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Do pandemického roku 2021 vstoupilo Naivní divadlo Liberec s plným nasazením. Ačkoli epidemická situace 

stále nedovolovala kulturním organizacím běžný provoz a divadla byla pro veřejnost zavřená, Naivní divadlo 

ani trochu nezahálelo a vedle přípravy nových inscenací přeobsadilo a přezkoušelo některé nejoblíbenější 

starší tituly za účelem jejich online vysílání.   Slovní hříčka  využívající známou zkratku Naivního divadla v 

severočeských médiích a kulturních propagačních materiálech rychle zdomácněla a „Vysílání oNDLine“ 

dosáhlo okamžitě značné obliby u diváků všech věkových kategorií. Ve spolupráci s filmovou Agenturou 

Recese a pod dohledem původních režisérů inscenací došlo od ledna do června 2021 k přezkoušení a 

profesionálnímu vícekamerovému záznamu inscenací Pohádka o Raškovi, Proletět 

duhou, Čarovná rybí kostička, Babu a papoušek, 

Pohádka do dlaně,   

Budulínek, O beránkovi, 

který spadl z nebe a Šššš. 

Šššš. Hůůů. Haf! Vedle toho 

se v oNDline vysílání uplatnily 

i některé záznamy z produkce 

České televize (např. Alibaba a 

čtyřicet loupežníků aj).                                              

Nezastavil nás ani virus covid, který neomylně zasáhl hned během úvodního lednového natáčení (šlo o 

záznam cenami ověnčené Pohádky o Raškovi). 15 zaměstnanců Naivního divadla (tj. ½ všech zaměstnanců 

divadla) tehdy odešlo do izolace či do karantény. Naštěstí průběh všech nemocných byl lehký až středně 

těžký. Po 14ti denní přestávce jsme se tak mohli vrátit k plánované činnosti. Formu natáčení nových 

kvalitních záznamů a jejich vysílání po internetu se Naivní divadlo rozhodlo upřednostnit před hraním a 

streamováním inscenací v přímém přenosu. Vzhledem k opakovaným a průběžným karanténám členů 

souboru či techniky se to ukázalo jako velmi šťastné rozhodnutí a avízovaný program se díky tomu nemusel 

ani jednou měnit. Vysílání oNDLine probíhalo v týdenní periodicitě – vždy ve čtvrtek v konkrétním 

dopoledním čase se realizovalo vysílání do mateřských škol – zprvu z Liberce a postupně pro velký zájem z 

celého Libereckého kraje. V sobotu a v neděli daného týdne pak byl na youtube kanálu Naivního divadla 

záznam k dispozici pro veřejnost. Jako upoutávku na každý nově realizovaný záznam soubor Naivního divadla 

každý týden natáčel cca 10 minutová videa ze zákulisí vzniku dané inscenace (jak probíhá výroba scény, jak 

probíhá stavba a bourání kulis atpod.). Podobně došlo k realizaci krátkého časosběrného dokumentu z 

přípravy nové premiérové inscenace Lišák Renard. Tento dokument byl odvysílán v době dozkoušení 

inscenace, na živé hraní před publikem si Lišák Renard ale musel ještě několik měsíců počkat. V rámci vysílání 

oNDLine v zimě a na jaře roku 2021 se uskutečnila i spolupráce se spřátelenými loutkovými divadly Drak a 

ALFA. Došlo ke vzájemné výměně záznamů inscenací a jejich následnému vysílání. Vedle natáčení a 

internetového vysílání jsme v průběhu února 

a března pokračovali ve zkoušení nové 

inscenace Lišák Renard, v novém obsazení 

jsme přezkoušeli oblíbenou a již několik let 

nehranou inscenaci Vánoce s Kulišákem a 

začali jsme zkoušet hudební inscenaci s živou 

kapelou nazvanou JUKEBOX. Během jarních 

měsíců jsme se aktivně zúčastnili 

mezidivadelní spolupráce s názvem „VITAMÍN 

D ANEB DIVADLA SPOLU !“ Do akce se 

zapojilo 13 divadel z celé České republiky, 
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která dostala za úkol během 72 hodin napsat, nazkoušet, zinscenovat a společně natočit záznam divadelní 

mininscenace na společné téma (vylosované přísloví): Nestačí, když umíš jezdit, musíš také umět padat. 

Premiéra byla 9. května od 18 hodin v přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Pokračující „covidové“ 

měsíce jsme průběžně přezkušovali již nastudované inscenace a připravovali plánovaný festival Mateřinka 

„21“, aniž bychom měli jistotu, že budou v jeho červnovém termínu divadla již otevřená. I proto jsme ho 

komplikovaně chystali ve dvojí termínové verzi s náhradní podzimní variantou. Po stále odkládaném otevření 

divadel na konci května 2021 jsme se v organizačně posledním možném termínu rozhodli festival uspořádat v 

tradiční době na konci sezóny. A bylo to správné rozhodnutí. Festival nakonec proběhl takřka bez komplikací 

a byl – spolu s redukovaným Divadelním světem Brno – prvním divadelním festivalem, který se v ČR po téměř 

roční uzavírce divadel pro veřejnost konal. Divadla byla, po téměř 8 měsících, otevřena a 29. května jsme 

odehráli první „živé“ představení v roce 2021. Začali jsme hrát pro „odvážné školy a mateřské školy“, kterým 

jsme zajišťovali individuální vstup bez kontaktu s dětmi z jiných škol. Důsledně dodržované pravidlo o 

nepotkávání dětí z různých škol mělo velký a samozřejmě negativní dopad na návštěvnost divadla. Hlavní sál 

divadla má kapacitu téměř 200 diváků a logisticky bylo reálné přivést z jedné školy 3-4 třídy v jeden hrací čas, 

tj. 70-100 dětí. Lepší byla situace ve studiu, kde kapacitu 70 míst bylo reálné naplnit. 4. června jsme odehráli 

na náměstí Dr. E. Beneše „venkovní premiéru“ nové inscenace Lišák Renard s dodržením všech hygienických 

pravidel (koridory, kontrola bezinfekčnosti). I to byla v danou dobu relativně odvážná akce, ale vydařila se a v 

plném světle ukázala, že diváci se už těší zpátky do divadel. To se plně projevilo i během již zmíněného 

festivalu Mateřinka „21“, který se za přísných hygienických podmínek konal v polovině června (podrobněji 

dále v textu). Na konci června jsme s inscenací Kabinet zázraku neboli Orbis pictus odjeli na festival Regiony 

do Hradce Králové a s inscenacemi Boj o oheň a Kabinet zázraků na festival Loutkářská Chrudim. V průběhu 

letních prázdnin jsme hráli v rámci akce Letní hraní na náměstí, v krásném prostředí klášterní zahrady v 

Broumově i na festivalu Theatrum Kuks. Do nové sezony jsme vstoupili s přáním, aby se provoz divadel a celá 

divadelní činnost vrátila do obvyklých pravidel. Omezující hygienické podmínky zůstaly v platnosti až do 

konce roku a samozřejmě ovlivňovaly divadelní tvorbu i počet diváků jak z řad veřejnosti, tak na školních 

představeních. V září jsme byli pozváni na nejprestižnější divadelní akci v ČR, mezinárodní festival DIVADLO v 

Plzni, jehož organizátoři si v roce 2021 vybrali inscenaci Michaely Homolové Kabinet zázraku neboli Orbis 

pictus. Tato vizuálně podmanivá inscenace (autor scénografie Hza Bažant za ni obdržel prestižní Cenu 

divadelní kritiky) byla v roce 2021 pozvána na většinu českých divadelních festivalů. V druhé polovině roku 

jsme začali téměř po roce hrát na zájezdových místech a nazkoušeli jsme novou inscenaci Babička Červené 

Karkulky dnes slaví narozeniny!  V roce 2021 nastudovalo Naivní divadlo Liberec tři nové inscenace, které se 

prokazatelně zdařily a stanou se pevnou součástí pestré repertoárové nabídky NDL pro školy i pro veřejnost. 

