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Divadlo Radost, příspěvková organizace MMB: Hodnocení umělecké činnos> a plnění ﬁnančního
rozpočtu za I. polole` roku 2019

HODNOCENÍ UMĚLECKÉ ČINNOSTI
Souhrnný přehled za 1. polole` roku 2019

A)Premiéry.
V průběhu první poloviny roku 2019 jsme podle předběžného plánu realizovali tři
premiéry:
Čaroděj ze země OZ, Jen počkej, hlemýždi! a Bu-bu-bu-bubáček
B)

Výstavní činnost

C)

Fes>valová činnost

D)

Douška
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A) PREMIÉRY
8.března 2019
L. FRANK BAUM – PAVEL TRTÍLEK

ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
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Režie: Michal Sopuch
Výprava: Katarina Kováčiková
Kostýmy a loutky: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: David RoHer
Choreograﬁe: Hana LiHerová
Souboje: Petr Nůsek
Fantasy román pro děS 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. DramaSzací populárního tématu byl pověřen Pavel Tr`lek, který bude od 1.září 2019
v RadosS zastávat funkci dramaturga. Pavel Tr`lek se zvoleného tématu zhosSl se c` a především
jeho textové písně lze hodnoSt s velkým respektem. Jsou svižné, vSpné, sdělné a doslova si
„rozumí“ s invenční hudbou Davida RoHera.
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 u této inscenace založena na přesně vypracovaných situacích,
které jsou stavěny s logikou k chápání malého, ale i velkého diváka. Velké plus si zaslouží
režijní uchopení situací vedených v humorné nadsázce a rytmizované scény naplněné „tajemnem“,
které vyús` v kýženou katarzi.
Jednoznačnou pochvalu lze udělit choreograﬁi Hany LiHerové 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 odchází za prací do hlavního města.)
Čaroděje Velkého Oze hraje zkušený Radim Sasínek. Postava čaroděje, který vlastně není pravým
čarodějem mu doslova padla. 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, který jeviště rozehrává doslova na jedničku.
Další postavy děje, mezi kterými nejvíce 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 RoHerová a Pavel Novák.
V březnu tohoto roku jsme tedy rozšířili naši nabídku o divácky poutavou inscenaci,
která se může pyšnit svým bezchybným přístupem celého tvůrčího kolekSvu, a která pokračuje ve
stále udržovaném a divácky vítaném stylu „hudebního lidového divadla na vysoké umělecké úrovni“.
První kriScké ohlasy jsou více jak příznivé, ale o tom až při celoročním hodnocení.
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10. března 2019
VlasSmil Peška

JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI!
režie a hudba: VlasSmil Peška
výprava: Pavel Hubička
asistent režie: Eva Lesáková

Pro komorní scénu Muzea loutek RadosS jsme připravili obnovenou premiéru Stulu 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.
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Na komorní scéně Muzea loutek mohou děS 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 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 ni`ch, tedy marionetami, ve které vystupuje hrdina Kašpárek a
kamarádka žába Kuňka. Tře` 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 deseS 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 RadosS
celých sedm sezón. Pro její úspěšnost a zajímavý divadelní tvar se umělecké vedení divadla rozhodlo
pro obnovení inscenace s novým hereckým obsazením. Hereckých příležitos` se spontánně ujali –
skvělý loutkoherec Jiří Skovajsa a začínající Michaela RoHerová. 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 vráSl divácky úspěšný Stul, který snad bude na našem
repertoáru nejméně další tři sezóny.

