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1.  Hlavní činnost Naivního divadla  v roce 2011 

Rok 2011 se do novodobé historie NDL zapíše jako rok ovlivněný dosud největší 

restrikcí příspěvku na provoz. Přesto se díky tvrdé práci všech členů podařilo (i přes nutné 

snížení stavu pracovníků), že byl pro divadlo mimořádně úspěšný na uměleckém                              

i edukativním poli. 

Naivní divadlo odehrálo v roce 2012 celkem 359 vlastních představení, pro více než 

57 tisíc diváků. Oproti roku 2010 došlo k nárůstu počtu diváků i představení, jak dokládá 

přiložený graf. Naivní divadlo nastudovalo 3 nové inscenace a 1 obnovenou premiéru, které 

vzbudily zaslouženou pozornost u publika i u sdělovacích prostředků. Úspěšně reprezentovalo 

město Liberec na řadě domácích i zahraničních festivalů. 

V červnu zrealizovalo s velkým ohlasem 21. ročník mezinárodního loutkářského 

festivalu pro nejmenší děti  MATEŘINKA „11“. Za zdroje z vlastního investičního fondu 

zrekonstruovalo sociální zařízení pro publikum u Studia v 1.poschodí a část 2.poschodí. 

Z téhož zdroje zajistilo a uhradilo novou fasádu na boční stěně budovy, která byla, vzhledem 

k nepřízni počasí, v havarijním stavu ohrožujícím vnitřní stav nové přístavby. 

ROZLOŽENÍ PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PODLE MÍSTA  

PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2011
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Premiéry roku 2011 

Frans Gunnar Bengtsson 

Zrzavý Orm 

Premiéra leden 2011 

Režie: Petr Vodička. Výprava: Robert Smolík. Hudba: Miroslav Nosek. 

Obnovená premiéra vtipné a peprné vikingské burlesky skvělého vypravěče Franse 

Gunnara Bengtssona (1894-1954) . Jeho humor okořeňuje velmi poutavý děj i 

atraktivní prostředí vikingských výprav v časech, kdy na pohanský sever začalo 

pronikat křesťanství. Režisér Petr Vodička nastudoval v novém obsazení tuto (již dříve 

úspěšnou) inscenaci jako malý rockový koncert ve spojení s iluzivními marionetovými 

výjevy z vikingských výprav za zlatem, dobrodružstvím a někdy i láskou… 

Inscenace je určena druhému stupni základních škol. 
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Vít Peřina 

Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč 
Premiéra 7.5.2011 

Režie: Michaela Homolová. Výprava: Barbora Jakůbková. Hudba: Homolopulos. 

Souhvězdí jsou další v řadě tématických koláží, které v NDL tvoří autorsko-režijní dvojice 

Vít Peřina a Michaela Homolová. Po Písmenkové polívce, která hravou formou představila 

nejmenším dětem českou abecedu, a koláži z českých přísloví Pečení holubi si tvůrci berou na 

mušku noční oblohu plnou hvězd a souhvězdí. Konkrétně se inscenátoři zaměřili na 

souhvězdí, kterým dali jména hrdinové starých řeckých bájí: Kasiopeja, Andromeda, Pegas a 

Perseus. Právě posledně jmenovaný je ústředním hrdinou loutkové komedie, která se 

odehrává na lékařské pohotovosti, kam dorazí se zablokovanou krční páteří amatérský 

astronom Albert. Zatím co Albert čeká, až začne působit uvolňující injekce, ordinace ožívá 

jeho bájně-hvězdným vyprávěním o věčném a marném boji s osudem, o hrdinství, jemuž je 

někdy třeba trošičku napomoci, a o pýše, která odjakživa předchází pád.  

 

Inscenace je určena dětem 3. – 9. tříd a je vhodná i pro studenty SŠ. 
 

Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček 
 

Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie 
Premiéra 22.10.2011 

Režie: Jakub Vašíček. Výprava: Kamil Bělohlávek a Tereza Venclová. Hudba: Ondřej Müller. 

 

Na principu Šeherezádina vyprávění vystavěli autoři nové inscenace pro nejmenší děti svou 

námořnickou historii: ve skutečnosti se jedná o tři klasické pohádky (Ošklivé káčátko, O 

rybáři a rybce a O kohoutkovi a slepičce) v poněkud neobvyklém podání. 

Dvojice námořníků – skladníků – dostane hlad v podpalubí velké zaoceánské lodi, která 

převáží cirkusová zvířata. Rozhodnou se ho utišit nepříliš chvályhodným způsobem. 

V transportních bednách kolem nich se nachází spousta zvířat vhodných k okamžité 

konzumaci. Jenže vybraná zvířátka nejenže se nechtějí nechat sežrat, ale navíc umějí i mluvit. 

A právě to jim zachrání „kůži“. Každé z ohrožených zvířat totiž odvypráví námořníkům svůj 

životní příběh a námořníci pak chtě nechtě musejí splnit slib a nasytit se nějak jinak. Výsledek 

představení je vynikající a je společně s inscenací Budulínek (která vzniká v současné době) 

žhavým kandidátem Naivního divadla pro soutěž festivalu Mateřinka „13“. 

Inscenace je určena dětem  od 5 let. 
 

Vít Peřina 

Čtyři, pět, šest 
Premiéra listopad 2011 
Scénická realizace: Michaela Homolová, Filip Homola, Vít Peřina. 

 

Groteskní drobnička, další z řady miniatur, které Naivní divadlo postupně úspěšně prezentuje 

na pražském festivalu Ohromné maličkosti a dalších akcích, určených mladému nedětskému 

publiku. 
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FESTIVAL  MATEŘINKA „11“ 

 Naivní divadlo Liberec ve spolupráci se Statutárním městem Liberec uspořádalo 

v roce 2011 další ročník, již 21. ročník mezinárodního festivalu MATEŘINKA, který se 

zaměřuje na tvorbu profesionálních loutkových divadel pro nejmenší děti. Jeho tradiční 

maskoti, létající sloni, dorazili do ulic města v termínu 14. – 18. června 2011. 

MATEŘINKA je soutěžní festival, v jehož závěru jsou na návrh odborné poroty 

odměňovány nejlepší individuální výkony. Porota oceňuje rovněž dvojici  nejzdařilejších  

inscenací, a to v kategoriích pro děti 3-5 let a 5-7 let. Tímto krokem organizátoři reflektují 

výrazné recepční rozdíly mezi oběma věkovými adresami a s tím spojené rozdíly 

v možnostech a přístupech inscenátorů a rovněž zohledňují fakt, že v posledních letech 

významně stoupá počet dětí, které přicházejí do školy až ve svých sedmi letech. 