37
139

ROZLOŽENÍ  POČTU  PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA 
PODLE MÍSTA  PŘEDSTAVENÍ V ROCE   2021

ČR NAIVNÍ
DIVADLO
LIBEREC

 

Příspěvek od SML pokryl v roce 2021 platy a odvody pro zaměstnance (část byla pokryta ze státní dotace 

Programu podpory českých divadel) a část provozních nákladů. Další prostředky na provoz (topení, elektřinu, 

náklady na nové výpravy) získávalo NDL z vlastních příjmů a z dalších zdrojů, mezi které dlouhodobě patří 

vedle MK ČR i Liberecký kraj. Pozitivním výsledkům při získávání dalších zdrojů napomáhalo a napomáhá i 

vysoké hodnocení NDL v Programu podpory českých divadel na MK ČR ze všech srovnatelných divadel. To 

přineslo v roce 2021 do NDL částku 7,7 mil. Kč – částka byla mimořádně navýšená z důvodu potřeby pokrytí 
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finančních ztrát divadel z důvodu 5 měsíčního uzavření. Je potřeba zdůraznit, že Naivní divadlo z důvodů 

pandemie a s ní spojených opatření ztratilo v roce 2021 téměř 2/3 svých příjmů z vlastní činnosti. Bez pomoci 

Statutárního města Liberec, MKČR a Libereckého kraje by nebylo možné nadále udržet chod divadla, byť 

v omezeném režimu, a dále pracovat na vzniku nových inscenací pro další divadelní sezony.     
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Porovnání počtu nabídnutých míst na představení NDL a počtu návštěvníků představení 
v roce 2021 = obsazenost na představeních NDL= 68 %

 
Procento obsazenosti (68 %) je velmi zkreslené. NDL nerealizovalo divadelní představení v regulérních 

podmínkách v žádném období roku 2021.  V období leden až květen bylo divadlo zcela uzavřeno a od června 

byl počet diváků regulován dle pravidel pro provoz divadel (COVID = opatření o snížení kapacity, zakrytí úst, 

bezinfekčnost). Od září 2021 se školy řídily doporučením Ministerstva školství a divadlo navštěvovali vždy 

pouze žáci jedné školy, na představení v sále NDL, který má kapacitu 192 míst, bylo možné logisticky zajistit 

maximálně 4 třídy z jedné školy (doprava, narušení výuky, kumulace pedagogů).   

V předchozích 10 letech bylo procento obsazenosti vždy vyšší než 95%. 

 

V roce 2021 (od června) Naivní divadlo uskutečnilo 176 představení, z toho 37 na různých místech v České 
republice: 
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Původní termín nastudování: říjen 2020  

(bez realizace premiéry z důvodu karantény 

a lockdownu) 

Premiéra pro veřejnost: září 2021 

Autor: Vít Peřina 

Režie: Tomáš Dvořák 

Loutky: Petr a Galina Kavanovi  

Scéna: Kamil Bělohlávek                                     

Hudba: Vratislav Šrámek 

Dramaturgie: Vít Peřina 

Věková adresa: 6+ 

 

Původní loutková hra v režijním zpracování renomovaného plzeňského loutkáře Tomáše Dvořáka, který je 

v Naivním divadle podepsán pod dlouhou řadou úspěšných inscenací (Bezhlavý rytíř, Krásný nadhasič aneb 

Požár Národního divadla, Labutí jezírko a další).  

Ačkoliv je inscenace určena dětem prvního stupně ZŠ a odehrává se v pravěku, její výchozí inspirací se stala 

klasická tragédie Romeo a Julie.  Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od nepaměti bojují a se svým 

soupeřením nedovedou ustat. Jejich bojovníci se perou o jámu na mamuta, o maso z mamuta, perou se i o 

oheň, na němž by si mamutí maso mohli upéct. Jenom dva mladí členové kmenů, dívka Kočka a mladík 

Skokan, na vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň 

zcela novou symboliku a význam.  

 

                                                                                                             

Autor: Boris Jedinák 

Režie: Martin Tichý 

Výprava: Robert Smolík 

Hudba: Ivan Acher 

Dramaturgie: Vít Peřina 

První uvedení červen 2021 

Slavnostní premiéra: září 2021 

Věková adresa: 6+ 

 

 

Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky zavedla čistě iluzivní marionetová komedie inscenace Martina 

Tichého  

(v NDL např. Pohádka o Raškovi) podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka. 

Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své 

zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane 
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po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi 

lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob.  

Co byla zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím 

víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede 

loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpovídá 

loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po 

současnost.   

 

Režie: Michaela Homolová 

Výprava: Kamil Bělohlávek 

Hudební nastudování: Miroslav Ošanec 

Hudební dramaturgie: Michaela Homolová a 

Miroslav Ošanec 

Dramaturgie a scénář: Vít Peřina  

První uvedení: červen 2021 (festival 

Mateřinka)                            

Slavnostní premiéra: září 2021 

Věková adresa: 12+ a dospělé publikum                      
 

Divadelní koncert při příležitosti jednoho trestuhodně opomenutého výročí. V listopadu 1989 slavil vynález 

jukeboxu to nejkulatější možné výročí – sté narozeniny. Ale během hektických dnů sametové revoluce se o 

tomto jubileu nikdo z našich oblíbených i zakázaných zpěváků ani slůvkem nezmínil. Hudební představení 

JUKEBOX se toto historické opomenutí snaží napravit a sté výročí vynálezu jukeboxu oslavuje  

(s dvaatřicetiletým zpožděním) formou moderovaného hudebního programu plného naživo hraných písní, 

výtvarně-divadelních klipů a hudebních kvízových otázek.   

Diváci jsou zapojeni přímo do děje – stačí si vybrat píseň, stlačit tu správnou páku mechanického jukeboxu a 

kapela SOK okamžitě spustí! Na playlistu jsou samé hity, navíc ověřené časem! Směs žánrů od 60. let 20. 

století až do současnosti. Pop, rock, country, punk, R&B, lidová hudba. K tanci, k poslechu i k dívání se. Každý 

si vybere! 

Inscenace byla krátce po premiéře pozvána na většinu českých divadelních festivalů (Přelet nad loutkářským 

hnízdem, DER Hradec Králové, Skupova Plzeň, Loutkářská Chrudim a další) 

 

 

Autor: Vít Peřina 

Režie: Michaela Homolová 

Výprava: Robert Smolík 

Hudba: Filip Homola 

Dramaturgie: Vít Peřina 

Premiéra: říjen 2021 

Věková adresa: 5+ 
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Původní loutková komedie Víta Peřiny pro děti i jejich dospělý doprovod je autorskou variací klasické 

pohádky o Červené Karkulce.   

Do českých lesů se po sto letech opět vrátili vlci. Nejmladšího samce smečky navíc čeká jeho první mise, 

během níž si má získat respekt ve svém novém rajónu. V lese se ten den připravuje na myslivecké zkoušky 

mladý lesní adjunkt. A stejným lesem toho osudného dne poprvé sama, bez rodičů, vyrazila i malá holčička, 

která získala své jméno podle červené čepičky – Karkulka. Tři iniciační cesty trojice odlišných hrdinů (mladý 

vlk, začínající hajný a malá holčička) se protnou v bláznivém finále uprostřed lesa – v chaloupce, v níž babička 

Červené Karkulky právě oslavuje významné životní jubileum.  