21. června 2019
Janka Ryšánek Schmidtová

BU-BU-BU - BUBÁČEK
Divadlo pro mrňousky.
Inscenace je určena pro všechny děS 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 děS od jednoho roku, podívání pro všechny smysly každého mimiňáka.
Vizuální divadlo pro nejmenší děS 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.
DramaSčka a režisérka v jedné postavě, Janka Ryšánek Schmidtová, která připravila prvou
inscenaci pro mrňousky, byla vyzvána k realizaci nového Stulu, který měl pracovní název
Bubáček a prázdný nočník. Tento název však dostál kosmeScké úpravy a je divákům nabízen
pod názvem Bu bu bu – 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“ oble` 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 Schmidtová prostě umí.
Budeme se do budoucna těšit na další „příběh“ divadla pro mrňousky.
Půvabnou hudbu k této milé inscenaci napsal Ivan Acher, který patří k současné české skladatelské
špičce.
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Herecké poje` 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 třiceSminutové 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 FranSšek Herz naplňují
s lehkos` a profesionalitou.
Celý tvůrčí tým lze opravdu pochválit. Pochvalu si také zaslouží pracovníci uměleckého Ateliéru
RadosS, 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.

B)

Výstavní činnost

Nelze si nalhávat, že se zájemci o návštěvu našeho Muzea loutek mohou doslova „utlouci“,
ale zájem je. Dá se říci, že je zájem podobný jako v dalších brněnských muzeích.
Lze také s hrdos` tvrdit, že jsme na náš depozitář, čítající zhruba dva Ssíce 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 RadosS využíváme ke hraní komorních pohádkových komedií
pro nejmenší děS a samozřejmě pro výstavní činnost. V první polovině roku jsme instalovali
výstavu, která je věnována brněnské výtvarnici Blance Šperkové. Ta s Rados` spolupracuje více
jak třicet roků. Její loutky, které jsou především spjaty s tvorbou pro nejmenší děS, jsou doslova
hravé, takže jsou u malých návštěvníků ve velké oblibě.
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Více než potěšující akcí v první čásS roku 2019 byla účast našich loutek na výstavě
až v dalekém Japonsku. Výstava se uskutečnila v prefektuře Tokio, městě Hachiouzi
– v Hachiouzi-shi Yume Art Museum.
Toto muzeum 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.
Radost

₌Divadlo

Hlavní výstavní činnost nás čeká především v druhé polovině roku, ve které bude naše
divadlo, tedy i Muzeum loutek, slavit 70. výročí založení. Mimo instalaci v našem muzeu
chystáme dvě výstavní zajímavosS. Od konce srpna do poloviny října výstavu našich loutek
na zámku Rájec-Jestřebí a po té výstava poputuje na Brněnskou hvězdárnu, kde bude veřejnosS
představena v atrakSvním prostředí hvězdářské kopule, která byla postavena v padesátých
létech minulého stole`.
V domácím muzeu uskutečníme výstavu, která se bude věnovat souhrnnému náhledu
na tvorbu loutek pro Divadlo Radost v uplynulých 70letech.
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 navš`vilo
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náš výstavní prostor celkem 632 zájemců. Ti měli i možnost shlédnout v naší stolárně
ukázku z pohádkové férie Jen počkej, hlemýždi!. Dá se konstatovat, že je tato akce, zrovna
tak jako podzimní Noc divadel, oblíbenou kratochvílí našich příznivců.

C)

Fes>valová činnost

V uplynulém půlroce se naše divadlo zúčastnilo dvou fesSvalů. Podobně jako v loňském roce
to byl fesSval Mikulovské ozvěny 59. Zlín Film Fes>valu, na kterém mimo ﬁlmových
projekcí nabízí pořadatelé také divadelní představení.
Divadlo Radost se prezentovalo pohádkovou férií Aloise Mikulky s názvem LokSbrada.
Lze také konstatovat, že celý fesSval moderovali herci RadosS. Kateřina Höferová, Michaela
Danielová a Jiří Daniel.
Jako novinku do záznamů účas` RadosS na českých fesSvalech lze zapsat Poláčkovo léto
v Rychnově nad Kněžnou. V rámci tohoto půvabného fesSvalu jsme hráli 28.června dvě
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 příš`m
roce s inscenací Bylo nás pět.

FOTO – Poláčkovo léto
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D) Douška
Dne 2.února 2019 navš`vil 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 a volal
„bravo“.
Dobrou zprávou pro naše divadlo je, že nám Jaromír Nohavica přislíbil další spolupráci,
která by se měla zúročit v příš`m roce.

