaci hodně na sugestivní, imaginativní síle, je
výprava. Scéna Kataríny Kováčikové, kostýmy a loutky Sylvy Zimuly Hanákové dodávají ději kouzelný
kolorit a atmosféru, fascinující loutky a rekvizity někdy až ohromí, vzbudí obdivný úžas.
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Na cestě k dobrému konci to ani v pohádce nejde bez soubojů se zlem. Zde byl hercům nápomocen Petr
Nůsek (pohybová spolupráce a souboje.) Na spolupráci se také nápaditou a přesnou choreografií podílela
Hana Litterová.

Hlavní postavou není čaroděj Veliký Oz, který vlastně ani pravým čarodějem není. Tou je malá
Dorotka (Kateřina Kocichová), kterou představil po představení principál divadla Vlastimil Peška, jako
novou posilu souboru. Po úspěšné Pipi Dlouhé punčoše se již osvědčený tvůrčí tým pustil do realizace
dalšího z „evergreenů“ dětské literatury. Výsledek je výborný, premiérové představení v Radosti (8.
března) se líbilo. (net)
Zlatovláska aneb Nad Dunajem vyšla hvězda
Mimo jediné záporné kritiky, ke které se hrdě hlásíme, protože je přesným odrazem
stavu dnešního divadelnictví a úrovně kritiky. Byla vydána v časopisu Loutkář a je zřejmě
dohledatelná pod názvem: „Kam míříš Radosti?“ Jde o článek mladé studentky DAMU,
která neměla tu nejmenší snahu seznámit se s letitým směrováním a uměleckým stylem divadla
a v již otřepaném slangu tzv. alternativců - „pokud divadlu rozumím, není moderní“ s velkou
chutí Zlatovlásku poplivala. Inu, co vidí kolem sebe na svých studiích, podle toho soudí.
Takže, kritika bez znalosti a poučení, která sleduje pouze cíl „pomluvit a ublížit“ není žádnou
kritikou, ale ubohým výkřikem do tmy.
Naopak naši diváci jsou ze Zlatovlásky nadšeni a o vstupenky se doslova „perou“.
Viz. záznam na facebooku:
„D. K. - Neprodá někdo 3 vstupenky na představení pohádky Zlatovláska v divadle Radost
v Brně? Neděle 2. 2. v 10:00. Bohužel již vyprodáno.“
Glosa Jaroslava Štěpaníka:
„ … ani jedno není přesně podle reálu, možná bude vadit znalcům. Dětem, kterým je pohádka
určena především, rozhodně ne. Navíc jak hudba z dílny Vlastimila Pešky, tak kroje výtvarníka Pavla

Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2019

Strana 18 (celkem 69)

Hubičky dodávají příběhu jistý punc čistoty, sympaticky vzdálené jakémukoliv plastovému či
disneyovskému kýči.
Ačkoliv drtivou většinu postav představují živí herci, zatímco loutky slouží jen ke zmnožení postav a
hlavně pro ztvárnění zvířat, která kuchtíkovi Jiříkovi pomůžou najít a vysloužit si Zlatovlásku, není to na
škodu. Naopak. Díky reálnému hereckému prožití básnivých dialogů – včetně jejich úprav – tady děti
takřka nezažijí neústrojný pocit, který dnes už většinou pociťují při veršovaném slově.“
Mudrování č.155 – Jaroslav Tuček (výběr)
„ … režisér Peška obohacuje jevištní dění vtipnými akcemi. Nechává na voliéru promítat hořící keře,
plující ryby, létající ptáky, snové krajiny, kouzelnými štětkami přemalovává barabizny v zámecké komnaty,
mění je ve vzdušné zámky. Některé proměny vyvolávají potlesk obecenstva … Peškovi herci výtečně
vyslovují, zpívají, tančí, dovádějí, hrají na hudební nástroje, udržují diváky ve stálém napětí. Loutky jim
pod hbitými prsty ožívají. Umí zahrát něžnost pohlazení, ale i dutou zlobu a krutou namyšlenost.
K jubileu si divadlo nadělilo dárek z kategorie „nej“. Přijalo do svých řad nové tváře, mladou krev. Režisér
novicům poskytl prostor a citlivě včlenil do své jevištní poetiky. Vedle ostřílených matadorů si vedou
znamenitě!! Na mladinkou Zlatovlásku bylo radost pohledět.

Závěrečný ceremoniál děkování byl provázen nadšenými ovacemi. Zaslouženě. Jsem rád, že jsem u toho
byl a mohl nadšeným divadelníkům popřát mnoho dalších úspěšných desetiletí…
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Pozn: Celý výše uvedený ceremoniál byl neblaze poznamenán negující částí uměleckého souboru,
která neváhala uspořádat „konkurenční“ oslavu Radosti ve Dvorním divadle Zdeňka Černína. (Tuto akci si
financovali „revolucionáři“ sami.
Kupodivu jim na tuto seanci stálý nedostatek vlastních finančních prostředků nescházel.
Jistě, každý má právo na svobodu svého bytí, vyjadřování a konání, ale bojkotovat mateřskou scénu a
nastupující hereckou generaci při tak významném jubileu jasně vypovídá o charakteru členů Herecké
asociace Divadla Radost, která tuto nepochopitelnou a morálně ubohou akci uspořádala. Členové HA
Radost se tímto neuvěřitelným krokem sami morálně odstavili na druhou kolej, která vede pouze za
bránu divadla.
Do třetice jeden z e-mailů: „Dobrý večer, ráda bych poděkovala celému divadlu za krásné představení
Zlatovláska. Byl to nádherný zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Moc děkujeme, určitě se půjdeme podívat znovu. Přeji pěkný den. Michaela Vedrová“
Za velmi potěšující shledáváme, že se mezi stále ubývajícími kritiky (v poslední době J.P.Kříž)
objevují názory na naše inscenace ve zcela pozitivním světle. To ostatně dokazuje nominace našich
inscenací brněnským kritikem Vítem Záborským. Nelze ani omylem očekávat, že by mohla uspět
v centrálním hodnocení mezi především pražskými kritiky, kteří Prahu celý rok neopustí, přesto vydávají
své odborné rozsudky bez zardění.
Anketa divadelních kritiků za rok 2019
(Brno 30. prosince 2019 PhDr. Vít Závodský)
Nejlepší scénografie roku 2019
Kostýmy a loutky Sylvy Zimuly Hanákové k prozaické pohádce Lymana Franka Bauma
Čaroděj ze země Oz, kterou podle scénáře Pavla Trtílka nastudoval Michal Sopuch v Divadle Radost Brno.
Americkou klasickou, častokrát adaptovanou románovou pohádku, kterou si mužští inscenátoři
připomněli své nedávné nastudování v brněnském Divadle Polárka, vybavila renomovaná výtvarnice
v naprosté shodě s nápaditou scénou Slovenky Kataríny Kováčikové kladné i zlé postavy, s nimiž se na
svém dobrodružném putování setkává statečná Dorotka, kostýmy náležitě extravagantními, avšak
jevištně funkčními a pro malé diváky „čitelnými“, svou barvitou invenčností plně odpovídajícími
exotičnosti prozaikovy vábivé fantasy i zavedené poetice Radosti.

Nejlepší hudba roku 2019
Scénická hudba Vlastimila Pešky k inscenaci Peškovy úpravy veršované pohádky Josefa Kainara
Zlatovláska, nastudované Vlastimilem Peškou v Divadle Radost Brno.
Talent roku 2019
Kateřina Kocichová, nováček souboru brněnského Divadla Radost, zaujala hned ve zdejší jarní premiéře,
adaptaci americké klasické pohádky Lymana Franka Bauma Čaroděj ze země Oz, kterou pro režiséra
Michala Sopucha zdramatizoval Pavel Trtílek. V dobrém typovém obsazení dala zdatně zpívající herečka
tornádem z domova odnesené a poté dobrodružné putování fantastickými exotickými kraji prožívající
dívence Dorotce uvěřitelnou odvahu, mladickou přirozenost i vítanou jevištní jistotu.
Často se naše inscenace, vzniklé v předchozích sezónách, setkávají se stálým ohlasem,
jako například uvádíme milý dopis od paní Neužilové :
Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych vám složit hlubokou poklonu. Včera jsem už podruhé byla na představení Beatles a byla to
prostě nádhera. Velmi ráda chodím do vašeho divadla (už mi bohužel odrostly děti a do vnoučat daleko a
tak chodím méně často), ale neviděla jsem nikdy žádné nepovedené představení. Ať už pro děti nebo
dospělé, vždy je vše precizně nastudované a hrané srdcem, to divák pozná. Jste parta úžasných herců,
ale klobouk dolů i před vašimi hudebními výkony. Samotné představení Beatles je tak do detailu
propracované, aby sdělilo co možná nejvíc o době, kdy tato kapela existovala. A jak dokonale to bylo
zazpívané a zahrané – má duše malého muzikanta se třepotala blahem. Přeji vám výdrž, inspiraci, dobré
nápady a sílu vypořádávat se s překážkami, které vám budou házeny pod nohy. Mějte se překrásně
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a jen tak dál. Vaše velká fanynka Jarka Neužilová.
Z výše uvedeného (hodně zúženého) výběru ohlasů na naši práci má tvůrčí tým divadla upřímnou
radost. Vždyť co by mělo být pro divadlo cennější a přednostnější než spokojený divák a až po té, daleko
za spokojenými diváky, jsou názory odborné veřejnosti, která ostatně během další generace zřejmě
z českých (oblastních) divadel vymizí.