21. ročník přivedl do České republiky a do Liberce výběr kvalitních českých souborů 

a zahraniční zástupce, kteří se této věkové kategorii věnují. Zúčastněná zahraniční divadla 

z Japonska, Izraele, Maďarska a Slovenska výrazným způsobem obohatila festivalový 

program, který ve výsledku pozitivně ocenila i odborná porota. Nad Mateřinkou „11“ převzali 

záštitu Ministr kultury ČR, MUDr. Jiří Besser a místopředseda Senátu Parlamentu ČR a 

senátor za Liberecko, MUDr. Přemysl Sobotka. 

Historie festivalu je dlouhá a bohatá. Již jeho první ročník, který vznikl v libereckém 

Naivním divadle na začátku sedmdesátých let, získal značný ohlas. Festival se stal záhy akcí 

oficiální, vyhledávanou v pozdějších letech stále častěji domácími a zahraničními odborníky. 

Potřeba přehlídky, která soustřeďuje to nejlepší z profesionální tvorby pro nejmenší děti, je 

vysoce aktuální a žádoucí zvláště v současnosti, kdy komerce proniká do řady sfér našeho 

života a ovlivňuje děti již od nejútlejšího věku, je důležité  podstupovat možná nerovný, 

přesto však zásadní souboj s brutálním  přívalem braku a kýče. Řada tvůrců se o to pokouší i 

v oblasti divadelní tvorby pro děti ve snaze, alespoň částečně, pomáhat nejmenším divákům 

na  cestě k poznávání důležitých lidských hodnot. 

Během let si MATEŘINKA vydobyla pevné místo mezi evropskými loutkářskými 

festivaly. Bez nadsázky lze konstatovat, že se jedná o akci mezinárodního významu, která 

poskytuje nejen důležitou uměleckou konfrontaci na poli domácím, ale rovněž možnost 

porovnání tohoto specifického druhu tvorby v širším mezinárodním kontextu. Potěšitelný je 

rovněž fakt, že liberecká veřejnost přijímá festival jako akci, která již k městu neodmyslitelně 

patří. Ani tentokrát se festival neodehrával pouze v divadelních sálech, řadu představení 

potkali diváci i v exteriérech města - na náměstí Dr. E. Beneše, v Zoologické zahradě, 

v Základní umělecké škole Liberec a v Oblastní galerii. 

21. ročníku festivalu, který je otevřen statutárním divadlům, nezávislým skupinám i 

jednotlivcům, se zúčastnilo na základě doporučení výběrové komise 10 českých 

a 5 zahraničních divadel a skupin. Z dálného východu přijel skvělý japonský soubor stínového 

divadla KAKASHI-ZA, Train Theatre z Izraele, Slovensko reprezentovalo Staré divadlo 

z Nitry a Maďarsko bylo zastoupeno dokonce dvakrát, z toho jednou ve společném projektu 

s Belgií. Z České republiky diváci mohli vidět Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Drak Hradec 

Králové, Divadlo Minor Praha, Buchty a loutky Praha, Divadlo LokVar Praha, Divadlo U 

staré herečky Hradec Králové, Divadlo rozmanitostí Most, Divadlo Neslyším Brno, Divadlo 

dobré kávy Praha a Sdružení SERPENS spolu s pražskou DAMU. Samozřejmým účastníkem, 

a zároveň hostitelem bylo Naivní divadlo Liberec. 
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Pravidelnou součástí festivalu MATEŘINKA jsou výstavy. Ve foyeru Naivního 

divadla to bylo „Setkání s Květou Pacovskou“, světoznámou českou malířkou                              

a ilustrátorkou která poctila festival svojí návštěvou.. Od 2. června 2011 byla v Severočeském 

muzeu až do konce školních prázdnin ke zhlédnutí  reprezentativní výstava „Loutky 

z Naivního divadla“, která po několika letech ukázala v plném lesku loutky z depozitářů 

NDL a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Třetí výtvarnou prezentací byla videoinstalace 

„Hvězdné pohádky“ inspirovaná myšlenkami astrofyzika Stephena Hawkinga, instalovaná 

v netradičním prostředí kotelny NDL, jejímž autorem je mladý výtvarník, absolvent 

UMPRUM, Pavel Švec. V rámci festivalu byla v kině Lípa uvedena projekce českého 

loutkového filmu režiséra J. Svěráka „Kuky se vrací“, který byl festivalu laskavě zapůjčen 

společností Biograf Jana Svěráka. 

Během festivalu zasedala Komise pro mezinárodní festivaly UNIMA 

INTERNATIONAL, které předsedá ředitel NDL Stanislav Doubrava. 

Na festival přijela řada zahraničních pozorovatelů z USA, Kanady, Japonska, 

Hongkongu, Francie, Německa, Španělska, Slovenska, Maďarska a dalších evropských zemí, 

které tradičně  přijala v reprezentačních prostorách liberecké radnice paní primátorka M. 

Rosenbergová spolu s  náměstkem K. J. Svobodou. Reprezentanti města v čele s p. 

primátorkou M. Rosenbergovou, a náměstky K.J.Svobodou a  J.Šolcem byli rovněž přítomni 

na závěrečném ceremoniálu předávání festivalových cen. 

Pořadateli celé akce bylo Naivní divadlo Liberec ve spolupráci se Statutárním městem 

Liberec, které festival dlouhodobě významnou částkou podporuje. Významně rovněž přispívá 

Ministerstvo kultury ČR, které řadí festival MATEŘINKA již řadu let do svých prioritních 

akcí. Dalším důležitým podporovatelem 21. ročníku festivalu bylo Velvyslanectví státu Izrael 

v Praze. Rovněž je třeba vyzdvihnout tradiční partnery - libereckou společnost DENSO 

Manufacturing Czech, s.r.o., Kooperativu, a.s. Vienna Insurance Group, Nadaci Český 

literární fond, Nadaci Preciosa a Oaza-net, spol. s r.o. 