Loutkovou inscenaci připravil tým režisérky Michaely Homolové, podepsaný v NDL pod řadou úspěšných 

titulů pro celou rodinu (Budulínek, O beránkovi, který spadl z nebe, Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!). 

 

 

Autor: Iva Peřinová 

Režie: Zdeněk Peřina, Iva Peřinová 

Výprava: Ivan Antoš 

Hudba: Miroslav Ošanec, Pavel Havlík 

Obnovená premiéra: září 2021 

Věková adresa: 3+ 

 

 

 

 

Během pandemické výluky došlo rovněž na přezkoušení a posléze na obnovenou premiéru oblíbené 

inscenace pro nejmenší děti, Vánoce s Kulišákem. 

Hříčka vznikla na sklonku devadesátých let minulého století, volně na motivy pohádky bratří Grimmů "O 

ptáčkovi, klobáse a myšce". Půvab staré předlohy spočívá nejen ve fabulačním nonsensu (myška, ptáček a 

uzená klobása spolu žijí a hospodaří ve společné domácnosti), ale i ve vtipné a moudré alegorii: Každý ať dělá 

to, k čemu se nejlépe hodí. 

V naší pohádce vstává ptáček brzy ráno, aby přinesl chrastí a zatopil v kamnech, myška vstává dopoledne, 

aby uvařila polévku a klobása až na konec, aby jim tu polévku navoněla. A žije se jim blaze! Až do dne, kdy jim 

cizí pták Kulišák ze závisti nakuká, že to tak nemá být. Klobása je vyslána do lesa pro chrastí a náš ptáček 

místo ní skočí v poledne do horké polévky. Příběh by skončil tragicky, nebýt ovšem Štědrého večera, který 

zvířátka slaví v lese u svého stromečku. Tentokrát je to právě Kulišák, který jim připraví nejhezčí překvapení... 

Cena divadelní kritiky: Výtvarník Hza Bažant obdržel za svou výpravu k inscenaci Kabinet zázraků neboli Orbis 

pictus prestižní Cenu divadelní kritiky v kategorii Scénografie roku.  

Ceny Festivalu Mateřinka 2021: Cena za scénografii – Hza Bažant, Cena za hudební a zvukový plán – Filip 

Homola 
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Pravidelné předpremiéry pro pedagogický doprovod přinášely a budou nadále přinášet v následných 

debatách s tvůrčím týmem a herci příležitost zodpovídat dotazy ze strany pedagogů, popřípadě podrobněji 

objasňovat tvůrčí záměry.  

 

Od 1. ledna 2021 jsme začali realizovat natáčení našich 
inscenací v technické kvalitě, která umožňuje internetové 
vysílání. Vytvořili jsme dva vysílací okruhy, jeden byl určen pro 
mateřské školy – každý čtvrtek v 9:30 hodin – „Pohádka 
z Naivního divadla“. Ohlas na vysílání byl zcela pozitivní a 
zájem mateřských škol překonal naše očekávání –  
viz. statistika.  
 
Odhadem zhlédlo v mateřských školách naše inscenace 
v období 1-5/2021 téměř 40 000 dětí (1580 přihlášených 
uživatelů x 25 dětí = 1 oddělení v MŠ).  

 

 

 

 
datum   název inscenace       počet zhlédnutí 

14. 1. 2021  Labutí jezírko        75 

21. 1. 2021  Hrnečku, vař!        81 

28. 1. 2021  Velbloud, ryba, slepice       121 

04. 2. 2021  Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny     118 

11. 2. 2021  Alibaba a čtyřicet loupežníků      112 

18. 2. 2021  Pohádka o Raškovi       113 

25. 2. 2021  Čarovná rybí kostička       158 

04. 3. 2021  Proletět duhou – jen pro MŠ otevřené při NS (14)    11 

11. 3. 2021  Budulínek – jen pro MŠ otevřené při NS (14)    55 

18. 3. 2021  Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! – jen pro MŠ otevřené při NS (14)   27 

25. 3. 2021  Labutí jezírko – jen pro MŠ otevřené při NS (14)    17 

01. 4. 2021  Velbloud, ryba, slepice jen pro MŠ otevřené při NS (14)   13 

08. 4. 2021  Budulínek – jen pro MŠ otevřené při NS (14)    7 

15. 4. 2021  Tři siláci na silnici – Divadlo Alfa      148 

22. 4. 2021  Medová královna – Divadlo Drak      126 

29. 4. 2021  Pohádka do dlaně       113 

06. 5. 2021  Pohádky ovčí babičky – Divadlo Alfa     75 

13. 5. 2021  Budulínek        63 

20. 5. 2021  Kolíbá se velryba – Divadlo Alfa       78 

27. 5. 2021  O beránkovi, který spadl z nebe      69 

            celkem 1 580 

 
Druhý vysílací okruh „Soboty oNDLine“ byl určen pro veřejnost. Představení jsme vysílali každou sobotu v 

10:00 hodin = tradiční čas, ve kterém Naivní divadlo hraje svá představení pro veřejnost. I tento vysílací okruh 

měl své diváky.    

Sobotní pohádku zhlédlo v období 1–5/2021 přibližně 9 000 diváků (4503 přihlášených uživatelů x 2 

členové domácnosti).  
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datum   název inscenace       počet zhlédnutí 

16. 1. 2021  Velbloud, ryba, slepice       111 

23. 1. 2021  Bezhlavý rytíř        96 

30. 1. 2021  Alibaba a čtyřicet loupežníků      217 

06. 2. 2021  Pohádka o Raškovi        183 

13. 2. 2021  Čarovná rybí kostička       226 

20. 2. 2021  Proletět duhou        170 

27. 2. 2021  Budulínek        225 

06. 3. 2021  Pohádka o Raškovi        194 

13. 3. 2021  Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!       672 

20. – 21. 3. 2021  Alibaba a čtyřicet loupežníků      517 

27. 3. 2021  Čarovná rybí kostička       159 

03. 4. 2021  Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny     204 

05. 4. 2021  Velikonoční speciál – Divadlo Drak – Zlatovláska    261 

10. – 11. 4. 2021  Babu a papoušek        265 

17. – 18. 4. 2021  Tři siláci na silnici – Divadlo Alfa      235 

24. – 25. 4. 2021  Medová královna – Divadlo Drak      111 

30.4. – 02. 5. 2021 Pohádka do dlaně       113 

08. – 09. 5. 2021  Pohádky ovčí babičky – Divadlo Alfa     109 

15. – 16. 5. 2021  Poslední trik Georgese Meliese – Divadlo DRAK    163 

22. – 23. 5. 2021  Kolíbá se velryba – Divadlo Alfa      148 

29. – 30. 5. 2021  O beránkovi, který spadl z nebe      124 

            celkem 4 503 

 
 

 
 
Datum   místo      název inscenace 
4. 6. 2021  Liberec – nám. Dr. E. Beneše  Lišák Renard 
5. 6. 2021  Liberec – Oblastní galerie   Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
12. 6. 2021  Jičín     Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
22. 6. 2021  Hradec Králové    Kabinet zázraků 
23. 6. 2021  Liberec – Lidové sady altán  Budulínek 
25. 6. 2021  Liberec – Lidové sady altán  Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
4. 7. 2021  Chrudim     Boj o oheň 
5. 7. 2021  Chrudim     Kabinet zázraků 
11. 7. 2021  Liberec – nám. Dr. E. Beneše  Budulínek 
17. 7. 2021  Turnov     Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
14. 8. 2021  Nový Bor    Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
20. 8. 2021  Liberec – nám. Dr. E. Beneše  Lišák Renard 
28. 8. 2021  Broumov    Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
29. 8. 2021  Kuks     Kabinet zázraků 
16. 9. 2021  Dolní Poustevna     Vánoce s Kulišákem 
18. 9. 2021  Plzeň     Kabinet zázraků 
19. 10. 2021  Ústí nad Labem    Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! 
20. 10. 2021  Mladá Boleslav    Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy 
24. 10. 2021  Červený Kostelec    Pohádka do dlaně 
25. 10. 2021  Mladá Boleslav    Pohádka do dlaně 
31. 10. 2021  Vrchlabí     Boj o oheň 
1. 11. 2021  Vrchlabí     Boj o oheň 
5. 11. 2021  Jablonec nad Nisou   Pohádka o LIAZce 
5. 11. 2021  Praha      Jukebox 
6. 11. 2021  Praha     Lišák Renard 
23. 11. 2021  Jablonec nad Nisou   Hvězdný posel  
25. 11. 2021  Brno     Boj o oheň 
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Jednou z prvních veřejných akcí roku 2021 po pandemické pauze byla premiéra inscenace Lišák Renard dne 
4. června na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.  
Premiéry se zúčastnilo velké množství diváků, přes řadu organizačních obtíží (kontrola bezinfekčnosti, 
koridory) se uvedení inscenace pod širým nebem velmi vydařilo. 