E)

DOUŠKA

Nemalým počinem loňského roku bylo vydání knihy v rámci našich oslav, která
mapuje posledních deset roků tvůrčí činnosti našeho divadla. Kniha, kterou opatřil ředitel divadla glosami
o tvůrčím procesu uplynulých deseti roků a bohatou fotodokumentací, na které se především podílel,
dnes už bohužel nežijící fotograf vynikajícího jména, Jef Kratochvil, je skvělým dokumentačním počinem
nejenom pro příznivce našeho divadla, ale i potřebnou „mapou“ vývoje tvorby kolektivu, který vytváří
inscenace pro dětského diváka ve věku od jednoho do sta roků. Na knize se vedle ředitele divadla
nemalou a záslužnou měrou podílela dramaturgyně divadla paní Eva Janěková a manager divadla Petr
Jančařík. Svými glosami přispělo i několik kritiků a příznivců Radosti. (Vladimír Zajíc, Vít Závodský,
Jaroslav Štěpaník, Jana Soukupová a Jaroslav Tuček.) Všem patří náš srdečný dík.
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Díky podpoře MMB jsme mohli vše výše uvedené naplnit bez obav o finanční prostředky, jejichž
nedostatek by v opačném případu nedovolil divadlu tak skvělou propagaci vlastní tvorby a její následnou
dokumentaci. K této řadě dokumentačních materiálů pro příští generace se také zapojila brněnská ČT,
která v koprodukci s Divadlem Radost natočila zajímavý dokument s názvem Sedmdesát Radostí.
Tento dokument je dokončený a připravený k vysílání na ČT Art. Velmi cenným faktem tohoto dokumentu
je pohled na naši tvůrčí činnost nestranným pohledem tvůrců, kteří nejsou zatíženi zaběhnutým rytmem
výroby a dějin divadla.
K počinům jubilujícího divadla patří také vydání DVD – Písničky pro mrňousky, které volně
navazuje na naše miminí inscenace. Jde o dvanáct drobných písní pro nejmenší děti, které
jsme ve spolupráci s kameramanem Michalem Pelouškem natočili na našem jevišti.
Druhým počinem je vydání prvé „radosťácké“ audioknihy v koprodukci s nakladatelstvím
Audiostory. V dubnu 2019 v našem studiu namluvili populární knihu Vlastimila Pešky: Nové povídání o
pejskovi a kočičce naši herci (Stanislava Havelková, Eva Lesáková, Vilém Čapek, Pavel Novák) a
populární komik a vypravěč Josef Dvořák.
Oba výše uvedené nosiče jsou bez nadsázky povedené a jsou při našich představeních nabízeny
k prodeji.
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K výročí divadla jsme si také dopřáli nové logo, které měníme více jak po dvaceti létech.
Autorem zdařilé kombinace písmen R a D ve významu plujícího korábu a smějící se herecké masky je
bývalý člen hereckého souboru našeho divadla pan Adam Bartoň.

Dne 2.února 2019 navštívil naše divadlo bard českého folku Jaromír Nohavica, aby konečně shlédl
naše společné dílo – KABARET NOHAVICA. Jeho návštěva se uskutečnila téměř po roce od premiéry
kabaretu. Jak představení, tak i krátké vystoupení Jarka Nohavici po skončení představení bylo doslova
spontánní a publikum nás odměnilo bouřlivým potleskem ve stoje. Rád poznamenávám, že byl Jaromír
Nohavica z našeho představení doslova nadšený. Své nadšení projevil již během představení. Když herci
dozpívali jeho nádhernou píseň Anděl strážný, která je zpívána sborově a capella, Jaromír vstal volal
„bravo“. Dobrou zprávou pro naše divadlo je, že nám Jaromír Nohavica přislíbil další spolupráci,
která by se měla zúročit v příštím roce.
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Souhrnně se dá konstatovat, že se plánované umělecké cíle roku 2019 podařilo splnit s plným
uspokojením tvůrců a v pevné víře i ku spokojenosti diváků.
Několik slov na závěr
Druhá polovina roku 2019 se nesla v duchu oslav 70.výročí založení Divadla Radost, což přineslo
značné pracovní zatížení především na vedení divadla. Ač nerad, musím podotknout, že se na začátku
druhé poloviny roku začalo prohlubovat nedorozumění mezi odborovou organizací HA Divadla Radost,
která z nevysvětlitelných důvodů začala vyvíjet negativní tlak na vedení divadla. To se samozřejmě
odrazilo i na vývoji druhé poloviny roku, tedy především na začátku divadelní sezóny 2019 – 20.
Díky nepříznivě vyvíjenému tlaku HA Divadla Radost odešli ze souboru dva stěžejní herci.
Pavel Novák do Švandova divadla v Praze a Eva Lesáková do předčasného důchodu.
Šlo o dost citelnou ztrátu opravdové kvality, kterou jednoznačně zapříčinila nevysvětlitelná lidská zloba
několika jedinců hereckého souboru, kteří se vydávají za odborářské spasitele.
Vše podpořeno pro náš národ typickou závistí, lží a netolerantností pak učinilo dokonalý rozklad souboru,
jehož členové jsou nehorázným způsobem odborářskými bosy dokonce nahrávání na odposlechová
zařízení. Samozřejmě tajně a bez svolení nahrávaného.
Výše uvedené s sebou přineslo řadu vynucených přezkušování her, se kterým umělecké vedením
divadla nepočítalo. Místo studování nové komedie bylo nutné přezkušovat již zaběhlé inscenace s celou
řadou hostů, místo nastudování nové komedie, která by oživila náš repertoár. Z výše uvedeného důvodu
nebyla také vyčerpána celá dotace MMB, což je dost nemilé, ale prostě se stalo. Inu, každé divadlo
zesmutní, pokud se v něm zabydlí odboráři, kteří nemají to nejmenší ponětí o tom, jak se opravdu řídí
divadlo.
Ale dosti smutku, který snad bude do konce března 2020, díky novému výběrovému řízení na funkci
ředitele našeho divadla, vyřešen.
Vlastimil Peška 21.února 2020
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II.ROZBORY KULTURNĚ EDUKATIVNÍ A SPOLEČENSKÉ ROLE ORGANIZACE, NÁVŠTĚVNOST
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
měr.j.
období
kapacita sálů

míst

počet představení

skutečnost

index
19/18

2017

2018

2019

497

497

497

1,00

452

415

436

1,05

počet nabízených míst/rok

míst

76 761

70 180

73 178

1,04

návštěvnost celkem

osob

68 621

61 982

64 654

1,04

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

152

149

149

1,00

89,4

88,3

88,4

1,00

% návštěvnosM
tržby za vstupné celkem

Kč

5 340 584

5 263 118

5 979 387

1,14

prům tržby na 1 představení

Kč

11 815

12 682

13 714

1,08

průměr.cena vstupného

Kč

78

85

92

1,08

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)
měr.j.
období
kapacita sálů

míst

počet představení

skutečnost
Velká scéna

*Malá
scéna

Letní
scéna*

Muzeum
Loutek *

227

80

150

40

316

72

1

47

počet nabízených míst/rok

míst

68 238

3 063

160

1 717

návštěvnost celkem

osob

59 736

3 063

138

1 717

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

189

43

138

37

87,5

100

86,3

100

% návštěvnosM
tržby za vstupné celkem

Kč

5 476 707

306 090

38 640

157 950

prům tržby na 1 představení

Kč

17 331

4 251

38 640

3 361

průměr.cena vstupného

Kč

92

100

280

92

* kapacita scén je variabilní

V domácích scénách bylo naším souborem odehráno celkem 436 představení, za které organizace
inkasovala 5 979 387,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 93,45 %, což je cca 149 diváků na jedno
realizované představení. Průměrná cena vstupného na osobu tak činila 141,- Kč.

2.1.2. Hostující soubory

DOMÁCÍ SCÉNA - hostující soubory
měr.j.
období
kapacita sálů

míst

počet představení

skutečnost

index
19/18

2017

2018

2019

497

497

497

1,00

8

19

12

0,63

počet nabízených míst/rok

míst

1 663

3 839

2 133

0,55

návštěvnost celkem

osob

1 157

3 487

1 837

0,52

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

145

184

153

0,83

69,6

90,8

86,1

0,95

% návštěvnosM
tržby za vstupné celkem

Kč

213 918

533 386

226 815

0,43

prům tržby na 1 představení

Kč

26 740

28 073

18 901

0,67

průměr.cena vstupného

Kč

185

153

123

0,80

V aktuálním roce jsme poskytli vlastní scény následujícím hostujícím souborům:
Ořechovské divadlo, Divadlo D5 Praha, Agentura Harlekýn Praha, Divadelní společnost Josefa Dvořáka,
Divadlo Víti Marčíka, Moravské divadlo Olomouc, DL:Ostrava a Divadlo Drak Hradec Králové.
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Hosté realizovali celkem: 12 představení, které navštívilo 1 837 diváků. Průměrná návštěvnost dosáhla
86,1 %. Celkový výnos 226 815,- Kč v poměru k 12 realizacím znamenal průměrné vstupné 123 Kč/
vstupenka. (Tato hodnota je statisticky zkreslena požadavky hostujících souborů na výši vstupného, které
dosahují širokého rozptylu).

Shrnutí činnosti na domácích scénách

DOMÁCÍ SCÉNA - sumář (hosté + vlastní produkce)
měr.j.

skutečnost

obdob
í
kapacita sálů

míst

počet představení

index
19/18

2017

2018

2019

497

497

497

1,00

460

434

448

1,03

počet nabízených míst/rok

míst

78 424

74 019

75 311

1,02

návštěvnost celkem

osob

69 778

65 469

66 491

1,02

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

152

151

148

0,98

89

88

88

1,00

% návštěvnosM
tržby za vstupné celkem

Kč

5 554 502

5 796 504

6 206 202

1,07

prům tržby na 1 představení

Kč

12 075

13 356

13 853

1,04

průměr.cena vstupného

Kč

80

89

93

1,04

Na domovských scénách bylo v aktuálním roce odehráno celkem 448 představení s celkovou tržbou
6 206 202,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 88 %, což představuje zhruba 148 diváků na jedno
realizované představení. Průměrná cena vstupného na osobu tak činila 93,- Kč.

2.1.3. Geografický rozbor návštěvnosti
Data jsou důležitým zdrojem podkladů pro případná rozhodování a jednání z hlediska více zdrojového
financování organizace.

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

2017

2018

2019

index 19/18

Brno

os.

27 449

26 249

30 629

1,17

mimo Brno

os.

41 172

35 733

34 025

0,95

Celkem

os.