S potěšením lze konstatovat, že program festivalu, který zhlédlo více než 3000 diváků, 

byl realizován v plném rozsahu a ve výsledku překonal svou kvalitou a diváckým zájmem 

předchozí ročníky. 
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Porovnání hlavní činnosti Naivního divadla Liberec 2010/2011 
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KALENDÁRIUM  AKCÍ  2011 

Domácí a zahraniční prezentace 
 

 

Účast na festivalech v Čechách 

13.2.  – Festival České divadlo, Praha – Jakub a obří broskev 

29.4.  – Festival  Dítě v Dlouhé , Praha - Neklan. CZ aneb Ze starých pověstí českých 

14. – 18. 6.  – Festival Mateřinka „11“ (viz příloha č. 7b) – (Cena za scénografii pro NDL - 

Jakub a obří broskev – P. Matásek) 

29.6.  – Festival Divadlo Evropských Regionů ,Hradec Králové – Jakub a obří 

broskev, Jak chodil Kuba za Markytou, Tři přadleny 

7.10.  – Festival Lípa Musica, Labutí jezírko 

30.10.  – Festival Ohromné maličkosti - Divadlo Na Zábradlí, Praha Čtyři, pět, šest 

19.11. – Pražský divadelní Festival německého jazyka --  Alibaba a čtyřicet 

loupežníků 

 

Účast na festivalech v zahraničí 

26. – 27.2.  – České centrum - Stadtmuseum München – Bezhlavý rytíř 

5. – 11.4.  – International Art Festival - Hongkong – Alibaba a čtyřicet loupežníků 

25.– 27.8.  – Festival Kremnické gagy - Slovensko – Labutí jezírko, Pandemonium  

( 2 hlavní ceny v kategoriích pro děti i dospělé – Zlatý Gunár) 

17. – 24.9. – Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mezieres 

Francie – Labutí jezírko  

(6 představení na nejvýznamnějším evropském festivalu) 

27. 9.  – Festival Divadelná Nitra – Slovensko – Labutí jezírko 

1.10.  – Festival Česko-Slovenské Rendez-vous - Piešťany – Jak chodil Kuba za 

Markytou a Tři přadleny 

2.10. – Festival Hráme pre vás - Bratislava – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři     

                        přadleny 

 

Premiéry NDL jsou pravidelně reflektovány v cyklu ČT Divadlo žije! V regionálním a 

celoplošném zpravodajství o nich informuje TV GENUS a TV PRIMA. I když považujeme za 

svůj hlavní úkol tvorbu a realizaci nových představení a reprizování titulů z kmenového 

repertoáru pro školní děti, usilujeme dlouhodobě a úspěšně o to, aby Naivní divadlo bylo 

živým kulturním bodem, který nelze ve středu města pominout. Zájem mladého publika 

upoutávají pravidelné Večery v Naivním, které nabízejí vybraná představení pro mládež a 

dospělé, doplněné o koncerty v divadelní kavárně. Návštěvy sobotních představení NDL, 

určených pro veřejnost, patří tradičně ve městě k dobrým zvykům a jsou většinou dopředu 

vyprodaná. Oblíbené jsou Procházky divadelním zákulisím a archívem loutek 

s komentovaným výkladem. Kromě pravidelných sobotních představení pokračuje NDL 

v nabídce rozšířené jednou měsíčně o Rodinné odpoledne, ve kterém nabízí představení 

určené vyšší věkové adrese. 
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Vyhledávané byly již tradičně hostující soubory v atraktivní dramaturgii, které 

pravidelně zaplňují sál NDL. Vstupenky na Divadlo Járy Cimrmana, Dejvické divadlo, 

Divadlo Na Zábradlí či Studio Y liberecké publikum vždy beze zbytku vykoupí. Galerie 

v NDL nabídla návštěvníkům i v r. 2010 kvalitní přehlídku výtvarného umění (Květa 

Pacovská, Dalibor Smutný), včetně fotografií z inscenací NDL autora Josefa Ptáčka. 

Dokončená mozaika z divadelních fotografií zdobí vstupní prostor na stěně u pokladny NDL. 

Dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že se Naivnímu divadlu Liberec i v roce 2011 

podařilo úspěšně zvládnout obtížnou finanční situaci, a díky tomu naplnit poctivě své poslání 

a úkoly, ke kterým je Statutárním městem Liberec zřizováno. Divadlo dlouhodobě patří na 

čelo svého oboru v ČR a v porovnání se zahraničím prokazuje, že mu pozornost ze strany 

pořadatelů festivalů i jiných akcí právem náleží. Je vyhledáváno dětskými i dospělými diváky 

z  Liberce i mimo něj a vždy se svými výsledky snaží podávat o sobě a o svém městě dobrou 

zprávu. V Liberci, v regionu, v Čechách i v zahraničí. 

 

 

Na závěr zhodnocení hlavní činnosti bych rád, za celé Naivní divadlo Liberec, 

poděkoval vedení města za poskytnutou podporu v roce 2011. 

 

 

 

 

2.   Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků 
 

 

Opravy a údržba: 

Na opravy a údržbu vyčerpalo NDL v roce 2011 prostředky ve výši  323 259,43 Kč. 

 

Opravy a udržování budov NDL si vyžádaly finanční náklady ve výši 150 562,80 Kč. 

Jednalo se zejména o položení koberce v 1. patře budovy NDL, kdy náklady byly ve výši 

44 tis. Kč. Jedná se o zátěžový koberec před studiem NDL, kde se hrají menší inscenace.  

Další potřebnou opravou budovy byly nátěry a opravy plechové střechy budovy 18a  

(26 tis. Kč) a opravy krajů střechy včetně tepelných izolací a hydroizolací. (43 tis. Kč).          

V  souvislosti  se zatékáním do budovy 18a  jsme opravili  a  vymalovali poškozené části 

maleb – především spodní stěnu NDL. Celková výše úhrady malířských prací byla 32 tis. Kč. 

Nově zhotovená fasáda je popsána v části čerpání investičních prostředků. 

 

Na opravy a udržování vozového parku vydalo NDL finanční částku 134 126,03 Kč. 

Náklady na opravy vozidla Škoda Roomster byly ve výši 21 tis. Kč, z toho výměna pneumatik 

9 tis. Kč a ostatní náklady byly opravy a běžné servisní prohlídky v průběhu roku.  

Náklady na opravu vozu  Peugeot Boxer Skříň byly 112  tis. Kč.  Po šesti letech provozu byl 

nutný rozsáhlý servis vozidla po té, co jsme vozidlo odtahovali ze zájezdu na Moravu zpět do 

Liberce. V průběhu roku jsme museli vyměnit chladič a příslušenství (12 tis. Kč), spojku (34 

tis. Kč), brzdové destičky (6 tis. Kč) a  ložiska (18 tis. Kč). Na konci roku bylo vozidlo na 

prohlídce na 120 tis. km ze které vyplynuly opravy ve výši 33  tis.Kč. Vzhledem k využívání 

vozidla je stav úměrný počtu ujetých kilometrů (120 tis.) a převážené zátěži.   