Mezinárodní festival loutkového divadla MATEŘINKA „21“ se uskutečnil v plánovaném termínu, a to od 
15. do 19. června 2021. V rámci jeho 26. ročníku (koná se jednou za dva roky) se představilo celkem 
sedmnáct profesionálních loutkových souborů nejen z České republiky, ale i ze zahraniční. Během pěti dní 
mohli diváci zhlédnout na dvacet čtyři inscenací představujících výběr toho nejlepšího z tvorby pro děti od 
dvou do šesti let. Připraven byl navíc bohatý doprovodný program. Hrálo se v divadle i pod širým nebem, na 
různých místech v Liberci, ale také v Turnově či Jablonci nad Nisou. 
 
Divadelní soubor     představení 
Škrobotník, Šlundra a Šibrová, Jičín   Baba Jága (noha-hnát) 
Divadlo DRAK, Hradec Králové   Šípková Růženka,  Do hajan 
Buchty a loutky, Praha    Paleček,  Benjamin a vlk,  R.U.R,  Automat na pohádky 
Divadlo ALFA, Plzeň    Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?!,  Jak si Míša hledal kamaráda 
Minor, Praha     Nanuk 
Divadlo loutek Ostrava    Fuj je to! 
U staré herečky, Hradec Králové   Prostě žába 
Lokvar, Praha     Krvavý román,  Matěj a čerti 
Naivní divadlo Liberec    Kabinet zázraků,  Jukebox 
Vitvor, Praha     Kde budeme bydlet 
Damúza, Praha     Řeka 
Krutý krtek, Praha    Romské pohádky 
Studio DVA divadlo, Praha    Malý princ 
BDNR B. Bystrica, Slovensko   Šepoty lesa 
BD Žilina, Slovensko    Filemon alebo Ozlomkrrrk domov 
S.A.Marionetas, Portugalsko   Teatro Dom Roberto 
L’HOME DIBUIXAT, Španělsko   Nové šaty 
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V rámci liberecké akce „Léto na náměstí“ jsme uvedli na náměstí Dr. E. Beneše v sobotu 11. července v 18:00 
hodin loutkové představení Budulínek a v pátek 20. srpna ve 20:00 hodin představení Lišák Renard. 

22. 06. 2021  festival Divadlo evropských regionů, Hradec Králové – Kabinet zázraků  
23. 06. 2021  Anifilm, Liberec – Budulínek 
25. 06. 2021  Anifilm, Liberec – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
04. 07. 2021  festival Loutkářská Chrudim – Boj o oheň 
05. 07. 2021  festival Loutkářská Chrudim – Kabinet zázraků 
11. 07. 2021  Letní setkávání s divadlem, Liberec – Budulínek 
28. 08. 2021   Za poklady Broumovska, Broumov – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
29. 08. 2021  Theatrum KUKS, Kuks – Kabinet zázraků 
16. 09. 2021  22. ročník Mezinárodního loutkového festivalu, Dolní Poustevna – Vánoce s Kulišákem 
18. 09. 2021  Mezinárodní festival Divadlo Plzeň – Kabinet zázraků 
19. 10. 2021  24. ročník festivalu Kult, Ústí nad Labem – Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!  
05. 11. 2021  Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha – JUKEBOX 
06. 11. 2021   Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha – Lišák Renard  
25. 11. 2021  Festival Radost, Brno – Boj o oheň 

 

leden – září  Petr Kavan – LOUTKY  (výstava nebyla obměněna vzhledem uzavřenému divadlu v období 1-5/2021) 

říjen – prosinec  Hza a Telona Bažantovi – KOSTI TMY 
 

Jednou až dvakrát měsíčně pořádáme pro mládež a dospělé Večery v Naivním, které tvoří studiová nebo 
sálová představení s následnou vernisáží nebo koncertem. Na koncertech se prezentují začínající i zkušení 
muzikanti. 

 
23. 09. 2021  Dejvické divadlo Praha – Dealer’s Choice 
25. 09. 2021  Naivní divadlo Liberec – JUKEBOX 
18. 10. 2021  Hurá kolektiv, Praha  Erben: – Vlasy + koncert kapely Tadeáš 
29. 11. 2021  Naivní divadlo Liberec – Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy 

+ koncert kapely Poslední šance Míry Ošance 
09. 12. 2021  Naivní divadlo Liberec – JUKEBOX 

 

Kromě pravidelných sobotních představení pokračuje NDL v rozšířené nabídce, v níž pod názvem „Rodinné 
odpoledne“ uvádí představení určená vyšší věkové adrese. Po nich zpravidla následuje komentovaná 
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Procházka divadelním zákulisím. Novinkou uplynulého roku je workshop s názvem Vyrob si svou loutku pod 
vedením Kamila Bělohlávka, scénografa Naivního divadla. Děti si mohou s pomocí svých rodičů vytvořit 
vlastní loutku, kterou si pak odnesou domů.  
 
25. 09. 2021  Naivní divadlo Liberec – Pohádka o LIAZce + Procházka divadelním zákulisím 
02. 10. 2021  Naivní divadlo Liberec – Boj o oheň + workshop: Vyrob si svou loutku 
23. 10. 2021  Naivní divadlo Liberec – Lišák Renard + Procházka divadelním zákulisím 

 

Naivní divadlo Liberec se pravidelně účastní Noci divadel. Zatímco loňský ročník se kvůli epidemii covid-19 
odehrál pouze virtuálně, letos tento divadelní svátek proběhl naplno, s herci na jevišti a diváky v hledišti. 
Dopoledne jsme ve Studiu uvedli nejnovější loutkovou inscenaci Babička Červené Karkulky dnes slaví 
narozeniny! Po představení se v divadelním ateliéru pod vedením scénografa Kamila Bělohlávka uskutečnil 
workshop, na kterém si malí výtvarníci vyrobili svou vlastní loutku. Pro děti od osmi let byla odpoledne 
připravena inscenace o životě a díle slavného astronoma Galilea Galileiho – Hvězdný posel, inspirovaná 
stejnojmennou knihou uznávaného autora a ilustrátora originálních dětských knih Petra Síse. Na představení 
navazovala komentovaná procházka, která zavedla diváky do jinak běžně nepřístupných míst Naivního 
divadla. Závěrečný večerní program, divadelní koncert nazvaný Jukebox, byl určen dospívajícím a dospělým. 
Jak už ze samotné podstaty jukeboxu vyplývá, volba repertoáru je čistě na divácích, kteří si mohou užít 
oblíbené písně napříč různými žánry a jejich originální divadelní ztvárnění.  
 