68 621

61 982

64 654

1,04
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Návštěvnost - poměr brněnských a mimobrněnských diváků (%)
skutečnost

dlouhodobý
průměr

období

2017

2018

2019

Brno

%

41,86

42,35

47,37

43,86

mimo Brno

%

58,14

57,65

52,63

56,14

Celkem

%

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 47% : 53%.
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
měr.j.
ukazatele

období

skutečnost

index
19/18

2017

2018

2019

38

44

30

0,68

počet představení
návštěvnost celkem

osob

10 199

12 876

7 496

0,58

počet nabízených míst/rok

míst

11 209

16 086

9 745

0,60

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

268

366

250

0,68

tržby celkem

Kč

526 000

708 686

575 000

0,81

prům tržby na 1 představení

Kč

13 842

16 107

19 167

1,19

V rámci České republiky jsme odehráli inscenace: Budulínek z hudebky , Špalíček veršů a pohádek, Pipi
Dlouhá punčocha, Kubula a Kuba Kubikula, Krkonošské pohádky, O kůzlátkách a vlkovi, Jája a Pája,
Strakonický dudák, Loktibrada, Jen počkej, hlemýždi!, Tři čuníci nezbedníci, Kabaret Nohavica a Jak
pejsek a kočička chystali Vánoce.
Celková tržba za 30 odehraných představení dosáhla 575.000,- Kč. Při nahlášeném počtu diváků
7 496 tak jedno představení navštívilo průměrně 250 diváků.
2.2.2. Zájezdy zahraniční

ZÁJEZDY - zahraničí
měr.j.
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období

ukazatele

index
19/18

2017

2018

2019

2

2

0

0

počet představení
návštěvnost celkem

osob

80

80

0

0

počet nabízených míst/rok

míst

80

80

0

0

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

60

40

0

0

tržby celkem

Kč

65 000

18 116

0

0

prům tržby na 1 představení

Kč

32 500

9 058

0

0

ZÁJEZDY 2019 – celkem 30 x s tržbou 575. 000,- Kč
obdob
í
počet představení

index
19/18

2017

2018

2019

40

46

30

0,65

návštěvnost celkem

osob

10 279

12 956

7 496

0,58

počet nabízených míst/
rok

míst

11 289

16 166

9 745

0,60

tržby celkem

Kč

591 00
0

726
802

575
000

0,79

2.3. SUMARIZACE REPERTOÁRU
2.3.1. Celkový přehled

Sumář divadelních realizací
měr.j.
ukazatele
kapacita sálů

domácí produkce + hostující + zájezdová představení

obdob
í
míst

počet představení

index
19/1
8
2019

2017

2018

497

497

497

1,00

500

480

478

0,99

počet nabízených míst/rok

míst

89 713

90 185

85 056

0,94

návštěvnost celkem

osob

80 057

78 425

73 987

0,94

prům.návštěvnost na 1 předst.

osob

160

163

155

0,95

89,3

87

86,9

0,99

6 145 502

6 523 306

6 781 202

1,04

% návštěvnosM
tržby za vstupné celkem

Kč
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prům tržby na 1 představení

Kč

12 291

13 590

14 187

1,04

průměr.cena vstupného

Kč

77

83

92

1,11

Z celkových divadelních realizací uskutečněných v aktuálním roce, kterých bylo celkem 478, organizace
dosáhla tržeb ve výši 6 781 202,- Kč. Znamená to, že při průměrném procentu návštěvnosti 86,9 %,
přepočteno na diváky 155 osob/představení, bylo za jedno představení dosaženo tržby 14 187,- Kč.
V konečném důsledku to pak znamená, že průměrná cena vstupného v aktuálním roce činila 92,- Kč.
Při meziročním srovnání došlo ke zvýšení průměrné ceny vstupného o 0,04 setinu procenta srovnávacího
indexu.
V roce 2019 nasadilo divadlo na repertoár celkem 34 inscenací
z toho:
Pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ
13 představení
Pro 1. stupeň ZŠ
11 představení
Pro 3. – 9. ročník ZŠ
4 představení
Pro dospělé a mládež
6 představení
Z nabízených inscenací měla v roce 2019 největší počet repríz tato představení:
„ Pipi Dlouhá punčocha“
„ Jak pejsek a kočička chystali Vánoce“
„Čaroděj ze země OZ
„ Mach a Šebestová“
„Jája a Pája“
„Krkonošské pohádky“

44
32
27
25
23
23

AKTIVNĚ NASAZENÝ REPERTOÁR DIVADLA RADOST V ROCE 2019
Autor:

Inscenace (odehraná vlastní produkce celkem
vč. zájezdů, fescvalů aj.)

Datum premiéry:

Počet repríz
v roce 2019:

J. Čapek, Z. Mikotová

O pejskovi a kočičce

6. 6. 1986

9

P. Polák

Zvědavé slůně aneb Proč mají sloni dlouhé
choboty

7. 5. 1997 a
6. 3. 2012

5

F. Hrubín

Špalíček veršů a pohádek

22.6.2017

11

P. Polák

Tři čuníci nezbedníci

24. 9. 2004

15

V. Peška

Budulínek z hudebky

29.9.2017

16

Dílna – udělěj si loutku sám

25.10.2016

8

W. Shakespeare

Veselé paničky windsorské

24.3. 2017

0

J. Brdečka, V. Hála,
J. Rychlík

Limonádový Joe aneb Koňská opera

14. 1. 2012

6

V. Peška

Beatles aneb žlutá ponorka

26.6.2008 a
7.11.2014

4

K. J. Erben, P. Nosálek

KyMce

14. 4. 2012

19

V. Peška

Sněhurka a sedm trpaslíků

27. 9. 2012

15

J. Vodňanský, P. Polák

O kůzlátkách a vlkovi aneb Když jde kůzle otevřít

3. 5. 1996

11

K. Poláček, V. Peška

Bylo nás pět

5. 5. 2013

22

V. Peška

O perníkové chaloupce aneb Jenom jako…

6. 1. 2006

9

M. Macourek, V. Peška

Mach a Šebestová

27. 9. 2013

25

V. Peška

Krkonošské pohádky

28. 9. 2014

23
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A. Kastnerova

O líné babičce

17. 11. 2014

15

W. A. Mozart, V. Peška

Kouzelná ﬂétna

16. 3. 2014

0

J. Mikota, V. Peška

O nezbedné kometě

18. 11. 2005

4

V.Peška

Tři pohádky pro rošťáky

8. 10. 2011

6

V. Peška

Baba Jaga

28.9.2015

5

V. Peška

Jak pejsek a kočička chystali Vánoce

29.11.2015

41

V.Vančura

Kubula a Kuba Kubikula

11.11.2016

12

S.Havelka, P.Chvojka

Jája a Pája

30.9.2016

23

J. Ryšánek Schmiedtová

Kao a Maki

24.6.2016

13

V.Peška

Čokoládové trubičky s…

30.6.2016

2

J.K.Tyl

Strakonický dudák

11.3.2016

5

V. Peška

Kabaret Nohavica

2.3.2018

11

A. Lindgrenová, P. Trolek

Pipi Dlouhá punčocha

16.2.2018

44

V. Peška

Praštěné pohádky

29.6.2018

3

B. Pojar, I. Urban, V. Peška

Pojďte pane budeme si hrát

5.10.2018

4

A. Mikulka, V. Špicnerová

LokMbrada aneb když se nehraje

18.+29.9.2018

6

V. Peška

Jen počkej, hlemýždi!

6.3.2019

19

L.F.Baum, P. Trolek

Čaroděj ze země OZ

8.3.2019

27

J. Kainar, V.Peška

Zlatovláska

8.11.2019

18

J. Ryšánek Schmiedtová

BU-BU-BU-BUBÁČEK divadlo pro mimina

23.6.2019

10

2.3.2. Divadelní výpravy
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 20 % 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

Název inscenace

premiéra

rekvizity,
loutky,
kostýmy

dekorace

inventář majetek

z fundusu

Celkem

Jen počkej, hlemýždi

05.03.2019

11 436,79

17 599,43

0

0

29 036,22

Čaroděj ze země Oz

08.03.2019

460 770,46

321 438,76

181 500

5 500

969 209,22
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Bu-bu-bu-Bubáček

23.06.2019

Zlatovláska aneb Nad
Dunajem vyšla hvězda

08.11.2019

Celkem

-

191 766,58

0

0

0

191 766,58

516 827,59

399 416,66

0

0

916 244,25

1 180 801,4
2

738 454,85

181 500

5 500

2 106 256,2
7

2.3.2.2. Vyřazené
Z repertoáru byly v aktuálním roce vyřazeny inscenace:
Husovický Betlém, Masky 2012, Pohádková píšťalka aneb Kutululů z Beskyd dolů, Malý princ, Baba Jaga
aneb Petruška a Ivánek v celkové hodnotě 1 389 919,93 Kč.
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
19/18

období

2017

2018

2019

osob

2 140

1 115

965

0,86

38 730

29 995

24 400

0,81

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 965 návštěvníků, od nichž byla vyinkasována tržba ve výši 24 400,- Kč.
Ve sledovaném období, v roce 2019 se návštěvnost snížila o 19% 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.

Muzeum loutek - sumář (pouze za tento projekt)
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skutečnost

prohlídky + produkce vč. zájezdů

index
19/18

období

2017

2018

2019

os.

5 290

3 642

2 903

0,79

Kč

315 208

273 790

206 350

0,75

Celková hodnota výnosů Muzea dosáhla částky 206 350,- 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 činnosc
skutečnost
ukazatele

období

2017

2018

2019

index
19/1
8

návštěvnost

os.