 

Od roku 2010 vlastní  NDL nový mikrobus, náklady na jeho údržbu byly 2 tis. Kč – jedná se 

pouze o mytí  a přezouvání vozidla. 
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Na opravy a udržování ostatní vynaložilo NDL finanční prostředky ve výši 38 570,60 Kč. 

 

Položka opravy a udržování ostatní zahrnuje běžné průběžné udržování a opravy zařízení 

NDL jako jsou údržba počítačové sítě (10 tis. Kč), údržba a opravy kancelářské  techniky       

(5 tis. Kč), oprava nerezového vchodového portálu (5 tis. Kč), opravy nástrojů v dílnách NDL 

(6 tis.Kč)  a  oprava podlahy v kanceláři (10 tis. Kč).  

 

Čerpání investičních prostředků: 

                

V roce 2011 neobdrželo Naivní divadlo Liberec od zřizovatele žádné investiční 

prostředky  .  

 

Rada města Liberec schválila na svém jednání dne 1.2.2011 usnesením č.78/2011  čerpání 

investičního fondu organizace  do výše 430 tis. Kč. na rekonstrukci  sociálního zařízení v 1. 

poschodí budovy NDL a na nákup zvukařského pultu.  Rekonstrukce sociálního zařízení byla 

realizována v období 2-5/2011 a celkové náklady byly 287 690,-Kč.  Podklady pro zařazení 

technického zhodnocení do majetku SML byly předány  dne 15.11.2011 oddělení informační 

soustavy a daní. Nákup zvukařského pultu nebyl realizován. 

Během prázdnin došlo v NDL k havarijní situaci, která, vážně ohrožovala boční stěnu                   

a vnitřní vybavení přístavby divadla. Došlo k masivnímu zatékání odkrytou stěnou, která 

zbyla po zbourání dříve sousedící budovy  a k promáčení téměř celé boční zdi. Kdyby nedošlo 

k okamžitému zásahu,byla by škoda nesrovnatelně větší. Po návštěvě náměstka                             

p. K.J.Svobody  byl vydán souhlas k okamžitému řešení situace a  NDL  přistoupilo 

k zajištění zhotovení fasády. Rada města Liberec schválila následně na svém jednání dne 

30.8.2011  usnesením č.595/2011  čerpání investičního fondu organizace na zhotovení fasády 

boční nekryté stěny budovy NDL do výše 600 tis. Kč. Tendr na dodavatele byl  vypsán a 

vybraný dodavatel Real Ponrepo zahájil přípravné práce. Realizace proběhla v průběhu září 

2011 a celkové náklady byly 494 993,-Kč. Rychlá oprava fasády jednoznačně zabránila 

následným škodám, které by řádově převýšily investované prostředky.  

Podklady pro zařazení technického zhodnocení do majetku SML byly předány  dne 5.11.2011 

oddělení informační soustavy a daní. 

 

Finanční prostředky použité z vlastního investičního fondu NDL  v roce 2011 byly   

v celkové výši 782.683,-Kč 
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3.  Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků  

        (SML, MK ČR, LK ) 

 

3.1. Příspěvek na provoz  - zřizovatel 

Schválený  příspěvek na provoz  NDL v roce 2011 činil  10 000 000,- Kč. Na návrh NDL 

byla finanční částka 27.489,-Kč převedena v průběhu roku do prostředků na odpisy a 

příspěvek byl navýšen o částku  5.000,-Kč  na  Letní setkávání s divadlem. Skutečné náklady 

z  příspěvku  v roce 2011 byly  9.921.787,85 Kč. Nevyčerpanou část příspěvku ve výši 

55.723,15 Kč odvede NDL zpět do rozpočtu zřizovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Příspěvek na odpisy  - zřizovatel 

Schválený příspěvek na odpisy byl poskytnut ve výši 747.000,- Kč dle odpisového plánu 

organizace. V průběhu roku došlo k navýšení prostředků potřebných na odpisy na částku 

774.789,-Kč. Rozdílná částka 27.489,-Kč byla zajištěna na vrub příspěvku na provoz. 

Finanční částka  470.320,- Kč (výše účetních odpisů za nemovitý majetek v roce 2011) byla 

dle platných předpisů odvedena zpět na účet zřizovatele. 

 

3.3. Účelová dotace – festival  Mateřinka „11“ - zřizovatel 

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelovou dotaci od Statutárního města Liberec na realizaci 

festivalu Mateřinka „11“  ve výši  850.000,- Kč. Dotace byla použita na realizaci festivalu. 

Celkové náklady na uskutečnění akce byly 1.677 tis. Kč. Z dotace od zřizovatele byly 

financovány náklady na propagaci, dopravu, materiál, cestovné a ubytování účastníků. 

Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v samostatné analytické 

evidenci. 

 

3.4  Dotace ze státního rozpočtu ČR – mezinárodní festival  Mateřinka „11“ 

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí č.MK -10945/2010 o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 na festival profesionálních 

loutkových divadel Mateřinka 11 finanční částku  400.000,- Kč. Z příspěvku byly 

financovány služby (umělecké smlouvy,ubytování, nájemné, propagace, tisk a zakoupená 
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představení).Vyúčtování  dotace bylo předáno Samostatnému odboru umění MK ČR – 

vyúčtování  č.j.1142/2011 ze dne 26.9.2011. 

Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v samostatné analytické 

evidenci. 

 

3.5. Dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel na rok 2011 MK ČR 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2011 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu  ve výši 

680.000,- Kč na financování vlastní umělecké činnosti divadla dle rozhodnutí č.S3073/2011-

OUK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011. Z příspěvku byly 

financovány náklady  související s vlastní činností divadla (umělecké smlouvy, tantiémy za 

vlastní představení, materiálové náklady a služby na inscenace Souhvězdí aneb Řecké báje 

mimo výseč Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie. 

Dotace byla  vyúčtována  Samostatnému odboru umění  MK ČR – vyúčtování č.j.117/2012 ze 

dne 9.2.2012. 

Náklady a výnosy  byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence 
 

3.6. Dotace ze státního rozpočtu – projekt festival Nitra   

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2011 neinvestiční  dotaci ve výši  38.000,- Kč  

na  Prezentaci Naivního divadla Liberec s představením Labutí jezírko na Mezinárodním 

festivalu Divadelná Nitra. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem mezinárodních vztahů,  

rozhodnutí č. MK-S 5012/2011. Z dotace byly financovány náklady na tento projekt a byla 

vyúčtována příslušnému odboru MK ČR – vyúčtování č.j.1263/2011 ze dne 25.10.2011.  

Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence. 