 

POROVNÁNÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 2019-2021 
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V roce 2021 uspořádalo NDL celkem pouze 176 vlastních představení pro téměř 13 tis. diváků v Liberci a pro 
více než 8 tis. diváků v ČR. Důvodem nízkého počtu diváků je uzavření divadel v období leden až květen a 
povinnost dodržovat „covidová“ pravidla a restrikce zbytek roku. 
 

Na závěr zhodnocení hlavní činnosti si dovoluji za celé Naivní divadlo Liberec poděkovat vedení 

Města za poskytnutou podporu v roce 2021.                                                    
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Na opravy a údržbu vyčerpalo NDL v roce 2021 prostředky ve výši 475 669,63 Kč.  

Opravy a udržování budov NDL 

V roce 2021 byly opravy a udržování budov NDL poměrně rozsáhlé. Finančně nejvýznamnější opravou byla 
výměna koberce na jevišti NDL. Původní koberec byl již ve velmi špatném stavu (lepení, vrtání, posuvy 
dekorací) a nový zátěžový koberec by měl být funkční příštích deset let. Finanční náklady na opravu tohoto 
důležitého hracího prostoru byly 200 tis. Kč. Mimo to jsme realizovali standartní průběžné klempířské opravy 
střech (25 tis. Kč), montáž topných kabelů proti namrznutí na střechy (15 tis. Kč), malování komunikačních 
prostor (10 tis. Kč) a opravy a nátěry fasády a venkovní výlohy (16 tis. Kč).  

Opravy a udržování budov NDL si vyžádaly finanční náklady ve výši 383 220,16 Kč. 

Opravy a údržba vozového parku NDL                                                                              

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 uskutečnilo NDL pouze 1/2 z plánovaných divadelních zájezdů v ČR a 
nerealizovalo žádný zahraniční zájezd, jsou náklady na opravy a údržbu vozového parku nízké. Jedná se o 
standartní výměny pneumatik, mytí vozu, předepsané servisní prohlídky, přípravu vozidla na STK.  

Na přímé náklady na opravy a udržování vozového parku vydalo NDL finanční částku 31 067,20 Kč. 

Opravy a udržování ostatní                                                                                                                                                

Položka opravy a udržování ostatní zahrnuje běžné, průběžné udržování a opravy zařízení NDL, jako jsou 
údržba počítačové a telefonní sítě (10 tis. Kč), údržba a opravy kancelářské techniky a zařízení (4 tis. Kč), 
opravy a seřízení šicích strojů (4 tis. Kč), oprava klarinetu (8 tis. Kč). a oprava sprchového boxu (10 tis. Kč).  

Na opravy a udržování ostatní vynaložilo NDL finanční prostředky ve výši 41 382,- Kč. 

V roce 2021 neobdrželo Naivní divadlo Liberec od zřizovatele žádné investiční prostředky. NDL nečerpalo 
prostředky ze svého investičního fondu.  

NDL obdrželo investiční dotaci ve výši 486 254,- Kč (smlouva č. OLP/1223/2021) z Dotačního fondu 
Libereckého kraje na realizaci výměny zvukového systému v hlavním sále divadla. Realizovali jsme nákup 
nové soustavy reproduktorů, odstranili jsme původní reproduktorovou soustavu (z roku 1978), realizovali 
jsme nové rozvody a propojili jsme systém přes protokol DANTE digitál, čímž jsme dokončili přechod 
z analogové soustavy na soustavu digitální.  
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Schválený příspěvek na provoz NDL v roce 2021 činil 14 993 672,- Kč, příspěvek byl schválen usnesením 
ZM č.304/2020. Výše příspěvku byla změněna rozpočtovým opatření č. 2B - ZM 31/2021 ze dne 26.2.2021 – 
13.365,- Kč = pojistná událost, dále byla výše příspěvku změněna rozpočtovým opatřením č.10B – 
ZM 280/2021 ze dne 26. 11. 2021 o převodu finanční částky 2 mil. Kč z příspěvku na provoz na investiční 
příspěvek (úprava rozpisu závazných ukazatelů). Celková výše příspěvku na provoz tedy byla 13 007 037,- Kč.  
Skutečné náklady z příspěvku v roce 2021 byly 11 560 480,04 Kč. Nespotřebovaná vyrovnávací platba za rok 
2021 byla ve výši 1 446 556,96 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*v roce 2021 byla po dohodě finanční částka 2.mil Kč přesunuta do fondu investic a příspěvek na provoz byl snížen  

Schválený příspěvek na odpisy pro rok 2021 činil 552 750,- Kč (schválen usnesením ZM č. 304/2020).           
Dle odpisového plánu organizace je výsledná výše odpisů ze svěřeného majetku za rok 2021 548 044,50,- Kč.                                                                                                                                                              
Nespotřebované finanční prostředky na odpisy budou vráceny na účet SML ve výši 4 705,50,- Kč. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelovou dotaci od Statutárního města Liberec, které je spolupořadatelem 
festivalu „MATEŘINKA 21“, ve výši 1 000 000,- Kč. Dotace byla použita na realizaci festivalu. Celkové náklady 
na uskutečnění akce byly 2 247 257,52 Kč. Z dotace od zřizovatele byly financovány náklady na propagaci, 
zakoupená představení, mzdy, dopravu, materiál, cestovné a ubytování účastníků.  Náklady a výnosy festivalu 
byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí č. MK – S 35011/2021 OULK o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2021 na festival profesionálních loutkových divadel „MATEŘINKA 21“ 
finanční částku 715 000,-Kč. Z příspěvku byly financovány náklady na služby (umělecké smlouvy, nájemné, 
propagaci, tisk a zakoupená představení).  Vyúčtování dotace bylo předáno Samostatnému odboru umění MK 
ČR – vyúčtování č.j. 512/2021 ze dne 24. 9. 2021. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny 
odděleně v samostatné analytické evidenci.  
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/ /

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2021 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje (na 
základě smlouvy o dlouhodobé podpoře), na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním 
festivalu „MATEŘINKA 21“ ve výši 100 000,- Kč.  Dotace byla schválena Radou Libereckého kraje (usnesení 
č. 247/16/ ZK ze dne 31. 5. 2016). Z příspěvku byla financována část nákladů souvisejících s realizací festivalu 
(tisk a výlep plakátů, náklady na propagaci). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 903/2019 ze dne 20. 9. 2021. Náklady a výnosy akce byly 
v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí SFK účelovou dotaci ve výši 140 000,-Kč jako podporu 
projektu č. 184/2021: MATEŘINKA 2021 – Mezinárodní festival loutkových profesionálních loutkových 
divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku.  Z příspěvku byly financovány náklady na služby 
(propagace, tisk a zakoupená představení). Vyúčtování dotace bylo předáno Státnímu fondu kultury ČR – 
vyúčtování č. j. 507/2021 ze dne 22. 9. 2021. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v 
samostatné analytické evidenci. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2021 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 7.7000 000,- Kč 
na financování vlastní umělecké činnosti divadla dle rozhodnutí č. 47002/2021/ OULK II o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.  Dotace (Program státní podpory profesionálních 
divadel) byla navýšena MKČR z důvodu kompenzace ušlých příjmů – uzavření divadel COVID-19. Z dotace byly 
financovány náklady související s vlastní činností divadla (umělecké smlouvy, tantiémy, materiálové náklady, 
mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění a služby k inscenacím Lišák Renard, JUKEBOX a Babička 
Červené Karkulky dnes slaví narozeniny). Dotace byla vyúčtována Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR 
– vyúčtování č. j. 97/2022 ze dne 10. 2. 2022. Náklady a výnosy byly v účetnictví vedeny odděleně – 
samostatná analytická evidence. 