82 197

79 540

66 491

0,84

tržba

Kč

6 462 710

5 796 504

6 206 202

1,07

Divadlo Radost navštívilo v aktuálním roce celkem: 66 491 osob
Dosažené výnosy z realizací produkce a prohlídkové činnosti činily: 6 206 202,- Kč
Přes mírný meziroční pokles 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
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Struktura a počty zaměstnanců v průběhu období
průměrný evidenční počet 2019
kategorie

fyzický stav

přepočtený

% podíl k celkovému
fyzickému stavu

přepočtenému

Umělci

21,03

18,75

35,17

34,99

THP

10,17

8,24

17,01

15,38

Dělníci/Ostatní

28,59

26,59

47,82

49,63

Celkem

59,79

53,58

100,00

100,00

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 55 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, dramaturgové a umělecký šéf. Ostatní umělecké profese (výtvarník,
scénárista, apod.) jsou vykonávány externími pracovníky.
Kategorii technickohospodářských pracovníků tvoří ředitel, tajemník - personalista, ekonom, interní
auditor, technický pracovník (provozní), pracovník vztahů k veřejnosti (manažer), propagační referent,
účetní, pokladní - rozpočtář, bezpečnostní technik.
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.).
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 53,57 osob, z toho povinný podíl 4% byl 2,14 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 3,04 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
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počet zaměstnanců k 1.1.
fyzický stav

kategorie

přepočtený

změna počtu
zaměstnanců

počet zaměstnanců k 31.12.
fyzickém stavu

přepočtenému

příchody

odchody

Umělci

20,00

18,34

22,00

18,84

5

3

THP

10,00

8,16

10,00

8,16

1

1

28,00

26,31

4

1

58,00

52,81

10

5

Dělníci/Ostatní
Celkem

30,00

27,63
62,00

54,63

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 úraz se v průběhu období nevyskytl.
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 DPČ + DPP

průměr na
přepočtený
stav

Umělci

6 376 742

14 787

6 391 529

215 200

28 406,80

THP

3 815 539

11 935

3 827 474

44 960

38 708,27

Dělníci/Ostatní

6 966 500

36 536

7 003 036

418 410

21 947,59

17 158 781

63 258

17 222 039

678 570

26 785,55

Celkem

pozn. dle "Plnění FR ke 31.12." tj. náklady na platy/průměrný přepočtený stav zaznamenal vlivem zaokrouhlení
statistickou odchylku celkového průměrného platu (17 222/54*1/12= 26 577,- 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 55 zaměstnanců
byly finančním plánem stanoveny ve výši 16 320 tis. Kč a průměrný plat na pracovníka 24 727,- Kč.
Ve vykazovaném hospodářském období byly realizovány finanční prostředky na platy v celkové výši 17
222 tis. Kč; průměrný plat na pracovníky tedy činil 26 785,- Kč.
Kategorii THP navyšuje uměle skutečnost, že je do ní zařazen statutární zástupce a je nutné přihlédnout
k výši přiznané roční odměny.
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Výsledný průměrný plat za rok 2019 je i přes uvedené skutečnosti hluboko pod státním průměrem,
zvláště u kategorie ostatních zaměstnanců – dělníků.
V roce 2013 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 10 564 921,- Kč a průměrná mzda
na přepočteného pracovníka byla 17 968,- Kč.
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.
V roce 2017 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 14 252 346,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 22.814,- Kč.
V roce 2018 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 15 722 259,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 25.445,- Kč.
V roce 2019 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 17 222 039,- Kč a průměrná mzda na
přepočteného pracovníka byla 26 785,- 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 10.

3.2. STAV NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
STAV NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY
Rok 2019
BEZPEČNOST PRÁCE
Činnost úseku BOZP a PO v Divadle Radost, příspěvková organizace 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 2019 ze dne
10. září 2019. Fyzická kontrola pracovišť Divadla Radost byla provedena v záři 2019.
➢ 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 v roce 2019.

1.

Pracovní úrazovost v r. 2019

Ve sledovaném období roku 2019 nebyl zaevidován pracovní úraz.
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2.

POŽÁRNÍ OCHRANA

➢ V průběhu roku 2019 nedošlo v Divadle Radost k požáru.
➢ Úkoly na úseku PO jsou průběžně plněny dle schválené „Organizační směrnice pro zabezpečení
požární ochrany v Divadle Radost, příspěvková organizace“.
➢ 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 2019 je uložen v dokumentaci PO.
Činnost asistenční požární hlídky byla namátkově kontrolována technikem PO a preventistou požární
ochrany DR.
➢ Ve sledovaném období roku 2019 byly provedeny všechny plánované revize dle platných předpisů. a
to jak požárních, tak vyhrazených, (elektro, zdvihací zařízení atd.).
➢ 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 srpnu 2019 bylo organizaci doručeno oznámení o
složení výboru MP HA ve složení: předseda – Radim Sasínek, místopředsedové Petr Šmiřák, Leona
Ondráčková, Vladimír Řezáč. V prosinci 2015 byl zaměstnavateli předložen návrh kolektivní smlouvy, ale
ke konsensu a podpisu kolektivní smlouvy nedošlo.
Ani v roce 2019 nedošlo k uzavření kolektivní smlouvy.
Žádné další odborové organizace v divadle nepůsobí.

IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
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4.1. VÝNOSY

Skutečnost

Upravený
ﬁn.
rozpočet

Skutečnost

Porovnání
skutečnosm

Skutečnost/
UFR

k 31. 12.
2018

k 31. 12.
2019

k 31. 12.
2019

2019/2018
%

2019 (v %)

TEXT

(V Kč.)
Výnosy celkem

35 692 042

39 137 700

38 579 722

108,1

98,6

Výnosy z činnosc celkem sk. 60 - 66

8 438 952

8 655 000

8 655 095

102,6

100,0

Výnosy za vlastní výkony a za zboží sk.
60

8 331 922

8 617 000

8 617 382

103,4

100,0

6 993 657

7 020 000

7 003 160

100,1

99,8

23 290

20 000

18 500

79,4

92,5

664 355

790 000

790 406

119

100,1

Výnosy z prodeje zboží

673 910

807 000

823 815

122,2

102,1

Ostatní výnosy

107 012

38 000

37 713

35,2

99,2

648 z toho: čerpání fondů

104 212

4 000

3 800

3,6

95,0

649 z toho: ostatní výnosy

2 800

34 000

33 913

1211,1

99,7

16

22

137,5

16

22

137,5

602 Výnosy z prodeje služeb
z toho :Výnosy za čestné vstupenky
603 Výnosy z pronájmu
604

Finanční výnosy
662 z toho: úroky (bankovní)
663 z toho: kurzové zisky
672 Výnosy z transferů a dotací
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele

27 253 090

30 482 000

29 924 605

109,8

98,2

25 417 000

28 197 000

27 639 661

108,7

98

1 300 000

1 700 000

1 700 000

130,8

100,0

536 090

585 000

584 944

109,1

100,0

Výnosy z transferů od městských čáso
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 18 500,- Kč.
➢ SU 603/ představuje tržby za pronájmy ubytovacích jednotek a
prostor.

krátkodobé nájmy divadelních

V letošním roce došlo k realizaci 12 krátkodobých pronájmů, což je o 14 % méně než v roce 2018,
tržby však byly o 18,9% vyšší.
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➢ 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 téměř o jednu čtvrtinu celkového výkonu v této
skupině, příčinou jsou zvýšené výnosy za vlastní výkony a hlavně za prodej reklamního zboží.
Objemově, při meziročním srovnání, odpovídá snížená výkonnost těmto informacím.

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.
účet 648 – čerpání fondů
V roce 2019 bylo použito čerpání fondů – rezervního. Analýza finančních toků fondového hospodářství je
předmětem samostatné kapitoly.
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti – v roce 2019 byla přijata částka 2.920,- Kč za likvidaci šrotu
z vyřazených inscenací. V tomto roce došlo ke skokovému navýšení z důvodu obnovy pojistné smlouvy na
pojištění majetku organizace nám byl připsán bonus ve výši 14.275,- Kč za vyhodnocení škod, dále
2.280,- Kč za neuplatněné dárkové poukazy v roce 2019 a 14.438,- Kč – roční vypořádání koeficientu
DPH.
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 Z8/02 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 11.12.2018 ve výši
26 857 tis. Kč. V souladu se změnou rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2019, schváleného na
Z8/05 dne 09.04.2019 bylo schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o 1 072 tis. Kč na pokrytí
navýšení platů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.
Dne 14.05.2019 Zastupitelstvem města Brna na schůzi Z8/06 byl Divadlu Radost, příspěvkové organizaci
schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o 180 tis. Kč.
Dne 10.12.2019 Zastupitelstvem města Brna na schůzi Z8/12 byl Divadlu Radost, příspěvkové organizaci
schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o 88 tis. Kč.
V roce 2019 jsme celkově hospodařili s příspěvkem 28.197 tis. Kč.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele byl organizaci zasílán postupně podle zřizovatelem schváleného plánu
a to včetně poměrné části účelové dotace schválené zřizovatelem pro rok 2019“
* na tři umělecké pracovníky (náklady na platy a sociální náklady) ve výši 1 000 tis. Kč, včetně –
části účelové dotace na obnovu instrumentálního vybavení ve výši 145 tis. Kč
* na částečné krytí provozních nákladů Muzea Loutek ve výši 355 tis. Kč.
* na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací ve výši 161 tis.Kč
* na zvýšení nákladů na elektrickou energii ve výši 180 tis. Kč ( v lednu 2020 vráceno 92 tis.Kč)
* na oslavu 70.výročí založení divadla ve výši 1 155 tis. Kč ( v lednu 2020 vráceno 465 tis.Kč)
K 31.12.2019 byla celková výše užité účelové dotace organizací vyúčtována a vrácený nedočerpaný
neinvestiční příspěvek ve výši 465 tis.Kč a 92 tis.Kč bude vráceny v lednu 2020.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele je organizaci zasílán postupně podle zřizovatelem schváleného plánu.
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Struktura schváleného transferu:

•
•
•

Základní příspěvek (mzdy)
Odpisy
Účelová část

22 156 tis. Kč
3 180 tis. Kč
2 861 tis. Kč

Úpravy schváleného finančního plánu 2019 v roce:

úpravy v roce
text
schválený rozpočet

smlouva, rozhodnuo

rozpočtová
opatření

+

na Z8/02 zasedání Zastupitelstva dne 11.12.2018
107
2

úprava č. 1

RO/94/2019/ZMB

úprava č. 2

RO/139/2019/
ZMB

180

úprava č. 3

RO/568/2019/
ZMB

88

průtokový transfer z MKCR

2496/2019 OULK

RO 288/2019/D

1700

průtokový transfer z JMK

JMK 061429/19/ OK

RO 528/2019/D

138

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

-

stav transferů
v Ms. Kč
26 857
27 929
28 109
28 197

447
30 482

Úpravy v roce:
➢ úprava č. 1 – navýšení neinvestičního příspěvku na platy a odvody
- změna navazuje na legislativní nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců
ve veřejných službách a správě od 01.01.2019.
➢ úprava č. 2 – navýšení neinvestičního příspěvku o 180 tis. Kč na zvýšení nákladů na elektrickou
energii.
➢ úprava č. 3 – navýšení neinvestičního příspěvku o 88 tis. Kč na zvýšení odvodů z fondu investic.