 

3.7. Dotace ze státního rozpočtu – projekt festival  Charlleville Méziéres-Francie   

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2011 neinvestiční  dotaci ve výši  96.000,- Kč  

na  Prezentaci Naivního divadla Liberec s představením Labutí jezírko na světovém festivalu 

loutkových divadel  Festival Mondial des Theatres de la Marionnettes v Charlleville 

Méziéres. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem mezinárodních  vztahů,  rozhodnutí č. 

MK-S 5014/2011. Z dotace byly financovány náklady na tento projekt a byla vyúčtována 

příslušnému odboru MK ČR – vyúčtování č.j.1241/2011 ze dne 21.10.2011.  

Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence 

 

3.8 Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje -  č.OPL/240/2011 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2011 účelovou neinvestiční dotaci na úhradu nákladů 

vzniklých v souvislosti s hlavní činností ve výši 500 000,- Kč na zajištění divadelní činnosti 

(schválený Radou LK usnesením č. 110/11RK ze dne  31.1.2011 ). Z příspěvku byly 

financovány náklady související s vlastní činností divadla (tisk a výlep plakátů, tantiémy za 

vlastní představení, náklady na propagaci a část nákladů na dopravu žáků na divadelní 

představení NDL  - 119.071,94 Kč ). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru 

kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu – vyúčtování  č.j.86/2012 ze dne 26.1.2012.   

Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence 

 

3.9 Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje -  Grantový fond kraje Program č.10  

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2011 účelovou neinvestiční dotaci ve výši   

19.000,-Kč z rozpočtu Libereckého kraje – rozhodnutí č. OLP /1392/2011. Finanční 

příspěvek byl poskytnut na akci „Doprava dětí z Libereckého kraje na představení Naivního 

divadla Liberec“.   

Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru školství,mládeže tělovýchovy  a sportu- 

vyúčtování č.j.1222/201 ze dne 14.10.2012.   

Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence 
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3.10. Finanční dar – Ing. Tomáš Absolon. 

Naivní divadlo obdrželo  v roce 2011 finanční dar od pan Ing.Tomáše Absolona ve výši 

50.000,-Kč.  Finanční dar byl neúčelový a prostředky byly převedeny do rezervního fondu 

organizace. 

 

3.11  Finanční  dar Nadace Preciosa   

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace Preciosa ve výši 30 000,- Kč. 

Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených 

s organizací festivalu profesionálních loutkových divadel pro děti předškolního věku 

Mateřinka „11“. Zpráva o využití finančního daru byla předložena Nadaci Preciosa. 

 

3.12  Finanční  dar Velvyslanectví státu Izrael   

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Velvyslanectví státu Izrael  ve výši  

30 000,- Kč. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů 

spojených s uvedením divadelního představení Cirkus Cubes - izraelský divadelní soubor 

THE TRAIN  THEATRE  v rámci festivalu profesionálních loutkových divadel pro děti 

předškolního věku Mateřinka „11“.  

Zpráva o využití finančního daru byla předložena Velvyslanectví státu Izrael . 

 

3.13 Finanční  dar Nadace Český literární fond  

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace ČLF ve výši  15 000,- Kč. Finanční 

prostředky byly použity dle smlouvy na Ceny  festivalu profesionálních loutkových divadel 

pro děti předškolního věku Mateřinka 2011.  

Zpráva o využití finančního daru byla předložena Nadaci Preciosa. 

 

Vyúčtování všech dotací a příspěvků  je založeno v Naivním  divadle Liberec .   

 

 

 

 

 

4.  Daňové povinnosti organizace 
 

 

Daň z nemovitosti: NDL uhradilo  daň z nemovitosti dle daňového výměru Finančního úřadu      

                                v Liberci ve výši 254,-Kč.  

  

Silniční daň:  NDL dle zákona  silniční daň neplatí. 

 

Daň z přidané hodnoty:  NDL plátcem DPH není. 

 

Daň darovací: od daně darovací je NDL osvobozeno. Přiznání k dani darovací bylo  

                         odevzdáno na finanční úřad v řádném termínu.  

 

Daň z příjmu: v roce 2011 vznikla  NDL daňová povinnost ve výši 32.490,-Kč. Daň byla  

                         v termínu odvedena na účet Finančního úřadu v Liberci. Přiznání k dani  

                         z příjmů právnických osob bylo  na Finanční úřad podáno v řádném termínu. 
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5.  Komentář k předepsaným tabulkám 
 

ad.tab.1) Porovnání výnosů a nákladů za roky 2010 a 2011: 

 

Materiálové náklady byly v roce 2011 o 40  % vyšší  oproti roku 2010, oproti plánu pro rok 2011  

o 1,9 %. Výrazné meziroční zvýšení materiálových nákladů je způsobeno  náklady  souvisejícími 

s festivalem Mateřinka (bienále)- 120 tis. Kč. Další navýšení materiálových nákladů  je způsobeno  

náklady na pohonné hmoty (hraní na zahraničních festivalech) -  257 tis. Kč. 

Další materiálové náklady byly čerpány především na výrobu nových inscenací (loutky, dekorace), 

a to Souhvězdí  (112 tis.Kč), Velbloud, ryba,slepice (82 tis.Kč) a  Babu a papoušek  (43 tis. Kč).   

Další významnou položkou byl nákup DDHM (264 tis. Kč),  náklady na materiál na propagaci  

-185 tis. Kč – nárůst v souvislosti s festivalem Mateřinka  a  materiál na údržbu budovy a 

divadelního provozu (121 tis.Kč). Materiálové náklady na kancelářské potřeby byly 54 tis.Kč a na 

čistící prostředky byly19 tis. Kč.  

 

V roce 2011 došlo u položky spotřeba energie ke snížení nákladů  proti roku 2010 o 13,2  %. 

 

Náklady na spotřebu plynu byly ve výši  510.508,- Kč, což je o 64.263. Kč méně  než 

v roce 2010, a spotřeba plynu v roce 2011 byla 339 MWh,což je oproti roku 2010 méně o 

-103 MWh. Lze tedy říci, že spotřeba plynu byla výrazně nižší než v předcházejícím roce. 

Příčinou této rekordně nízké spotřeby je nový topný systém a zvláště velmi mírné teploty 

(měsíce 10 a 11 byly vyhlášeny za nejteplejší za posledních mnoho let). 

Z následujícího srovnání je zřejmé, že v posledních letech byl vlivem úsporných opatření 

snížen odběr plynu na hodnotu cca  440 MWh a lze předpokládat ,že se zhruba na tuto 

hodnotu opět vrátí a mimořádně nízký odběr plynu v roce 2011 je výjimkou.  

Pro srovnání spotřeba plynu za období 1-3/2012 je 196 MWh. 