Foto Nohavica
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Souhrnně se dá konstatovat, že se plánované umělecké cíle prvého polole` 2019 podařilo
splnit s plným uspokojením tvůrců.

EKONOMICKÝ ROZBOR ČINNOSTI ORGANIZACE ZA I. POLOLETÍ ROKU 2019
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Organizace dosáhla ke 30.6. zlepšeného výsledku hospodaření. V důsledku očekávaných změn
došlo k aktualizaci příslušných položek schváleného rozpočtu 2019 (dál v textu jen SR) formou
úpravy rozpočtu (dále v textu jen UR).
Rozbor výnosů:
Celkové výnosy za toto období roku činily 19 214 Ss. Kč, což představuje 52,6 %
plánovaných ročních výnosů dle SR a 50,8% UR. Žádné významné odchylky nebyly
zaznamenány. Rozpočet organizace byl ke 30.6. 2019 upraven dvakrát a to na zasedání Z8/05
konaném dne 09.04.2019 RO 94/2019/ZMB o 1 072 Ss Kč na pokry` navýšení platů dle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a na zasedání Z8/06 konaném dne 14.05.2019 RO 139/2019/
ZMB o 180 Ss Kč na zapojení volných zdrojů, zvýšené náklady na elektrickou energii.
60 – výnosy za vlastní výkony a zboží – dle rozborových tabulek (sk.60) tržba: 4 997 Ss. Kč
Struktura této výnosové skupiny zahrnuje tržby z poskytování služeb (SÚ 602/), tržby
z pronájmů (jak krátkodobých, tak ubytovacích jednotek (SÚ 603/) a tržby z prodaného zboží
(SÚ 604/).
Výsledek celkových dosažených tržeb skupiny ve srovnání se SR pro rok 2019 ke 30.06.2019
je 62,4%, z toho účet 602 – výnosy za vlastní a zájezdová představení 62,4%, účet 603 výnosy z prodeje služeb – 56,2% a účet 604 – prodej zboží – 69,4%. V I. polole` roku 2019 se
podařilo uskutečnit více zájezdových představení a také se významné zvýšily tržby za
prodané zboží, především reklamní předměty. Tržba za zvýhodněné premiérové vstupné –
tzv. čestné vstupenky činila za první polole` celkem 9.800,- Kč.
Návrh UR k aktuálnímu datu: žádný

67 – výnosy z transferů výnos: 14 203 Ss. Kč
Podstatná část výnosů je poměrnou výší násobku měsíční výše neinvesSčního příspěvku od
zřizovatele dle schváleného FR pro tento rok včetně účelové příspěvku, tj. 13 980 Ss. Kč.
Výnosy ve výši 223 Ss. Kč jsou poměrnou čás` ročního výnosu z invesSčního transferu –
rozpuštění časového rozlišení vztahující se k majetku, který byl z čásS realizován za ﬁnanční
podpory Evropské unie – III. fáze rekonstrukce divadla – Muzeum loutek.
Návrh UFP k aktuálnímu datu: žádný

Organizace podala v řádném termínu žádosS o dotace:
na MKČR – z programu pro podporu profesionálních divadel
Organizace obdržela vyrozumění o schválení dotace z prostředků MKČR – z programu pro
podporu profesionálních divadel ve výši 1 800 >s. Kč. Rozhodnu` č.MK-S 2496/2019 –
OULK.
K termínu závěrky prvního polole` však ﬁnanční prostředky nebyly fyzicky zaslány na běžný
účet Divadla Radost.
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na JMK – dotační Stul – Podpora projektů v oblasS kultury (Inscenace Čaroděj ze země Oz,
Lyman Frank Baum, Pavel Tr`lek)
Organizaci již byla předložena smlouva k podpisu. Podpořena částkou 138 Bs. Kč. K termínu
závěrky prvního pololeZ však ﬁnanční prostředky nebyly fyzicky zaslány na běžný účet
Divadla Radost.