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.
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•

Ve vazbě na rozpočtové opatření č. RO 288/2019/D obdrželo divadlo prostřednictvím MMB
z prostředků Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu státní podpory profesionálních
divadel neinvestiční transfer ve výši 1.700 000,- Kč (rozhodnutí 2496/2019 OULK).
Částka byla na účet divadla připsána v 9/2019. Prostředky byly zcela vyčerpány v souladu
s podmínkami poskytovatele a vyúčtování bylo poskytovateli včas a řádně odesláno.

•

Ve vazbě na rozpočtové opatření č. RO 528/2019/D obdrželo divadlo prostřednictvím MMB
z prostředků Jihomoravského Kraje na projekt Čaroděj ze země Oz neinvestiční dotaci ve výši
138. 000,- Kč ( smlouva č. JMK 061429/19/OK). Částka byla na účet divadla připsána ve 12/2019.
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
2019 činila tato částka cca 447 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 účelové dotace :
➢ na krytí mzdových nákladů na tři umělecké pracovníky (náklady na platy a sociální náklady) ve
výši 1.000 tis. Kč. Tyto poskytnuté účelové prostředky podléhají každoročnímu vyúčtování.
K 31.12.2019 byla celková výše užité účelové dotace organizací vyúčtována a vyčerpaná v plném
rozsahu.
➢ na částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek, které po skončení udržitelnosti projektu
EU lze využívat i k edukační činnosti – 400 tis. Kč. Tyto poskytnuté účelové prostředky
podléhají každoročnímu vyúčtování. K 31.12.2019 byla celková výše užité účelové dotace
organizací vyúčtována a vyčerpaná v plném rozsahu.
➢ Obnova drobného instrumentálního vybavení, hudební nástroje a příslušenství, obnova drobné
zvukové a osvětlovací techniky vč. příslušenství – 145 tis. Kč - Tyto poskytnuté účelové
prostředky podléhají každoročnímu vyúčtování. K 31.12.2019 byla celková výše užité účelové
dotace organizací vyúčtována a vyčerpaná v plném rozsahu.
➢ Oslava 70. výročí založení Divadla Radost – 1.155 tis. Kč . Tyto poskytnuté prostředky nebyly
zcela vyčerpány a v lednu 2020 bude na účet zřizovatele vrácena nedočerpaná částka 465 tis.
Kč.
➢ Pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací ve výši 161 tis. Kč. Tyto
poskytnuté účelové prostředky podléhají každoročnímu vyúčtování.
K 31.12.2019 byla celková výše užité účelové dotace organizací vyúčtována a vyčerpaná v plném
rozsahu.
➢ Zvýšení nákladů na elektrickou energii ve výši 180 tis. Kč . Tyto poskytnuté prostředky nebyly
zcela vyčerpány a v lednu 2020 bude na účet zřizovatele vrácena nedočerpaná částka 92 tis. Kč.

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
zajištění návštěvnosti a realizace plánovaných inscenací a akcí, vedla v posledních několika letech k 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
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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 mírně snížil zájem klientů o pronájem námi nabízených prostor ke krátkodobému
pronájmu. I přes tuto skutečnost však výnosy z pronájmů v roce 2019 zvýšily o 19%, což v celkovém
objemu činí 125.645,- Kč. Zlepšeného výsledku bylo dosaženo díky zvýšenému zájmu klientů ze ziskové
sféry , ani zájem ZUŠ však neopadává.
Finanční prostředky přijaté ze všech dotačních kanálů organizace v řádném termínu vyúčtovala, přijaté
prostředky byly využity v plné výši u JMK a MK ČR, organizaci vznikla povinnost vracet nevyužité
prostředky zpět poskytovateli MMB.

4.4. NÁKLADY

TEXT

Skutečnost

Upravený ﬁn.
plán

Skutečnost

Porovnání
skutečnosm

Skutečnost /
UFP

(V Kč.)

k 31. 12.
2018

k 31. 12. 2019

k 31. 12.
2019

2019/2018 v %

2019 (v %)

Náklady celkem

35 692 042

38 614 000

38 057 211

106,6

98,6

50 Spotřeb. nákupy

2 887 241

3 450 000

3 267 498

113,2

94,7

50
Spotřeba materiálu
1

1 409 614

1 690 000

1 590 159

112,8

94,1

50
Spotřeba energie
2

1 087 139

1 300 000

1 202 291

110,6

92,5

390 488

460 000

475 048

121,7

103,3

6 024 491

6 375 000

6 015 582

99,9

94,4

895 264

900 000

899 330

100,5

99,9

51
Cestovné
2

82 509

45 000

44 410

53,8

98,7

51
Náklady na repre.
3

25 309

226 000

225 187

889,8

99,6

-45 771

- 3 000

5,6

86,0

5 067 180

5 207 000

4 849 235

95,7

93,1

52 Osobní náklady

22 706 815

24 540 000

24 539 483

108,1

100,0

52 Mzdové náklady -platy,
1 OON,PN

16 593 029

17 901 000

17 900 609

107,9

100,0

5 508 947

5 933 000

5 932 720

107,7

100,0

88 614

97 000

97 538

110,1

100,6

516 225

609 000

608 616

117,9

99,9

50
Prodané zboží
4
50 AkMvace dlouhodobého
6 majetku
50
AkMvace oběž.maj.
7
51 Služby
51
Opravy a udržování
1

51
AkMv.vnitroorg.služeb
6
51
Ostatní služby
8

52
Zákonné soc.poj.
4
52
Jiné sociální pojištění Koop.
5
52
Zákonné soc. nákl.
7
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52
Jiné sociální náklady
8
53 Daně a poplatky

54 738

53 000

50 705

92,6

95,7

2 400

3 000

1 800

75,0

60

52 338

50 000

48 905

93,4

97,8

200 897

200 000

176 832

88,0

88,4

200 897

200 000

176 832

88,0

88,4

55 Odpisy, rezervy, opr.pol.

3 815 885

3 994 000

4 005 590

105,0

100,3

55
1 Odpisy DHM, DNM

3 460 176

3 594 000

3 625 312

104,8

100,9

355 709

400 000

380 278

106,9

95,1

53
Daň silniční
1
53
Jiné daně a poplatky
8
54 Ostatní náklady
54
Sml.pok.a úr.z prodl.
1
54
Jiné pokuty a penále
2
54
Dary
3
54
4 Prodaný materiál
54
7 Manka a škody
54
8 Tvorba fondů
54
9 Ostat. nákl. z činnosM

55
8 Nákl.z drob.dlouh.maj.
55
7 Náklady z odepsaných pohl.

0

56 Finanční náklady

1 974

0
2 000

1 521

77,1

76,1

2 000

1 521

77,1

76,1

56
2 Úroky
56 Kurzové ztráty
3

1 974

59 Daň z příjmu
59
1 Daň z příjmů
59
5 Dodat. odvody daně z příjmů

Úpravy schváleného finančního plánu 2019 v roce na straně nákladů byly provedeny ve vazbě na úpravy
výnosových položek.

sk. 50 – spotřebované nákupy
účet 501 – spotřeba materiálu
1 590 tis. Kč
Nákladové položky účtu spotřeba materiálu zahrnují analyticky členěné nákupy povahy:
materiál spotřebovaný při výrobě inscenací, ochranné pomůcky
pracovní obuv a oděvy, OOPP
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-

-

DDHM do OE
materiál na propagaci, fotodokumentace
kancelářské potřeby, odborná literatura apod.
pohonné hmoty
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
náklady na provoz Muzea loutek

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

730 tis. Kč.
746 tis. Kč
50 tis. Kč
40 tis. Kč
24 tis. Kč

účet 502 - spotřeba energie
1 202 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 CARBOUNION BOHEMIA spol. s r.o., Praha.
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

455 tis. Kč
32 tis. Kč

Teplo – pára – hlavní činnost
Muzeum

571 tis. Kč
52 tis. Kč

Spotřeba vody – hlavní činnost
Muzeum

22 tis. Kč
2 tis. Kč

Spotřeba energií – vedlejší hosp.činnost

68 tis. Kč

účet 504 – prodané zboží
475 tis. Kč
Hodnota prodaného zboží v občerstvení (hospodářská činnost) byla 366 493,- Kč. Inventurní rozdíl zjištěn
nebyl.
Závislost nákladů na objemu prodaného zboží v provozu občerstvení je přímo úměrná. Dlouhodobě se
pohybuje kolem 77 % objemu tržeb z prodeje zboží.
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Skladová hodnota prodaného doplňkového sortimentu činila
k nárustu o 284%.
programy, CD, knihy, drobné reklamní předměty ap.

108 555,- Kč, oproti roku 2018 došlo

Detailní informace jsou předmětem části zprávy týkající inventarizace majetku.
sk. 51 - Služby
účet 511 – opravy a udržování

899 tis. Kč

V aktuálním roce čerpala organizace prostředky na opravy a údržbu v objemu 899 tis. Kč.
Účet obsahuje náklady na opravy a údržbu svěřeného majetku poskytované externími dodavateli, tj.
zajištující služby nebo služby včetně dodávky materiálu.
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, ateliér, ostatní – hlavní činnost
Opravy a údržba vozového parku
Opravy a údržba instrumentálního vybavení
Opravy a údržba – vedlejší hospodářská činnost
( ubytovací buňky + bufet + pronájmy)
Opravy a údržba Muzeum

účet 512 – cestovné

591 tis. Kč
191 tis. Kč
1 tis. Kč
105 tis. Kč
11 tis. Kč

44 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

26 tis. Kč
10 tis. Kč
8 tis. Kč

účet 513 – náklady na reprezentaci 225 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, tato částka činila 26 tis. Kč, rozdíl 199 tis. Kč byl ovlivněn uspořádáním oslav k 70
výročí založení Divadla Radost.