 / /

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2021 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s hlavní činností ve výši 522 500,- Kč na zajištění divadelní činnosti. 
Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení č. 174/21/ ZK ze dne 27. 4. 2021). 
Z příspěvku byly financovány náklady související s vlastní činností divadla (tisk a výlep plakátů, služby a 
materiálové náklady na inscenaci Žabí zámek a na realizaci představení hostujících souborů). Příspěvek byl 
vyúčtován Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 72/2022 
ze dne 27. 1. 2022. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická 
evidence 

  

 / /

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2021 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním dopravy dětí z Libereckého kraje na představení 
v Naivním divadle ve výši 40 000,- Kč.  Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení 
č. 741/21/RK ze dne 4.5.2021).  Z dotace byla financována část nákladů souvisejících s realizací dopravy 
(platba nákladů dopravcům – výběr finančních prostředků od škol = rozdíl hrazený z dotace). Finanční 
prostředky z dotace byly vzhledem k uzavření divadel v období 1-5/2021 využity pouze ve výši 20 331,- Kč. 
Dotace byla vyúčtována Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování 
č. j. 67/2022 ze dne 26. 1. 2022. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná 
analytická evidence. 
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SML MKČR KÚ LK vlastní činnost NDL

ROZLOŽENÍ  POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ PODLE  ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ V  ROCE 2021

 

Naivní divadlo obdrželo v roce 2021 finanční dar od Českého literárního fondu ve výši 25 000,-Kč. Finanční 
dar byl použit v souladu se smlouvou na úhradu nákladů na účast divadelního souboru na festivalu 
Mateřinka 21. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 124905/21 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 
11. 6. 2021). Zpráva o využití daru byla předložena ČLF dne 16. 8. 2021. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od firmy Lites s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.  Finanční prostředky byly 
použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací festivalu Mateřinka 21. Finanční dar 
byl účelový (souhlas SML CJ MML 117563/21 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 1. 6 .2021).  

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace Preciosa ve výši 10 000,- Kč.  Finanční prostředky byly 
použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou a nastudováním inscenace Babička 
Červené Karkulky dnes slaví narozeniny. Zpráva o využití daru byla předložena Nadaci Preciosa dne 
20. 10. 2021. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od České Spořitelny, a.s. ve výši 20 000,- Kč.  Finanční prostředky 
byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou a nastudováním inscenace 
Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 079006/21 o 
přijetí daru pro zřizovatele ze dne 15. 4. 2021). Zpráva o využití daru byla předložena České spořitelně dne 
20. 10. 2021. 

Naivní divadlo obdrželo v roce 2021 finanční dar od Nadačního fondu Severočeská voda ve výši 20 000,- Kč 
z programu „Krása vody“. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací festivalu Mateřinka 21. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 103658/21 o 
přijetí daru pro zřizovatele ze dne 14. 5. 2021).  Prostředky byly použity na pronájem podia pro venkovní 
produkce v rámci festivalu. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla předložena nadaci dne 13. 8. 2021. 
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Naivní divadlo obdrželo v roce 2021 finanční dar od firmy MSV SYSTEMS CZ s.r.o. ve výši 25 000,-Kč. Finanční 
prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací festivalu Mateřinka 
2021. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 079006/21 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 15. 4. 
2021). Zpráva o využití daru nebyla předkládána. 

Naivní divadlo obdrželo v roce 2021 finanční dar od firmy ABS – Liberec, s. r. o. ve výši 50 000,- Kč.  Finanční 
dar byl neúčelový a prostředky byly převedeny do rezervního fondu organizace a byly částečně použity na 

ceny festivalu Mateřinka 21.  

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

                                                                                                                                                                       

 

Daň ze závislé činnosti: NDL vyúčtovalo daň ze závislé činnosti Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo 
předáno Finančnímu úřadu v Liberci dne 14. 2. 2022). 

Daň vybíraná srážkou: 

NDL vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – fyzické osoby Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno 
Finančnímu úřadu v Liberci dne 14. 2. 2022). 

NDL vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – právnické osoby Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo 
předáno Finančnímu úřadu v Liberci dne 11. 3. 2022). 

Daň z nemovitosti: NDL od roku 2021 tuto daň neodvádí (po dohodě s FÚ Liberec). 

Silniční daň: NDL dle zákona silniční daň neplatí. 

Daň z přidané hodnoty: NDL se ke dni 16. 6. 2015 registrovalo na FÚ Liberec jako identifikovaná osoba, 
důvodem registrace byla úhrada DPH z plateb zahraničním souborům, které hrály svá představení v NDL (ve 

zvláštních případech). V roce 2021 nepodávalo NDL Přiznání k dani z přidané hodnoty. 

Daň darovací: Od daně darovací je NDL osvobozeno, přiznání k dani darovací se nepodává.  

Daň z příjmu: V roce 2021 nevznikla NDL daňová povinnost s výjimkou zákonné srážkové daně z úroků 
z běžného účtu NDL ve výši 0,05 Kč (DP podáno dne 11. 3. 2022). V daňovém přiznání za rok 2021 vznikla 
povinnost dodanit uplatněné snížení základu daně za rok 2018 (§20 odst.7 a § 23 odst.9 zákona 586/1992 Sb. 
v platném znění).  
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ad. tab. 1) Porovnání výnosů a nákladů za roky 2020 a 2021: 

 – byly v roce 2021 cca o 250 tis. Kč vyšší než v předchozím roce, tj. o 18,5 %.  

Zvýšení materiálových nákladů je způsobeno realizací festivalu „Mateřinka 21“. Zvýšily se i náklady na pohonné 

hmoty, a to z důvodu obnovení zájezdových představení v druhé polovině roku. Výroba inscenací pokračovala dle 

původního plánu, vyrobili jsme 3 nové divadelní inscenace a obnovili jednu inscenaci z archivu divadla.   

Na účtu 501 jsou účtovány především náklady na pohonné hmoty (56 tis. Kč), kancelářské a čistící prostředky                            

(76 tis. Kč), materiálové náklady na výrobu nových inscenací (loutky, dekorace), a to Lišák Renard (25 tis. Kč), 

Jukebox (43 tis. Kč), Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny (72 tis. Kč), Vánoce s Kulišákem (4 tis. Kč), Žabí 

zámek (109 tis. Kč) a DODO (98 tis. Kč). Další významné položky byly materiál na údržbu budovy a divadelního 

provozu (254 tis. Kč), materiálové náklady na opravy loutek a kostýmů (32 tis. Kč), materiálové náklady na 

propagaci (56 tis. Kč), materiál na dopravu (12 tis. Kč), spotřeba DDHM do 3. tis. Kč (33 tis. Kč) a ostatní materiál. 

) – byly celkem 717 593,82 Kč a celková spotřeba energie byla o 2,6 % 

nižší než v roce 2020.   

–  náklady na spotřebu tepla byly ve výši 397 358 Kč a spotřeba tepla v roce 2021 byla 958,044 GJ, což je oproti 

roku 2020 o 80 GJ více. Na spotřebu tepla má, přes všechna úsporná opatření, zásadní vliv doba trvání topné sezóny 

a počasí. V roce 2021 byla topná sezona pro divadelní provoz oproti roku 2020 delší, divadlo od 6/21 již nepostihly 

žádné restrikce a divadelní provoz v druhé polovině roku byl v rámci možností normální.                                                 

V první polovině roku bylo divadlo pro veřejnost uzavřeno, ale divadelní provoz byl využíván pro natáčení 

divadelních inscenací pro internetové vysílání a zkoušení nových či přezkušování starých inscenací. Náklady na teplo 

jsou však pouze nepatrně vyšší, a to o 15 tis. Kč, z důvodu včasného a výhodného nákupu komodity na trhu. Pro rok 

2022 máme včasným nákupem také zajištěnou výhodnou cenu za MWh, ale pro další roky lze očekávat vzhledem 

k současné energetické a politické situaci v Evropě výrazný růst nákladů na vytápění. Dodávku tepla zajišťuje firma 

WARMNIS s. r. o.  