Rozbor nákladů:
Celkové náklady za toto období roku činili 18 821 Ss. Kč, což představuje 51,5 %
plánovaných ročních nákladů dle SR a 49,8 % UR. V komplexním pohledu nelze konstatovat
ani zásadní úsporu a ani výrazné překročení plánu ročních nákladů divadla a tyto hodnoty
odpovídají vývoji nákladové křivky let minulých.
50 – spotřebované nákupy
náklad: 1 770 as.Kč – dle výsledovky ( tj. včetně nákladů na prodané zboží – účet 504/)
Z toho náklady - třídění dle rozborových tabulek : 1 482 Ss. Kč - Zahrnuté účty: spotřeba
materiálu (SÚ 501/) a spotřeba energií (SÚ 502/)
Plán nákladů
na spotřebu materiálových zásob je v normě, s přihlédnu`m na
rozpracovanost inscenací.
Skutečnost k aktuálnímu datu – spotřeba materiálu: 704 Ss. Kč, což je 41,4% SR a 41,4 %
UR.
Návrh UR k aktuálnímu datu: žádný
Náklady na energie oscilují již několik let pravidelně v rozsahu desítek Ssíc korun. Největší
položkou jsou náklady na vytápění párou, které se zvýšily v I. polole` vinou chladného počasí
na jaře. Náklady na elektrickou energii za I. polole` jsou v uzávěrce vyúčtovány.
V roce 2019 došlo ke změně dodavatele elektrické energie, kterým je vítěz zřizovatelem
vypsané aukce na centrální dodávky elektrické energie pro všechny příspěvkové organizace
v působnosS MMB společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., Praha.
Spotřeba energií: 778 Ss. Kč, tj. 57,6 % SR a 50,8 % UR.
Návrh UR k aktuálnímu datu: + 180 Ss. Kč - RO 139/2019/ZMB na zapojení volných zdrojů,
zvýšené náklady na elektrickou energii.

Náklady na prodané zboží – účet 504/ činily celkem 288 Ss. Kč. (zboží pro VHČ – bufet,
programy, CD a reklamní předměty)