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.

účet 518 – ostatní služby
4 849 tis. Kč
Skladba ostatních provozních nákladů účtu 518/:
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• 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
Ms. Kč

autorské honoráře - tanMémy

883

autorské honoráře - vytvoření díla

804

autorské honoráře - externí spolupráce

479

autorské honoráře - hostující + ostatní

103

telekomunikace + poštovné

231

přepravní služby (zájezdy) – k přefakturaci

87

nájemné, půjčovné

51

propagace, inzerce

434

zabezpečení objektu

85

služby - výpočetní technika

304

provozní služby ostatní - hlavní činnost
provozní služby - doplňková činnost
Celkem

1 347
41
4 849

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

17 901 tis. Kč

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl dle schváleného rozpočtu pro rok 2019 určen ve výši 16 320
tis. Kč.
V průběhu roku 2019 zřizovatel provedl úpravu rozpočtu – navýšení neinvestičního příspěvku na platy a
odvody- změna navazuje na legislativní nařízení vlády č. 341/2017 Sb., – zvýšení
platových tarifů
zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.01.2019 o 1 072 tis. Kč.
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Náklady na platy
z toho náhrady PN
Ostatní osobní náklady

17 159 tis. Kč
63 tis. Kč
679 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
účet 524 – zákonné sociální pojištění

17 047 tis. Kč
175 tis. Kč
601 tis. Kč
78 tis. Kč
5 933 tis. Kč

Přímo úměrné náklady na vyplacené mzdové prostředky.
Hlavní činnost
5 872 tis. Kč
Vedlejší činnost
61 tis. Kč
účet 525 – jiné sociální pojištění

98 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

608 tis. Kč

Zákonný 2 % příděl do FKSP z objemu vyplacených finančních prostředků na platy zaměstnanců bez
ostatních osobních nákladů a PN :
344 tis. Kč
Příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši
257 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:
7 tis. Kč
sk. 53 – daně a poplatky

51 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

177 tis. Kč

Náklady z pojištění majetku a vozidel

177 tis. Kč

Zbývající náklady se pojí k haléřovému vyrovnání, připojištění debetní karty k účtu KB apod.
sk. 55 – Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr.pol.
účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku

3 092 tis. Kč

Součástí schváleného rozpočtu byly i prostředky na odpisy ve výši
Plán výše uloženého odvodu odpisů z IF:
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Nařízený odvod odpisů v souladu se „Zásadami“: vždy do 15. dne měsíce.
V průběhu roku došlo k drobným úpravám vedoucím ke změně odpisové základny a související změny
výše účetních odpisů a výše odvodu zřizovateli.
Skutečná výše odpisů za období:
Zřizovateli odvedeno z IF:

3 180 tis. Kč
1 980 tis. Kč

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
Náklady DDHM z hlavní činnosti
Náklady DDHM z vedlejší činnosti

380 tis. Kč

356 tis. Kč
24 tis. Kč

sk. 56 – finanční náklady

1 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, je to, že Divadlo Radost v roce 2019 dosáhlo „věku „ 70 let a
s touto skutečností bylo spojeno několik akcí, které ovlivnily náklady , např. výroba dokumentu, tisk a
vydání knihy Od šedesáti do sedmdesáti, catering, výroba nahrávky AV , autorské honoráře na výrobu CD
a DVD apod.
Další údržba a opravy, které jsme v roce 2019 prováděli souvisely s pořízením nového majetku,
automobilu IVECO a výměny sedadel v velkém sále DR. Ostatní byly pouze běžnou údržbou stávajícího
majetku. Největší položkou ve službách jsou revize prováděné dle zákonů ČR a v roce 2019 i částečná
výměna žárovek za LED osvětlení.
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.
V roce 2019 se oproti roku 2018 snížily náklady o 218 tis. Kč - snížila se položka autorské honoráře –
tantiémy, vytvoření díla i externí spolupráce. V tomto roce jsme uvedli na scénu celkem 3 nové a jednu
obnovenou premiéru pohádek ( v roce 2018 pět ) tím došlo ke snížení nejen této položky, ale i nákladů
na zhotovení jednotlivých inscenací.
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

Hlavní činnost

text
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text

index
19/18

2018

2019

výnosy

34 401

37 110

1,08

náklady

34 726

37 111

1,07

- 325

-1

zisk + ztráty -

Vedlejší činnost
v cs. Kč
text

index
19/18

2018

2019

1 291

1 470

1,14

náklady

966

946

0,98

zisk + ztráty -

325

524

výnosy

Hospodářský výsledek za organizaci
v cs. Kč
text

index
19/18

2018

2019

výnosy

35 692

38 580

1,08

náklady

35 692

38 057

1,07

0

523

zisk + ztráty -

Z rozboru výsledku hospodaření z hlediska hlavní a doplňkové činnosti je zřejmé, že díky hospodářské –
doplňkové činnosti skončilo hospodaření divadla zlepšeným výsledkem hospodaření.
Ačkoli náklady i výnosy byly oproti finančnímu plánu na rok 2019 plánované nižší, formou upraveného
finančního plánu došlo ke změně jejich celkové hladiny v souvislosti se skutečným vývojem nákladů i
výnosů. Upravený finanční plán až na několik málo výjimek odpovídal skutečnosti. Na straně nákladové
došlo u několika položek k mírnému překročení upravených nákladů, na druhé straně byla tato drobná
překročení vykryta jinde uspořenými finančními prostředky tak, že celkově realizované náklady
nepřekročily 100% rozpočtu upraveného finančního plánu.
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
19/18

2018

2019

vlastní výnosy

8 439

8 655

1,03

vlastní náklady

35 692

38 057

1,07

transfery, dotace

27 253

29 925

1,10

92

1,08

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 12 krátkodobých pronájmů.
Průměrný náklad na jeden realizovaný krátkodobý pronájem činil: 22 012,- Kč, což při průměrné době
nájmu cca 10-12 hodin vychází na 2 201,-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
v cs. Kč
výnosy

náklady

výsledek
hospodaření

provoz ubytoven

348

13

335,00

krátkodobé pronájmy nebyt. prostor

442

264

178,00

provoz občerstvení

680

669

11,00

1 470

946

524,00

text

Celkem

Návrh na příděl výsledku hospodaření
Z rozboru výsledku hospodaření z hlediska hlavní a doplňkové činnosti je zřejmé, že díky hospodářské
doplňkové činnosti skončilo hospodaření divadla zlepšeným výsledkem .
Hospodářská 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 s spojené s provozem ubytovacích zařízení a bufetu jsou promítnuty v plánu neboť se
jedná o stále se opakující služby.
Jiná situace je v oblasti poskytování krátkodobých pronájmů, neboť se jedná o nahodilé činnosti, odvislé
od počtu příležitostných zájemců o nabízené služby. U těchto činností nelze počítat se žádnou
pravidelností.
Výnosy z uváděných doplňkových činností v roce 2019 dosáhly 1.470.197,48 Kč. Z toho tržba z nájmu
ubytovacích jednotek a bytu domovníka činila 348 276,- Kč, za prodané zboží v bufetu divadlo utržilo
679.791,48 Kč a tržba z krátkodobých pronájmů byla 442.130,- Kč.
Náklady k těmto činnostem dosáhly výše 946.230,41 Kč, takže zisk před zdaněním činil 523.967,07 Kč.
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.
Konečný zlepšený hospodářský výsledek, který po vykrytí ztráty z hlavní činnosti za rok 2019 dosáhl
sumy ve výši 522.511,46 Kč, byl na příslušném formuláři navrhnut zřizovateli v souladu s vyhl. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení do fondu
takto:
1. ZRP § 30 odst. 1 ( rezervní fond)
Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2019
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Do rezervního fondu navrhujeme přidělit 122.511,46 Kč, teda 23% ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Finanční prostředky dosud uložené v rezervním fondu a průběh jejich čerpání historicky ukazuje, že
hospodaření s rezervním fondem je vyrovnané, a že ani pro následující období neexistuje doměnka
vyššího přídělu finančních prostředků do rezervního fondu.
2. ZRP §32 odst 1 a 2 ( fond odměn )
Do fondu odměn navrhujeme přidělit 400.000,- Kč, teda cca 77% ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Toto rozhodnutí má původ ve vynikajících výsledcích a růstu výnosů z titulu vlastní činnosti, které
organizace za poslední léta dosahuje.

Přehled soběstačnosti
Konečné nákladové a výnosové položky ve vztahu k upravenému finančnímu rozpočtu:
-

výnosy dosáhly 98,6 % UFR k 31.12.2019
náklady dosáhly 98,6 % UFR k 31.12.2019

Divadlo Radost dosáhlo za rok 2019 zlepšeného hospodářského výsledku
(z toho doplňková činnost + 524 tis. Kč, hlavní činnost – 1 tis. Kč.)
Průměrné procento soběstačnosti ( včetně zatížení nákladů odpisy)
plánované
23,5 %
realizované
23,8 %
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4. 7. ZÁSOBY, FINANČNÍ MAJETEK, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY
4.7.1. Zásoby
Skladová evidence je vedena způsobem A.

Zásoby
v cs. Kč
text

stav k 1.1.

přírůstky

úbytky

stav ke 31.12.