 

VÝVOJ SPOTŘEBY TEPLA V OBDOBÍ  2018 – 2021 
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                      2018…………    895,802 GJ …………  =  403.116,- Kč 

                    2019…………    869,072 GJ …………  =  486.596,- Kč 

                      2020…………    838,344 GJ ………...  =  412.333.- Kč 

                      2021…………    958,044 GJ …………  =  397.358,- Kč 
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VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBDOBÍ 2018-2021 
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tis.Kč

MWh

                

                     2018………………………67 279 kWh ………….. =  281.288,-Kč 

                     2019………………………70 363 kWh ………….. =  327.187,-Kč 

                     2020…………………….. 57 613 kWh ………….. =  285.578,-Kč 

                     2021…………………….. 67 462 kWh ………….. =  295.972,-Kč 

 

– spotřeba elektrické energie byla v roce 2021 vyšší o 10 MWh, to je o téměř 17 %. Důvodem zvýšení 

spotřeby je oproti roku 2020 navrácení provozu divadla do obvyklého režimu. V prvním pololetí roku 2021 

bylo divadlo pro diváky uzavřeno, ale natáčeli jsme divadelní inscenace pro internetové vysílání a zkoušeli 

jsme nové inscenace. Dodavatelem elektrické energie v roce 2021 byla firma EP ENERGY TRADING a.s. 

Smlouvu s dodavatelem zajišťuje SML – centrální zadávání, stávající smlouva je platná do 12/2022, od roku 

2023 lze očekávat značný nárust nákladů na odběr elektrické energie. 

Náklady na spotřebu vody byly v roce 2021 = 32 323,- Kč. Spotřeba vody je proměnlivá položka, která souvisí 

s počtem diváků na představeních, v roce 2021 byly tedy náklady nejnižší za posledních mnoho let (omezení 

počtu diváků na představeních – pravidla nařízená v souvislosti s epidemií covid).  

– rozbor viz bod. 2 

 - byly v roce 2021 ve výši 75 137,- Kč a jsou oproti roku 2020 výrazně vyšší 

a to o 51,6 %. Důvodem je obnovení zájezdové činnosti v druhé polovině roku, podrobné informace o 

zájezdové činnosti jsou v předchozím textu. Žádný zahraniční zájezd se v roce 2021 neuskutečnil. 

 – byly vyčerpány ve výši 29 974,- Kč v souladu s plánovanými 

prostředky. Finanční prostředky byly použity v souvislosti s realizací festivalu Mateřinka a s premiérami 

nových inscenací. 

 - náklady byly o 92,6 % vyšší než v předchozím roce, tento nárůst nákladů je 

v první řadě způsoben tím, že převážná většina nákladů na festival Mateřinka 21 se účtovala na účet 518         

– služby (festival je bienále, rok 2020 nebyl festivalový). Celková výše služeb byla 4 006 429,- Kč.  Další 

významný vliv na výši finančních nákladů měl návrat k divadelní činnosti, obnovení všech divadelních                

a propagačních aktivit (tisk a výlep plakátů, zakoupená představení, autorské poplatky, umělecké smlouvy 

pro hostující herce). 
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Nákladově významné položky byly náklady na festival Mateřinka – 1.874.966 Kč, náklady na přepravu dětí  

(65 tis. Kč), autorské poplatky (125 tis. Kč), revize technických zařízení (121 tis. Kč), umělecké smlouvy           

(98 tis. Kč),  nájemné  (24 tis. Kč), poštovné, internet a telefonní poplatky (84 tis. Kč), služby pro výrobu 

dekorací pro jednotlivá představení včetně uměleckých smluv pro režiséra, autora, autora hudby a výtvarníka 

(719 tis. Kč), tisk a výlep plakátů (105 tis. Kč), náklady na propagaci (156 tis. Kč), zakoupená představení 

(134 tis. Kč), práce výpočetní techniky (115 tis. Kč), zhotovení záznamu inscenací (100 tis. Kč)  a stočné (66 

tis. Kč). 

) - obsahuje povinný odvod do státního rozpočtu za nezaměstnávání osob 

se změněnou pracovní schopností (57 423,-Kč), hodnota odvodu byla 1,18 úvazku. Výši poplatku za 

nezaměstnávání ZTP jsme snížili zaměstnáním pracovnice se ZTP (úvazek 0,625), výsledný odvod byl tedy za 

úvazek 0,56. 

 – čerpání je vyšší o 17,2 % než v předchozím roce. Obsahuje náklady 

na pojištění movitého majetku (56 664- Kč), pojištění vozidel (53 417,-Kč), zákonné pojištění z odpovědnosti 

organizace (64 313,72 Kč), poplatek Asociaci profesionálních divadel (40 tis. Kč) a nájemné za parkování 

mikrobusu v OC Plaza (14 520,- Kč). 

 – (ad. tabulka č.1 + ad. tabulka č.5) čerpání nákladů položky odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku bylo nižší než odpisový plán NDL o 4 705,50,- Kč. Nevyužité finanční 

prostředky vrátíme dle finančního vypořádání na účet SML. Plánovaná výše odpisů ze svěřeného majetku pro 

rok 2021 byla 548 044,50,- Kč.  V roce 2021 jsme realizovali nákup nového osvětlovacího pultu – investiční 

dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotací z Dotačního 

fondu LK se odepisuje jako odpisy z majetku pořízeného z transferu, hodnota v roce 2021 byla 62 226, -Kč.      

V roce 2021 byl k pokrytí nákladů použit příspěvek SML, účelový příspěvek SML na festival Mateřinka, 

neinvestiční dotace z Libereckého kraje a neinvestiční dotace MK ČR, vlastní činnost a finanční dary.  

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ve výši 246 240,19 Kč, a nadměrná vyrovnávací 

platba byla ve výši 1 446 556,96. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti je 

navrženo ve finančním vypořádání za rok 2021, a to převod finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč do 

Fondu odměn a 96 240,19 Kč do Rezervního fondu.  Usnesením rady města č.348/2022 ze dne 6. 4. 2022 

byla ½ nespotřebované vyrovnávací platby za rok 2021 ponechána Naivnímu divadlu jako příděl rezervního 

fondu

 Celkové vlastní příjmy v roce 2021 činily 2 253 392,42 Kč                               

(z toho 135 000,- Kč dary – účet 648), značný propad příjmů oproti předchozím rokům (vyjma rok 2020) má 

jediný důvod – zavření divadel v období 1-5/2021 a následné omezení počtu diváků z důvodu 

protiepidemiologických opatření. 

Podstatnou částí příjmů z hlavní činnosti (celkem 1 816 941,25- Kč) jsou tržby z prodeje služeb ve výši             

zájezdech v ČR a tržby za dopravní výkony, tržby hostujících souborů, výnos z prodeje DHM (190 tis. Kč)          

a výnosy z čerpání darů (135 tis. Kč – účet 648).          

Příjmy z doplňkové činnosti jsou ve výši 436 451,17 Kč a tvoří je zejména tržby z prodeje služeb ve výši          

84 027,- Kč a tržby za pronájmy 351 940,- Kč. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelové finanční dary ve výši 110 000,- Kč a neúčelové finanční dary ve výši 

57 340,-Kč, které zaúčtovalo ve prospěch rezervního fondu a následně část do provozu organizace (účet 648).  