 

 

VÝVOJ SPOTŘEBY PLYNU V OBDOBÍ 2006-2011 
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Vývoj spotřeby plynu v předchozích letech byl následující: 
 

2006………….618 MWh…………….606.001,-Kč 

2007………….563 MWh…………….553.709,-Kč 

2008………….525 MWh…………….657.070,-Kč 

2009………….438 MWh…………….588.105,-Kč 

2010………….442 MWh…………….574.771,-Kč 

                                   2011………… 339 MWh ………..….510.508,-Kč 

 

 

Náklady na spotřebu el. energie byly v rove 2011 výrazně nižší než v předchozím roce. 

Snížení odběru energie úzce souvisí s činností topného systému. NDL se v průběhu roku 2011 

snažilo optimalizovat nový topný systém (tj. činnost čerpadel a vzduchotechniky) a 

výsledkem je návrat k standardní spotřebě cca 70-80 MWk za rok. Důvodem snížení je i větší 

koordinace používání vytápění okapů topnými spirálami.  

        

 

 

VÝVOJ SPOTŘEBY EL.ENERGIE  V OBDOBÍ 2006-2011 
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                 Vývoj spotřeby el. energie v předchozích letech byl  následující: 

 

                     2006………………………71 416 kWh……………253 382,-Kč 

                     2007………………………71 733 kWh……………282 732,-Kč 

          2008………………………70 850 kWh……………285 307,-Kč 

                     2009………………………80 841 kWh……………370 101,-Kč 

                     2010………………………92 371 kWh……………427 747,-Kč 

                     2011………………………75 490 kWh …………...361 444,-Kč 

 

 

 

Náklady na vodu byly o něco nižší  než v roce 2010  a to 32 tis.Kč. 
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Náklady na opravy a udržování – rozbor viz bod. 2 

 

Čerpání nákladů na cestovné je oproti roku 2010 výrazně vyšší (o 82,6 %) a to 547 tis.Kč. 

Hlavní důvodem je festival Mateřinka – náklady na cestovné   byly 205 tis. Kč. Obsahovaly 

zejména letenky pro divadelní soubor z Japonska (157 tis.Kč) a letenky pro divadelní soubor 

z Izraele (37 tis Kč).  

Naivní divadlo Liberec uskutečnilo v tomto roce více zahraničních zájezdů než v jiných letech 

(viz. bod 1). Nevýznamnější položkou je zájezd do Francie ( zahraniční stravné 111 tis.Kč) , 

na Slovensko do Nitry (zahraniční stravné 20 tis.Kč),  na Slovensko do Kremnice (zahraniční 

stravné  33 tis.Kč)  do Německa do Mnichova (zahraniční stravné 22 tis.Kč) , do Číny do 

Hong Kongu (zahraniční stravné 40 tis.Kč) a další zájezdy. Tato položka dále obsahuje 

náklady na stravné zaměstnanců NDL na zájezdech v ČR. 

  

V roce 2011 bylo čerpání položky náklady na reprezentaci ve výši 22 tis.Kč.  Náklady jsme 

nedočerpali. 

 

 

Čerpání nákladů položky ostatní služby bylo o 46 %  vyšší než v předchozím roce. Hlavní 

důvodem  je pořádání  festivalu Mateřinka – bienále. Celkové náklady na festival  byly  

1.677 tis.Kč z toho náklady na ostatní služby byly 1.223 tis.Kč.  

 

Nákladově významné položky byly přeprava dětí (425 tis. Kč), tantiémy (295 tis. Kč), revize 

technických zařízení (135 tis. Kč), umělecké smlouvy (450 tis. Kč), nájemné (105 tis. Kč),  

poštovné, internet a telefonní poplatky (143 tis. Kč), služby pro výrobu dekorací pro 

jednotlivá  představení (124 tis. Kč),tisk a výlep plakátů (182 tis.Kč), propagace (401 tis. Kč), 

zakoupená představení (855 tis. Kč) a  stočné (53 tis.Kč). 

 

Čerpání položky ostatní daně a poplatky obsahuje povinný odvod do státního rozpočtu za 

zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (60 tis.Kč) a  dálniční poplatky. 

Náklady jsou nižší než v předchozím roce 2010 z důvodu snížení povinného odvodu za 

zaměstnávání osob se změněnou  pracovní schopností. Odvod jsme snížili i zaměstnáním 

osoby se sníženou pracovní schopností. 

 

Čerpání položky jiné ostatní náklady je nižší než v předchozím roce o 15%,Obsahuje 

náklady na pojištění movitého majetku  (62 tis.Kč),  pojištění vozidel (54 tis. Kč) a poplatky 

peněžním ústavům (14 tis. Kč) a zákonné pojištění z odpovědnosti organizace (39 tis.Kč). 

 

Čerpání nákladů položky odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu 

s odpisovým plánem. 

  

 

 

 

K pokrytí zvýšených nákladů byly použity neinvestiční dotace z  Libereckého kraje, 

MK ČR  a  část zvýšených příjmů ze zahraničních zájezdů. Díky nim  se podařilo, že 

původně plánované zapojení rezervního fondu NDL do rozpočtu nebylo nutné. 
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Vlastní příjmy: 

 

Celkové vlastní příjmy v roce 2011 činily 4.902 tis. Kč.  

 

Podstatnou částí příjmů z hlavní činnosti jsou tržby z prodeje služeb ve výši 4.053 tis. Kč. 

Tyto  příjmy tvoří tržby za představení na domácí scéně, tržby za představení souboru na 

zájezdech, tržby za odehraná představení v zahraničí a tržby za dopravní výkony, tržby 

hostujících souborů, autorské poplatky a ostatní služby.  Příjmy z pronájmů  byly ve výši 360 

tis. Kč, a příjmy z prodaného zboží (programy k inscenacím) byly 37 tis. Kč a ostatní výnosy 

z činnosti 131 tis.Kč   (úhrada nákladů Hong Kong – 62 tis.Kč, zapůjčení loutek 22 tis.Kč) a 

finanční výnosy 58 tis. Kč. 