118

56

53

121

66

63

42

87

184

119

95

208

256

171

158

269

Sklad - reklamní zboží

81

118

55

144

Sklad - zboží pro občerstvení

29

369

357

41

366

658

570

454

0

778

778

550

1 556

1 444

Materiál
Materiál: sklad texMlu
Materiál: sklad ostat.pomoc.mat.k výr.
Celkem
Zboží
Sklad - programy

Celkem
Průběžné položky
pořízení materiálu + zboží
Zásoby celkem

662

4.7.2. Finanční majetek

Finanční majetek

text

v cs. Kč
přírůstky

úbytky

3 969

54 444

51 990

6 423

174

344

388

130

4 143

54 788

52 378

6 553

Peněžní prostředky v hotovosM - CZK

134

5 316

5 295

155

Peněžní prostředky v hotovosM - EUR

0

8

6

2

Peněžní prostředky v hotovosM - PLN

2

0

2

0

Peněžní prostředky v hotovosM - USD

0

0

0

0

136

5 324

5 303

157

0

4 924

4 924

29

900

890

Běžný účet - KB
Běžný účet - KB (FKSP)
Celkem

Celkem

peníze na cestě
stravenky
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Finanční majetek celkem

4 308

65 936

63 495

6 749

4.7.3. Pohledávky a závazky
4.7.3.1. Pohledávky

Pohledávky - krátkodobé

Pohledávky

v cs. Kč
stav k 1.1.

stav ke 31.12.

38

0

3

8

318

217

Za zaměstnanci - z vyúčtování spotř.ener.v ubyt.

2

13

Ostatní - úhrady vstupného kartou

1

1

446

352

81

78

889

669

Za odběrateli
Krátkodobé poskytnuté zálohy - mýtné
Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie

Ostatní - úhr.vstupného - web Mcket
Náklady příšoch období
Celkem pohledávky

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. 2019 byl 0,- Kč.

Pohledávky - dlouhodobé

Pohledávky

v cs. Kč
stav k 1.1.

stav ke 31.12.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - mýtné - aparáty

2

4

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - nájem skladů Cejl 27

4

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy – DILIA… si hrát

37

32

Celkem pohledávky

43

36
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4.7.3.2. Závazky

Závazky - krátkodobé
v cs. Kč
Závazky

stav ke
31.12.

stav k 1.1.

Pohledávky z obchodního styku
K dodavatelům

199

219

18

22

158

184

10

17

985

1 113

31

8

Sociální zabezpečení - odvody

412

455

Zdravotní pojištění -odvody

176

196

K FU - zálohová daň (mzdy)

144

151

1

1

K FU - DPH za 4.Q

63

55

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

36

46

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

0

4

Vratka zřizovateli

0

557

316

352

Výdaje příšoch období – reklamní předměty 70.

33

156

Dohadné účty pasivní

20

36

2 684

3 572

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

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

Výdaje příšoch období vč. popl web Mcket

Celkem závazky

Tabulka prezentuje stručný přehled krátkodobých závazků.
Dlouhodobé závazky divadlo nemá.
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4.8. DOPRAVA
Dopravní prostředek

SPZ

IVECO

BSE 65-54

IVECO ML 120 E

2SJ 4744

Citroën Berlingo

počet ujetých km

cena za PHM v Kč

233

2.500,00 Kč

2.001

18.429,00 Kč

BZR 85-71

14

1.403,00 Kč

Citroën Berlingo

9B8 47 35

6.342

19.597,00 Kč

Citroën Jumper

7B8 8209

3.580

12.949,00 Kč

Citroën Berlingo

9BH 9901

8

2.576,00 Kč

Nákladní automobil IVECO BSE 65-54 byl v roce 2019 využíván pro přepravu dekorací při zájezdových
představeních a při nákupu materiálu pro výrobu inscenací pouze do dubna 2019.
Vzhledem k jeho stáří a velikosti jsme byli nuceni zakoupit nový nákladní automobil, který svými
parametry vyhovuje provozu nejen divadla, ale i provozu obecně. Automobil Iveco jsme nabídli ostatním
příspěvkovým organizacím MMB, poté jsme jej nabízeli prostřednictvím MMB. Vzhledem k tomu, že o
automobil neměl nikdo zájem, nechali jsme vypracovat jeho odborný posudek – ZC byla stanovena na
16.200,- Kč. Na R8/045 bylo schválen náš požadavek o vyřazení automobilu z účetní evidence.Nyní se
snažíme o to, abychom automobil prodali soukromému zájemci.
Nákladní automobil IVECO ML 120 E jsme pořídili v březnu 2019 a bude využíván pro přepravu dekorací
při zájezdových představeních a při nákupu materiálu pro výrobu inscenací.
Za sedm měsíců jsme s tímto vozidlem uskutečnili 11 zájezdů po různých divadlech v ČR a najeli jsme
celkem 2.001 km.
Automobil Citroën Berlingo BZR 85-71 již v roce 2019 neprošel technickou kontrolou, náklady na to,
aby automobil byl schopen provozu by byly dle odhadu autorizovaného prodejce cca 50 tis. Kč, proto
jsme se rozhodli, že pořídíme automobil nový, který bude mít i více míst k sezení a při přepravě na
zájezdy v kombinaci s Citroenem Jumper budeme i při přepravě osob samostatní, čímž se sníží náklady
na zájezdová představení.
Automobil Citroen Berlingo 9B8 4735 byl v roce 2019 výhradně používán na přepravu účinkujících na
zájezdová představení , doplňkové pracovní cesty festivalů, divadel a zásobování . Z celkového počtu
6 342 kilometrů bylo 2 288 kilometrů najeto při zájezdových představeních v ČR a 4.054 kilometry tvořily
nákupy materiálu, servisní služby, zařizování výstav a 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 2019 bylo celých
3 580 km využito právě na přepravu účinkujících, techniky či kulis, dekorací, rekvizit a kostýmů při
zájezdových představeních a instalacích výstav.
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Automobil Citroen Berlingo 9BH 9901 byl pořízen v prosinci 2019. Vzhledem k této skutečnosti byly
najeto pouze 8 kilometrů, při přepravě od prodejce do divadla. Vzhledem k tomu, že tento automobil má
možnost až 7 míst k sezení bude výhradně využíván při zájezdových představeních nebo služebních
cestách pracovníků divadla.
V meziročním srovnání počtu ujetých km u nákladních vozidel došlo k poklesu ujetých kilometrů o 324 .
Při součtu kilometrů všech osobních vozidel byl počet kilometrů nižší o 265 kilometrů.
Náklad na provoz vozidel činil v roce 2019 celkem 58.220,- Kč, což je o 9.075,- Kč méně než v roce
předchozím. Tento pokles je způsoben vývojem cen PHM ve sledovaném období a počtem ujetých
kilometrů.

4.9. INVESTICE
4.9.1.

Realizované investice

Realizované investice v aktuálním roce sumárně:

3.941.079,70 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. 134/2016 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.
➢ Nákladní automobil IVECO
- do používání zařazena v 3/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

701.426,- Kč

➢ Hliníková konstrukce – dekorace – Čaroděj ze země Oz
- do používání zařazena v 3/2019
- předpokládaná životnost 48 měsíců

181.500,- Kč

➢ Reflektor Robin
- do majetku zařazeno v 3/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

105.149,- Kč

➢ Reflektor Robin
- do majetku zařazeno v 3/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

105.149,- Kč

➢ Osvětlovací pult Element
- do majetku zařazeno ve 4/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

198.301,- Kč

➢ Sedadla 227 ks
- do majetku zařazeno ve 7/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

1.428.876,90 Kč

➢ Objektiv EIKI
- do majetku zařazeno ve 8/2019
- předpokládaná životnost 48 měsíců

47.069,- Kč

➢ Violoncello Heideger
- do majetku zařazeno ve 8/2019
- předpokládaná životnost 60 měsíců
Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2019

48.895,- Kč

Strana 56 (celkem 69)

➢ i Mac 21,5“ 4K RETINA vč. příslušenství
- do majetku zařazeno ve 11/2019
- předpokládaná životnost 48 měsíců
➢ Osvětlovací pult ETC
- do majetku zařazeno ve 11/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců
➢ Sada PC svítidel pro přední a zadní svícení
- do majetku zařazeno ve 11/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

59.370,- Kč

53.845,- Kč

353.800,- Kč

➢ Nové Berlingo XL 1,2
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

413.975,- Kč

➢ Lineární LED rampa
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

48.980,80,- Kč

LED reflektor Robin
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

49.186,50,- Kč

➢ LED reflektor Robin
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

49.186,50,- Kč

➢

➢ Rackový mobilní rozvaděč 400V
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

52.800,- Kč

➢ i MacBook AiR 13“ vč. příslušenství
- do majetku zařazeno ve 12/2019
- předpokládaná životnost 96 měsíců

43.570,- Kč

4.9.2. Informace o čerpání příspěvků na investice poskytnutých z rozpočtu města.
V roce 2019 obdržela organizace od zřizovatele investiční transfer v celkové výši 3 646 tis. Kč, který byl
schválen na Z8/02 zasedání Zastupitelstva města Brna dne 11.12.2018.
➢ Výměna sedadel v hledišti
➢ Obnova divadelních reflektorů
➢ Dodávkový automobil

1.800. tis. Kč
1.120. tis. Kč
726. tis. Kč

Dne 3. září 2019 byla na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/08 schválena změna účelu využití
schváleného investičního transferu č RO 354/2019 a to následovně:
➢ Výměna sedadel v hledišti
➢ Automobil Pick Up

1.429. tis. Kč
371. tis. Kč

V. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
5.1.

FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY
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Přehled fondů organizace včetně finančních toků je uvedena v následující tabulce.
v Ms. Kč
text

411 Fond odměn

stav k 1.1.

tvorba

čerpání

stav ke 31.12.