51 – služby
náklad: 2 619 Ss. Kč tj. 45,9 % SR a 45,9 % UR.
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Zahrnuté účty: náklady na opravu a udržování (SÚ 511/), cestovné (SÚ 512/), náklady na
reprezentaci (SÚ 513/), akSvace vnitroorganizačních služeb (SÚ 516/) a ostatní služby (SÚ
518/).
Pravidelnými náklady jsou náklady na opravy a udržování, které zahrnují kromě pravidelných
revizí, servisu slaboproudých systémů, výtahu a klimaSzace a údržbu soÑware, hardware a
sí` i náklady na jednorázové opravy a údržby, které se v daném účetním období vyskytly.
Jedná se o nekonstantní ﬁnanční náklady nezbytné k zajištění provozuschopného stavu
majetku organizace. Ke kumulaci nákladů na opravy a údržbu dochází pravidelně v době
letních divadelních prázdnin, kdy je omezen provoz. Je tomu tak i v letošním roce. Nákladově
vstoupí provedené práce do účetnictví organizace v průběhu 3.Q a dojde k opakujícímu se
procentuelnímu navýšení plnění položky rozpočtovaných nákladů na opravy a údržbu.
K aktuálnímu datu činí náklady na opravy a údržbu: 396 Ss. Kč, což je 44 % SR a 44 % UR.
Návrh UR k aktuálnímu datu: žádný;
Náklady na reprezentaci odpovídají FP.
Náklady na cestovné zahrnují legislaSvně podložené základní nároky na stravné při
služebních cestách zaměstnanců. V našem případě zahrnují stravné při zájezdových
představeních našeho souboru a jsou přímo úměrné počtu absolvovaných zájezdových
představení. V letošním roce je o uvedení našich inscenací na jiných scénách výrazný zájem.
Náklady na ostatní služby (518/)– zahrnují široké spektrum výdajů, nákladů důležitých pro
zajištění plynulého provozu hospodářské činnosS, ke které byla organizace zřízena.
Výraznými položkami těchto nákladů jsou (jen těžko ovlivnitelné náklady) na tanSémy a
autorské honoráře, honoráře hostujících souborů, které souvisejí s provozováním kulturní
činnosS. Z celkové výše nákladů na služby činí v tomto období 46,7 %. Výše tanSém závisí
na struktuře nasazeného repertoáru, počtu odehraných představní a realizovaných
vstupenek, výše autorských honorářů přímo souvisí s výrobou inscenací a výše honorářů za
představení hostujících souborů je dána smluvně. V průběhu kalendářního roku je složka
tanSém přímo závislá na realizovaných tržbách. V průměru činí náklad na tanSémy na jednu
realizovanou vstupenku cca 15 %.
Návrh UR k aktuálnímu datu: žádný
52 – osobní náklady
náklad: 12 279 Ss. Kč
Zahrnuté účty: mzdové náklady (SÚ 521/),zákonné sociální náklady (SÚ 524/), jiné sociální
pojištění (SÚ 525/), zákonné sociální náklady (SÚ 527/).
Součás` skupiny osobní náklady jsou mzdové náklady a náklady na vyplacené náhrady při
pracovní neschopnosS zaměstnanců do 14 kal. dní a dále pak účty skupiny 52, které jsou
přímo úměrné výši nákladových prostředků vynaložených na platy a ostatní osobní náklady,
tj. náklady na povinné pojištění zaměstnanců (KooperaSva), zákonný příděl do FKSP a
příspěvek zaměstnancům z FKSP na stravenky a náklady dle § 24 odst. 2 pís. 1.) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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Náklady na platy: 8 505 Ss. Kč (z toho náklady na platy zaměstnanců Muzea loutek činily 330
Ss Kč) + vyplacené náhrady při pracovní neschopnosS 18 Ss. Kč - jsou v souladu s výší
určenou SR (52,1%) i v souladu s UR (49,7 %). Ke konci prvního polole` neobdržela
organizace podklady pro vyplacení roční odměny ředitele organizace.
Realizované OON: 435 Ss.Kč
V souladu s rozhodnu`m zřizovatele učiněného na základě požadavku organizace, byl využit
účelový provozní příspěvek na zajištění 3 nových pracovních míst uměleckých pracovníků
(viz. dále). Účelový příspěvek je průběžně čerpán.
Návrh UR k aktuálnímu datu: + 790 Ss. Kč - RO 94/2019/ZMB o 1 072 Ss Kč na pokry`
navýšení platů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
524,525,527 – sociální pojištění a sociální náklady dle systému rozbor.tabulek
náklad: 3 339 Ss. Kč
Obsahují z větší čásS přímo úměrné náklady k účtu 521/.
Sociální pojištění a sociální náklady: 3 339 Ss. Kč, tj. 53,8 % SR a 51,5 % UR
Návrh UR k aktuálnímu datu: + 282 Ss. Kč - RO 94/2019/ZMB o 1 072 Ss Kč na pokry`
navýšení platů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,

551 – odpisy dle rozborových tabulek
náklad: 1 749 Ss. Kč
Hodnota zahrnutých odpisů dlouhodobého majetku je tvořena v souladu se schváleným
rozpočtem, avšak aktualizována.
V průběhu období došlo k realizaci dodávky nákladního automobilu IVECO, 2 kusů
inteligentních reﬂektorů, osvětlovacího pultu a hliníkové konstrukce do představení Čaroděj
ze země Oz. K datu zpracování závěrky však nebyly realizovány všechny plánované invesSce,
z tohoto důvodu vzniká rozdíl mezi skutečně realizovanými a plánovanými odpisy. Tato
skutečnost bude předmětem následných úprav rozpočtu v roce.
Poslední schválená úprava byla organizaci oznámena 18.12.2018 (viz. schválení
Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/02. zasedání konaném dne 11.12.2018)
Organizace v tomto okamžiku disponuje dostatečnou výší ﬁnančních prostředků v souladu s
§ 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Aktuálně předpokládaná celková výše ročních odpisů k datu by tak měla činit 3 534 Ss. Kč.
Návrh UR k aktuálnímu datu: žádný