 

Příjmy z doplňkové činnosti jsou ve výši 827 tis. Kč a tvoří je tržby z prodeje služeb ve výši                

402 tis.Kč, tržby za pronájmy 360 tis.Kč, prodej vlastních propagačních materiálů a úroky 

z termínovaného vkladu 39 tis.Kč. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo neúčelový finanční dar ve výši 50 tis. Kč, který zaúčtovalo 

ve prospěch rezervního fondu a účelové finanční dary ve výši 75 tis.Kč, které použilo 

(účet 648). 
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POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ Z  VLASTNÍ  ČINNOSTI  2010/2011
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ad. tab. 2)  Skutečnost 2011 - Rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní     

                   a doplňkovou činnost 

 

V rámci doplňkové činnosti poskytovalo NDL v roce 2011 dle své zřizovací listiny pronájem 

divadelního sálu, pronájem bufetu, pronájem ubytoven, pronájem nebytového prostoru 

(pekařství), pronájem věcí a zařízení (telefonní automat a služby kamerového systému) a 

reklamu na měsíčních propagačních plakátech NDL logo Federal Cars spol.s r.o., reklamu 

Kooperativa, pojišťovna a.s. (vstupenky na představení) a reklamu DENZO 

MANUFAKTURING CZECH  na propagačních materiálech k festivalu Mateřinka. 

Dále uskutečnilo prodej vlastních propagačních materiálů a mělo uložené finanční prostředky 

na termínovaném vkladu. 

 

ad. tab. 3)  Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady 

 

Odměňování zaměstnanců se v roce 2011 řídilo zákonem 143/92 Sb.o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích ve znění pozdějších 

předpisů a ve znění Nařízení vlády 564/2009 Sb.a ve znění Nařízení vlády 74/2009 Sb. a ve 

znění Nařízení vlády 130/2009 a ve znění Nařízení vlády 381/2010 Sb. 

Celková výše skutečných nákladů byla 6.992.463,- Kč, z toho ostatní osobní náklady byly 

249.865,- Kč. Náhrady za nemocenské dávky byly 8.594,-Kč. Celková výše mzdových 

nákladů pro účely FKSP byla tedy 7.001.057,-Kč.  

Průměrná mzda v roce 2011 byla v Naivním divadle Liberec 19.112,- Kč. Průměrný 

evidenční počet pracovníků byl  29,40  fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2011 byl 31 osob. 

 

 

ad.tab.3a)  Usměrňování prostředků na platy (nařízení vlády č.447/2000 Sb.)  
 

Naivní divadlo nemělo stanovený limit mzdových prostředků.  
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ad. tab.4)  Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy 

 

Fond odměn - fond je tvořen přídělem ze zlepšeného hospodaření dle zákona č.250/2000 Sb. 

§ 32. ve znění zákona 477/2008 Sb. Do příjmové části fondu byl schválen  příděl ze 

schváleného finančního vypořádání za rok 2010 ve výši 80.000,-Kč  Fond odměn nebyl v roce 

2011 použit. Do příjmové části fondu nebyl při ročním finančním vypořádání hospodaření za 

rok 2011 navržen žádný  příděl . 

Stav fondu je k 31.12.2011 je  ve výši 799.389,- Kč (účet 411). 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb - fond je dle vyhl. 114/2002 Sb. tvořen základním   

přídělem  ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Výše 

přídělu pro rok 2011  byla 67.425,98 Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 78.129,00 Kč, a  to 

zejména na příspěvek na stravování (42 tis. Kč), příspěvek na kulturní a sportovní akce  

(15 tis. Kč), příspěvek na penzijní připojištění (21 tis. Kč).  

Stav fondu je k 31.12.2011 ve výši  53.119,88 Kč (účet 412). 

 

ad.tab.5) Tvorba a čerpání investičního fondu 

 

Fond investiční - byl  tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 

774.675,- Kč. Naivní divadlo Liberec v roce 2011 od  zřizovatele žádnou investiční dotaci 

neobdrželo.   

Čerpání fondu: odvod dotace na odpisy nemovitého majetku zřizovateli ve výši 470.320,- Kč. 

Rada města Liberec schválila na svém jednání dne 1.2.2011 usnesením č.78/2011 použití 

prostředků fondu na rekonstrukci sociálního zařízení a nákup zvukařského pultu do výše  

430 tis. Kč. Finanční částka potřebná na rekonstrukci byla 287.690,-Kč, zvukařský pult 

zakoupen nebyl.  

Rada města Liberec schválila na svém jednání dne 30.8..2011 usnesením č.595/2011 použití 

prostředků fondu na zhotovení fasády na boční stěně NDL do výše 600 tis. Kč. Finanční 

částka na zhotovení fasády byla 494.993,-Kč.  

Použití investičního fondu v roce 2011 bylo celkem 782.686,-Kč. 

Stav fondu  je  k 31.12.2011  ve výši  1.244.263,60 Kč.  
 

ad tab.6)  Tvorba a  čerpání  rezervního fondu 
 

Fond rezervní - fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dle zákona 

č.250/2000 Sb.§ 30 ve znění zákona 477/2008 Sb. V roce 2011 byl příděl dle schváleného 

finančního vypořádání za rok 2010 ve výši 22.641,29 Kč a finančními dary ve výši  

125.000,- Kč  

Čerpání fondu v roce 2011 bylo ve výši 75.000,-Kč. Byly (účet 648) použity dary Nadace 

Precioza (30.000,-Kč), Velvyslanectví státu Izrael (30.000,-Kč) a Nadace Český literární fond 

(15.000,-Kč). 

Do příjmové části fondu byl při ročním finančním vypořádání hospodaření za rok 2011 

navržen příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši  471.425,30 Kč. 

Stav fondu je k 31.12.2011 ve výši 2.339.329,08 Kč. 

 

Rezervní fond je rozdělen  na účet 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 

hospodaření  a účet 414 – rezervní fond z ostatních titulů 

 

Stav fondu na účtu 413  k 31.12.2012 je ve výši 2.262.329,08 Kč    

Stav fondu na účtu 414  k 31.12.2012 je ve výši      77.000,00 Kč    
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Naivní divadlo Liberec  na základě usnesení rady města č.30/10 ze dne 19.1.2010  vedlo 

v roce 2011 účetnictví organizace ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví bylo vedeno 

v souladu s vyhláškou MF č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č.563/1991 Sb. o účetnictví.  

Účetnictví NDL nebylo zjednodušeno na úroveň účtových skupin a organizace nesestavovala 

přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.  