75

0

0

75

412 FKSP

195

344

382

157

413 Rezervní fond tvořený ze zlepš.VH

712

0

4

708

2 090

6 799

5 600

3 289

416 InvesMční fond

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
344.440,78 Kč
Čerpání fondu na částečné krytí stravenek:
308.550,00 Kč
Čerpání na peněžní dary (pracovní a životní jubilea)
6.000,00 Kč
Ostatní čerpání – Cafeterie
67.600,00 Kč
Peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu.
Fond rezervní
V průběhu aktuálního roku byly prostředky použity ve smyslu § 30 odst. 2 pís. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů na dočasné vykrytí nesouladu mezi náklady a výnosy.
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 2018 a 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 2018(ř. 250 DAP) ve výši 3.800,- Kč. Prostředky byly využity na nákup tiskárny
BROTHER DCP-L2552 DN.
Fond Investiční
Předpokládaný příděl finančních prostředků z odpisů doznal oproti schválenému finančnímu plánu změn
souvisejících s úpravou odpisového plánu v roce a zpřesněním investičních záměrů. V průběhu roku
investiční fond zaznamenal přírůstek finančních prostředků z odpisů 3 180 tis. Kč.
Čerpání fondu:
• nařízený odvod odpisů zřizovateli dle plánu

1 980 tis. Kč

•

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

•

navýšení prostředků určených na financování údržby a opravy majetku
dle § 31 odst. 2 pís. d) zákona 250/2000 Sb odst.
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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 pověřeni 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
2019 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, schváleným ředitelem
divadla, bylo v roce 2019, mimo odborné přípravy auditora, konzultační a metodické činnosti
dle potřeb organizace, vykonáno všech pět plánovaných interních auditů. Čtyři audity
byly finanční a jeden audit výkonu.

6.1 INTERNÍ AUDIT
Přehled interních auditů
1. Dlouhodobý hmotný majetek v rozsahu II. pololetí 2018 s cílem prověřit vykázané finanční
pohyby na příslušných majetkových účtech, jejich podloženost a oprávněnost s ohledem
k platným legislativním normám, vnitřním předpisům a v relaci s plánem.
2. Opatření z interních auditů a veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2018 s cílem
prověřit, zda zjištěné nedostatky z interních auditů a veřejnosprávních kontrol vykonaných
cizími subjekty byly odstraněny a přijatá nápravná opatření jsou dodržována.
3. Dodavatelé – faktury přijaté v IV. čtvrtletí r. 2018 a I. čtvrtletí r. 2019 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.
4. Cestovní náhrady v rozsahu I. pololetí 2019 s cílem prověřit výši vyplacených cestovních
náhrad ve vazbě k předpisům platným pro dané účetní období.
5. Faktury vydané v rozsahu I. až III. čtvrtletí 2019 s cílem prověřit vystavené faktury po stránce
formální a finanční v návaznosti k platným zákonným normám a interním směrnicím.
U vykonaných interních auditů nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru, které by
negativně ovlivnily činnost divadla a dosažené výsledky v hospodaření.
Interním auditorem, který je funkčně i organizačně oddělený od řídících struktur divadla, byl
v rámci vykonaných interních auditů přezkoumán a objektivně vyhodnocen zavedený vnitřní
kontrolní systém. 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
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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 2019 byla v požadovaném rozsahu zpracována a ve stanoveném termínu
předložena na Odbor kultury MMB.

6.2. EXTERNÍ KONTROLY
Na základě pověření vydaného vedoucí Odboru kultury MMB dne 16.5.2019
č.j. MMB/0205729/2019 provedla jmenovaná kontrolní skupina složená ze zaměstnanců
Odboru kultury MMB v divadle následnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na kontrolu
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků v roce 2018
včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele
v roce 2018 a na kontrolu realizace opatření přijatých ředitelem organizace k nápravě
nedostatků zjištěných kontrolou č.j. MMB/0124020/2018.
Protokol č.j. MMB/0337488/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly byl řediteli divadla
předán 11.9.2019. K vysloveným závěrům uvedeným v protokolu organizace ve stanovené
lhůtě v souladu s § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), neuplatnila
námitky.
V návaznosti k zjištěním uvedeným v protokolu byl vydán ředitelem organizace dne
20.9.2019 Příkaz ředitele č. 11/2019 k odstranění zjištěných nedostatků. Přehled o přijatých
opatřeních k odstranění nedostatků byl v zákonné lhůtě předán na Odbor kultury MMB.
Prověření přijatých opatření provede následně interní auditor.
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dne 29. 1. 2019:
Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
Druh kontroly: tématická
Kontrolovaná činnosti: shromažďovací a společenské prostory.
Závěr: nebyly zjištěny zjevné nedostatky.
• Konfederace umění a kultury, svazová inspekce BOZP, dne 19. 6. 2019:
Kontrola stavu a dodržování předpisů BOZP
Závěr: nebyly zjištěny zjevné nedostatky
• Kontrola BOZP pro Hereckou asociaci, dne 18. 12. 2019 :
Kontrola stavu a dodržování předpisů BOZP
Závěr: dosud nebyl dodán protokol o výsledcích kontroly
Jiné externí kontroly nebyly vykonány.
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VII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
7.1. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
Inventarizační zpráva za rok 2019
Účetní jednotka: Divadlo Radost, příspěvková organizace, Bratislavská 32, 602 00 Brno IČ: 00489123
Datum zpracování: 03.02.2020
Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 vydal ředitel organizace dne 29.11.2019
Příkaz ředitele č. 20/2019 a tento byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků.
V tomto Příkazu byl stanoven plán inventur a byly jmenovány inventarizační komise zodpovědné za
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 31.12.2019. Dodatečné inventurní soupisy prováděny nebyly.
K provedení fyzické inventury k 31.12.2019 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 31.12.2019 nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
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,
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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 Příkazu
ředitele divadla č. 4/2019 byla provedena mimořádná inventarizace pokladny.
Při porovnání výsledků zjištěných fyzickou inventurou s účetními stavy
rozdíl.

ke 30.06. 2019 nebyl

zjištěn

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.
Přijatá opatření byla popsána výše.
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

Mgr. Vlastimil Peška , ředitel
Divadlo Radost, příspěvková organizace

Divadlo Radost zajistilo provedení veškerých inventur k 31.12.2019, 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 31.12.2019
V souladu s příkazem ředitele č. 20/2019 ze dne 29.11.2019 proběhla ve dnech 02.01.2020 –
07.01.2020 fyzická inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019.
Inventarizaci provedli členové dílčích inventarizačních komisí ve složení: Renata Hladká, Petr Jančařík,
Pavel Jan Riedl, Sylva Šedová, Zora Šebestová, Radovan Okurek, Bronislav Ševčík, Martin Cenek, Nina
Šerá, Silva Jelínková, Hana Sopuchová 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 31.12.2019 nebyly zjištěny
žádné rozdíly, fyzické stavy odpovídaly stavům účetním. K výsledkům inventury jsou přiloženy inventurní
sumáře majetku, dle jednotlivých druhů 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 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.
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V Brně, dne 30.1.2020

Sestavila hlavní inventarizační komise:
Iva Štefanová
Martina Červeňáková

schválil: Mgr. Vlastimil Peška
ředitel

VIII. ARCHIVNICTVÍ, SPISOVÝ ŘÁD, SKARTACE
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;
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;

8.1.

Proces 2019

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů nebylo v roce 2019 provedeno skartační řízení.
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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;
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- 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;
- 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)

10 556 837,93 Kč
3 132 426,30 Kč

-

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

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

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

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 v roce 2017 celkem: 226 449,53 Kč.
Hodnota technického zhodnocení činila v roce 2018 celkem: 142 551,31 Kč.
Celková hodnota pořízení pro účely zařazení do používání::
44 349 542,84 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:
896 733,00 Kč (vstupují do nákladů)
Poměrná část transferového podílu v roce:
446 944,03 Kč (vstupuje do výnosů)
Příděl do investičního fondu v roce:
449 788,97 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 roce 2016 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.
5.

NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVŠTĚVNOST
NÁKLADY

SÚ

dopočet z výsledovky

Hrubá mzda zaměstnanců ML

52
1

564 735,00

OON

52
1

64 650,00

k tomu sociální pojištění zaměstnavatel

52
4

151 798,91

k tomu zdravotní pojištění zaměstnavatel

52
4

54 859,00
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příspěvek na stravenky

0,00

pojištění Kooperativa

52
5

3 413,65

příděl do FKSP 2%

52
7

11 294,70

lékařské prohlídky

52
7

800,00
0,00

Součet materiál.nákladů+DDHM do OE

50
1

Spotřeba tepla

50
2

51 864,00

0,00

Spotřeba vodné

50
2

2 139,00

0,00

Spotřeba elektrické energie

50
2

31 450,00

0,00

Spotřeba - stočné

51
8

2 245,00

0,00

Opravy a udržování

51
1

Služby

51
8

Poplatek - dotace SFKČR - rozdíl po zpět.úhradě

53
8

0,00

Odpisy DNM

55
1

1 098,00

DDHM - 100% odpis

55
8

0,00

Ostatní náklady

54
9

Dopočet společných nákladů celkem
Odpisy DHM - hrubé

23 263,00

11 292,00
5 570,04

13 742,00

1511,87
0,00

55
1

896 733,00

Náklady mezisoučet z výsledovky bez dopočtu

1 797 679,26

NÁKLADY CELKEM

1 892 459,17

Výnosy z rozpuštění inv.transferu-(snížení odpisů)

67
2

446 944,03

Výnos - účel. Dotace na výstavní činnost

67
2

50 000,00

Výnosy - jiné

64
9

0,00
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Výnosy ze služeb

602

115 650,00

VÝNOSY CELKEM

612 594,03
-1 279
865,14

Výsledek hospodaření 2019

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.
návště
v

Návštěvnost za období 2019
tržba za vstupy celkem (prohlídky+představení)

tržba

1 826

105 650

Vstupné prohlídky (+kombinace)- Muzeum
loutek

965

24 400

z toho dospělí vč. Komb. S předst.

117

5 440

studenti,důchodci, děti ap.

220

6 310

ZTP

14

430

rodiny

41

4 200

337

4 020

36

0

200

4 000

školy (vč. Komb.s předst.)
dozory, doprovody ZTP
Muzejní noc

produkce
Tržba - představení v Muzeu loutek doma
zájezdy (tuzemské i zahraniční)

návště
v

akce

tržba

24

861

81 250

1

111

10 000

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
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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., Sopuchová H., Ing. Zubřická M. a další odpovědní pracovníci organizace.

V Brně dne 27. 02. 2020

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