Ostatní náklady – dle systému rozborových tabulek
náklad: 682 Ss. Kč – dle systému rozborových tabulek tj. 68,8 % SR a 68,8 % UR
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Zahrnuté účty: náklady na prodané zboží (SÚ 504/), daň silniční (SÚ 531/), jiné d a n ě a
poplatky (SÚ 538/), ostatní náklady z činnosS (SÚ 549/), náklady z drobného dlouhodobého
majetku (SÚ 558/), mimořádně účet (SÚ 547/) manka a škody.
Přímo úměrné zvýšení nákladů na prodané zboží odpovídá hodnotě tržeb za prodané zboží
v tomto období. Náklady na prodané zboží v tomto období: 288 Ss. Kč.
Náklady na daň silniční jsou stanoveny dle TP automobilu – v plánované roční výši cca 2 Ss.
Kč, odpovídá zúčtovaná záloha aktuálnímu období.
Jiné daně a poplatky zahrnují náklady na mýtné a dálniční známky a jiné poplatky.
V tomto období: 8 Ss. Kč
Ostatní náklady z činnosS obsahují především náklady na pojištění majetku svěřeného
zřizovatelem k hospodaření. V tomto období zúčtováno: 84 Ss. Kč.
Náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku.
Vzhledem k morálnímu zastarávání majetku i jeho opotřebení v průběhu uplynulých let,
jsme nuceni majetek pravidelně obnovovat.
Ke konci období činí tato nákladová položka celkem : 311 Ss. Kč

Struktura a počty zaměstnanců
Personální obsazení divadla v tomto období doznalo změn.
Struktura a počty zaměstnanců
kategorie

průměrný evidenční počet
% podíl k celkovému
fyzický stav přepočtený stav
fyzickému přepočtenému
za 1-6 2019
počtu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Umělci
20
18,34
34,4
34,9
THP
12
9,90
20,7
18,8
Dělníci
26
24,38
44,9
46,3
Celkem
58
52,62
100,0
100,0
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, průměrný evidenční
přepočtený stav dle jednotlivých kategorií je patrný z uvedeného číselného přehledu.
Plánovaný přepočtený počet pracovníků nebyl zcela naplněn. U některých pracovních pozic
v organizaci není nutné naplnit celou pracovní dobu a v dostatečné míře jsou zajištěny v
různém poměru na zkrácený pracovní úvazek.
V rámci zefekSvňování provozu dochází občas k přehodnocení pracovního úvazku u
vybraných pracovních pozici.
Organizace zaměstnává 3 zaměstnance s přiznaným částečným invalidním důchodem .
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Přírůstky a úbytky zaměstnanců ve sledovaném období
kategorie

počet zaměstnanců k 1.1.2019

počet zaměstnanců
k 30.6.2019
fyzický stav přepočtený stav fyzický stav přepočtený stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------Umělci
18
17,34
20
18,34
THP
13
11,09
12
9,90
Dělníci
24
23,06
26
24,38
Celkem
55
51,49
58
52,62
V prvním polole` 2019 došlo k několika pohybům fyzického stavu pracovníků .
Tyto změny byly zaznamenány napříč všemi pracovišS, přičemž některé změny byly provedeny
ke 30.6. a důsledky budou zřejmé až v následujícím období. Počet nástupů 4 počet odchodů
2.Nicméně výsledkem pohybu na pracovních pozicích v uvedeném období je navýšení fyzického
i průměrného přepočteného stavu.
Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období
Čerpání mzdových prostředků dle kategorií

Z toho náhrady
za prv. 14 dní

HM bez OON

Odměny

THP

1 743 260,00

0 160 000,00

Umělci

3 157 671,00

2 155,00 110 000,00

Ostatní

3 251 413,00

15 674,00 135 000,00

Muzeu
m

266 056,00

3 000,0

Bufet

86 911,00

2 000,0

CELKEM

8 505 311,00

17 829,00 410.000,00

ø
poče
t
zam.