Tabulka č. 1Výnosy a náklady 2011
hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpočet Skutečnost

2010 2011 2011

501 870 1 200 1 223 101,9% 140,6%

502,3 1041 950 904 95,2% 86,8%

504 11 31 29 93,5% 263,6%

1 922 2 181 2 156 98,9% 112,2%

511 391 350 323 92,3% 82,6%

512 299 600 547 91,2% 182,9%

513 26 30 22 73,3% 84,6%

518 2736 4 126 4 020 97,4% 146,9%

3 452 5 106 4 912 96,2% 142,3%

521 7449 7 000 6 993 99,9% 93,9%

524 2513 2 340 2 331 99,6% 92,8%

527 256 200 181 90,5% 70,7%

528 4 14 11 78,6% 275,0%

10 222 9 554 9 516 99,6% 93,1%

531 0 0 0 x x

538 96 100 70 70,0% 72,9%

96 100 70 70,0% 72,9%

541,2 0 0 0 x x

544 0 0 0 x x

547 0 0 0 x x

549 291 350 247 70,6% 84,9%

291 350 247 70,6% 84,9%

551 797 774 774 100,0% 97,1%

552-4 0 0 0 x x

797 774 774 100,0% 97,1%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 0 0 0 x x

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0 x x

0 0 0 x x

562 0 0 0 x x

563 8 5 3 60,0% 37,5%

564,9 0 0 0 x x

8 5 3 60,0% 37,5%

591 0 40 32 80,0%

16 788 18 110 17 710 97,8% 105,5%

601 0 0 0 x x

602 3000 4 700 4 053 86,2% 135,1%

603 351 0 360 x 102,6%

604 19 0 37 x 194,7%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 x x

611-614 0 0 0 x x

621-4 8 0 188 x 2350,0%

641-7,649 244 0 131 x 53,7%

662-9 52 0 58 x 111,5%

648 49 75 75 100,0% 153,1%

3 723 4 775 4 902 102,7% 131,7%

671 Výnosy ústředních rozpočtů na transfery 0 0 0 x x

797 774 774 100,0% 97,1%

11075 9 978 9 922 99,4% 89,6%

1296 2 583 2 583 100,0% 199,3%

13 168 13 335 13 279 99,6% 100,8%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 16 891 18 110 18 181 100,4% 107,6%

103 0 471 457,3%

1)
v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

  

Ostatní finanční náklady

Kursové ztráty

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby

celkem seskupení 54

celkem 555 - 557

Daň z příjmů

Daň silniční

Odpisy dlouhodobého majetku

Zůstatková hodnota prodaného majetku

celkem 551-554

celkem seskupení 56

Ostatní výnosy z činnosti

672

skut.11/10 

(%)

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

% plnění 

plánu 

celkem seskupení 52

Opravy a udržování

Cestovné

Hospodářský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Čerpání fondů 
1)

Výnosy územních 

rozpočtů z transferů

Příspěvek na odpisy

Příspěvek na provoz

Účelové příspěvky a dotace

Účet Název

celkem seskupení 50

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Prodané zboží

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

celkem seskupení 51

Mzdové náklady

Uroky

Prodaný materiál

Manka a škody

Ostatní náklady z činnosti

Zákonné sociální pojištění

N Á K L A D Y    celkem

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prodaného zboží

Změna stavu zásob výrobků



Tabulka č. 2

Skutečnost 2011 - Nákladové a výnosové účty v hlavní 

a doplňkové činnosti

          v tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 1 214 9 1 223

502 Spotřeba energie 660 244 904

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0

504 Prodané zboží 25 4 29

511 Opravy a udržování 323 0 323

512 Cestovné 547 0 547

513 Náklady na reprezentaci 22 0 22

518 Ostatní služby 4 007 13 4 020

521 Mzdové náklady 6 928 65 6 993

524 Zákonné sociální pojištění 2 309 22 2 331

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0

527 Zákonné sociální náklady 181 0 181

528 Jiné sociální náklady 11 0 11

531 Daň silniční 0 0 0

532 Daň z nemovitostí 0 0 0

538 Jiné daně a poplatky 70 0 70

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0

544 Prodaný materiál 0 0 0

547 Manka a škody 0 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 247 0 247

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 774 0 774

553 Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0

554 Prodané pozemky 0 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

556 Tvorba zák.opravných položek 0 0 0

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0

562 Úroky 0 0 0

563 Kurzové ztráty 3 0 3

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0

591 Daň z příjmů 32 0 32

N Á K L A D Y    celkem 17 353 357 17 710

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

602 Výnosy z prodeje služeb 3 651 402 4 053

603 Výnosy z  nájmů 0 360 360

604 Výnosy za prodané zboží 33 4 37

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

611-614 Změna stavu NV, polotovarů,výrobků 0 0 0

621-4 Aktivace materiálu,služeb,DHM a zboží 188 0 188

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

643 Výnosy z odepsaných pohledávek 0 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM, 0 0 0

648 Čerpání fondů 75 0 75

649 Ostatní výnosy z činnosti  109 22 131

662 Úroky 10 39 49

663 Kurzové zisky 9 0 9

669 Ostatní finanční výnosy 0 0

V Ý N O S Y    celkem 4 075 827 4 902

CelkemÚčet Název



Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 

číslo
2010 2011

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 30,98 29,40

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 7 241 559 6 742 598

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 49 449 0

Ostatní osobní náklady celkem 4 207 890 249 865

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 207 890 249 865

- odstupné 6 0 0

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 19 479 19 112

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 19 612 19 112

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 665 557 616 899

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 1 847 338 1 713 608

Povinný příděl do FKSP (2 %) 12 144 831 67 426

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy

Limit mzdových nákladů nebyl pro rok 2011 stanoven. 
v  Kč

Ukazatel rozpočet skutečnost

6 992 463

Mzdové prostředky včetně náhrad mezd za dočasnou pracovní 7 000 000 7 001 057

neschopnost

Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)



Tabulka č. 4

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2011 719 64 2 267 1 723 4 773

Tvorba fondu 80 67 147 774 1 068

Čerpání fondu 0 78 75 1 253 1 406

Stav k 31. 12. 2011 799 53 2 339 1 244 4 435

Návrh přídělů fondům z HV r. 2011 0 x 471 x 471

    - z hlavní činnosti 0 x 0 x 0

    - z doplňkové činnosti 0 x 471 x 471

Předpokládaný stav po přídělu 799 53 2 810 1 244 4 906



Tabulka č. 5

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2011 1 722 592

Tvorba: odpisy r. 2011 774 675

zůstatková cena prod. majetku 0

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0

investiční příspěvky ze státních fondů 0

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: na pořízení investic   2) 782 683

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 0

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 470 320
příp. jiné čerpání   4): 0

Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 1 244 264

1)   konkrétně - doplnit

2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  

       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce

3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce

4)   konkrétně - doplnit

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 2 266 688

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2010 22 641

finanční dary 125 000
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: další rozvoj své činnosti 0

úhrada ztráty minulých let 0

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0

na projekty zajištované z poskytnutých grantů 0

příp. jiné čerpání   1):použití účelových darů (účet 648) 75 000
 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 2 339 329

1)   konkrétně - doplnit

 