53

ø mzdy

26.745,0
0

Přesně vypočtená průměrná mzda za první polole` činí 26 745 ,- Kč. Vyplacené odměny
zaměstnancům činily: 410 Ss Kč. Odměny z nákladů zaměstnancům byly vyplaceny za
zvýšené pracovní úsilí a dosažení vynikajících výsledků, které jsou zřejmé z poziSvního
vývoje ukazatelů hospodaření divadla. K čerpání fondu odměn v prvním polole` nedošlo.
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Platové třídy odpovídají vyskytující se profesní skladbě. Zařazení pracovníků do platových
tříd se pohybuje v rozpě` od třídy 2 až po platovou třídu 11, přičemž pomocný, obslužný
personál je zařazen do tř. 2 až 3, uměleč` pracovníci – herci do tř. 10 a 11 a ostatní v rozpě`
Tř. 4 až 11. Zařazení ředitele do platové třídy 13 je určeno zřizovatelem.
Průměrná platová třída dle matemaSckého výpočtu za divadlo celkem se pohybuje v rozpě`
třídy 8 až 9.
V prvním polole` nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.
Rozbor pořádaných představení, zájezdů a ostatních akcí v rámci hlavní hospodářské
činnos>
Umělecký přehled divadelních představení, za I. polole` roku lze numericky charakterizovat
v několika rovinách.
V tomto období bylo v prostorách divadla realizováno celkem 249 repríz
vlastních
divadelních představení a představilo se několik hostujících souborů, které na prknech
Divadla Radost odehrály dalších 2 představení. Umělecká složka divadla se v prvním polole`
roku představila celkem 25 x při zájezdových představeních na jiných scénách.
Při počtu 249 vlastních představení na domácí scéně mohly divadelní prostory nabídnout 44
729 míst, které
fyzicky obsadilo celkem 39 287 osob, což představuje celkovou tržbu
3 368 947,- Kč a průměrnou návštěvnost za I. polole` 95,7 %.
Zájezdová představení
nákladů na dopravu)..

25 x tuzemsko

= realizovaná tržba 506.000,- Kč (+ přeúčtování

Hostující soubory: při 2 představeních a kapacitě 388 míst bylo obsazeno 340 míst, což
představuje průměrnou návštěvnost 87,62 % a realizované tržby 83.200,- Kč.
Prohlídky a tržba z představení v objektu Muzea loutek činila v tomto období 72 540,- Kč.
Počet návštěvníků Muzea loutek – prohlídky: 632 osob - tržba za prohlídkovou činnost: 1 4 . 7 8 0 , Kč.
Fondové hospodářství
Peněžní fondy jsou tvořeny a čerpány za I. polole` roku dle textu.
Rezervní fond – na základě Z8/06, zasedání
konaném dne 14.05.2019 schválilo
Zastupitelstvo města Brna příděl do fondu z hospodářského výsledku roku 201 ve výši
0 Ss.Kč . Zůstatek ke 30.06.2019 činí 712 Ss. Kč
Fond invesSc - byl v tomto období tvořen z přídělů z odpisů dlouhodobého majetku
v souladu se schváleným ﬁnančním plánem, do konce tohoto období ve výši 1 526 Ss.
Kč. Naopak bylo z invesSčního fondu čerpáno 944 Ss. Kč. – odvod odpisů do rozpočtu
zřizovatele, 1.110 Ss. Kč - invesSčních výdajů (nákup nákladního automobilu, 2 ks
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Přílohy:-

tabulka – úpravy ﬁnančního plánu ke 30.6.2019
tabulka – plnění ﬁnančního plánu ke 30.6.2019
tabulka – plán tvorby a čerpání peněžních fondů ke 30.6.2019
účetní výkazy ke 30.6.2019 včetně příloh
jmenný seznam zaměstnanců
zpráva o plnění úkolů v oblasS hlavní činnosS organizace
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