Celková výše čerpání rezervního fondu (účet 414) tedy v roce 2021 byla 135 000,- Kč.  
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ad. tab. 2) Skutečnost 2021 – Rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní a doplňkovou 

činnost 

V rámci doplňkové činnosti poskytovalo NDL v roce 2021 dle své Zřizovací listiny pronájem divadelního sálu, 

pronájem bufetu, pronájem ubytoven, pronájem nebytového prostoru (stříbrnictví) a pronájem věcí a 

zařízení (služby kamerového systému). 

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

Odměňování zaměstnanců se v roce 2021 řídilo Zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce). Do platové třídy a 

platového stupně byli zaměstnanci NDL zařazeni dle Nařízení vlády 341/2017 Sb.  v platném znění (Nařízení 

vlády 300/2019 Sb.)  a Vnitřním platovým předpisem. 

Celková výše skutečných nákladů na platy byla 11 870 546,- Kč, z toho ostatní osobní náklady byly                  

326 623,- Kč. Náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti byly 148 945,- Kč.                                                                             

Odvod do FKSP byl 227 899,56 Kč (2 %) a zákonné pojištění z odpovědnosti organizace bylo ve výši 64 126 Kč.  

Výše odvedeného zdravotního pojištění za zaměstnavatele byla 1 030 599,- Kč a výše odvedeného sociálního 

pojištění za zaměstnavatele byla 2 839 872,31 Kč. Průměrná mzda v roce 2021 byla v Naivním divadle Liberec 

31 910 Kč. Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků byl 30,03 a průměrný evidenční fyzický počet 

pracovníků za rok 2021 byl 32, 57 osob. 

ad. tab. 4) Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy 

 – 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 v roce 2021 převeden příděl ze 
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 100 000,- Kč. Fond odměn nebyl v roce 2021 použit.  

Stav fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 1 188 588,45 Kč (účet 411) 

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) – fond je dle vyhl. 114/2002 Sb. (v platném znění – po úpravě 

353/2015 Sb.) tvořen základním přídělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy              

a náhrady platů. Výše odvodu z mezd pro rok 2021 byla 227 899,56 Kč. Čerpání fondu bylo ve výši               

238 002,- Kč, a to zejména na příspěvek na stravování (197 728,- Kč), příspěvek na kulturní a sportovní akce 

(16 174,-Kč) a příspěvek na penzijní připojištění (15 600,- Kč).  

Stav fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 117 410,70 Kč (účet 412). 

ad. tab. 5) Tvorba a čerpání investičního fondu 

) – byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši  
548 045,- Kč, investiční dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 486 254,-Kč a přídělu do 
investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 000 000,- Kč. 

Čerpání fondu: v roce 2021 jsme čerpali prostředky ze svého investičního fondu ve výši 486 254,- Kč                
(dotace LK) na nákup nové soustavy reproduktorů a propojení systémů přes protokol DANTE digitál, čímž 
jsme dokončili přechod z analogové soustavy na soustavu digitální. Ve finančním vypořádání byl stanoven 
odvod nespotřebovaných prostředků na odpisy majetku zřizovateli ve výši 4 705,50 Kč a povinný odvod 
odpisů za nemovitý majetek zřizovateli ve výši 268 404,-Kč .                                                 

Stav fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 3 526 334 Kč (účet 416). 

ad. tab. 6) Tvorba a čerpání rezervního fondu 

) – fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dle zákona 

č.250/2000 Sb. § 30 ve znění zákona 477/2008 Sb. V roce 2021 byl příděl ze zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2020 ve výši 1 144 797,- Kč (viz. finanční vypořádání za rok 2020). Tvorba fondu byla v roce 

2021 z darů ve výši 174 863,10 Kč a čerpání bylo ve výši 135 000,- Kč (účet 648).  Rozpis darů viz. bod 3.10 až 

3.16.  
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Stav fondu k 31. 12. 2021 je ve výši 4 532 184,52 Kč. 

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

414 – rezervní fond z ostatních titulů (tvorba z darů). 

Stav fondu na účtu 413 k 31. 12. 2021 je ve výši 3 992 651,42 Kč.    

Stav fondu na účtu 414 k 31. 12. 2021 je ve výši    539 533,10 Kč.    

Naivní divadlo Liberec, na základě usnesení rady města č. 959/2013 ze dne 13. 12. 2013, vedlo v roce 2020 

účetnictví organizace v plném 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 v platném znění a v souladu 

se zákonem č. 239/2012 Sb. 

Organizace sestavovala účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – Bilance, Příloha, včetně Přehledu o 

peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu. 

Naivní divadlo Liberec bylo pověřeno Statutárním městem Liberec závazkem veřejné služby. Mezi NDL a 

Statutárním městem Liberec byla uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby číslo DS201800497 na dobu určitou a to s dobou pověření do 31. 12. 2021.  Naivní divadlo 

Liberec vzhledem k pandemické situaci a nařízení státních orgánů o uzavření divadel neposkytlo služby 

v rozsahu stanoveném podmínkami dle smlouvy. Vyúčtování vyrovnávací platby poskytnuté zřizovatelem je 

dodatkem finančního vypořádání za rok 2021, které bylo předáno Odboru ekonomiky SML.  Vyrovnávací 

platba poskytnutá Libereckým krajem byla vyúčtována.      
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Výnosy a náklady 2021 

hlavní + doplňková činnost celkem     Tabulka č.1 

       v Kč 

    
skutečnost 

2020 
rozpočet 

2021 
skutečnost 

2021 
% plnění 

plánu 
skutečnost 

20/21 
 NÁKLADY Z ČINNOSTI 

501 Spotřeba materiálu 846 564 900 000 1 002 997 111,4% 118,5% 

502 Spotřeba energie 736 697 850 000 717 594 84,4% 97,4% 

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 0,0% 0,0% 

504 Prodané zboží 787 5 000 9 784 195,7% 1243,2% 

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0   0 0,0% 0,0% 

507 Aktivace oběžného majetku -10 169   -18 637 0,0% 183,3% 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0   0 0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 50 1 573 879 1 755 000 1 711 738 97,5% 108,8% 

511 Opravy a udržování 350 093 200 000 475 670 237,8% 135,9% 

512 Cestovné 49 562 300 000 75 137 25,0% 151,6% 

513 Náklady na reprezentaci  14 880 30 000 29 974 99,9% 201,4% 

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0   -74 904 0,0% 0,0% 

518 Ostatní služby 2 080 506 4 700 000 4 006 429 85,2% 192,6% 

celkem za seskupení 51 2 495 041 5 230 000 4 512 306 86,3% 180,9% 

521 Mzdové náklady 11 859 802 11 850 000 11 864 375 100,1% 100,0% 

524 Zákonné sociální pojištění 3 888 236 3 950 000 3 868 391 97,9% 99,5% 

525 Jiné sociální pojištění 0   0 0,0% 0,0% 

527 Zákonné sociální náklady 340 868 350 000 412 365 117,8% 121,0% 

528 Jiné sociální náklady      2 055 0 7 571 0,0% 368,4% 

celkem za seskupení 52 16 090 961 16 150 000 16 152 702 100,0% 100,4% 

531 Daň silniční 0 0 0 0,0% 0,0% 

532 Daň z nemovitostí 508 0 0 0,0% 0,0% 

538 Jiné daně a poplatky 65 259 80 000 64 149 80,2% 98,3% 

celkem za seskupení 53 65 767 80 000 64 149 80,2% 97,5% 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0,0% 0,0% 

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0,0% 0,0% 

543 Dary 0 0 0 0,0% 0,0% 

544 Prodaný materiál 0 0 0 0,0% 0,0% 

547 Manka a škody 0 0 0 0,0% 0,0% 

548 Tvorba fondů 0 0 0 0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 54 0 0 0 0,0% 0,0% 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 561 870 583 854 604 478 103,5% 107,6% 

552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0,0% 0,0% 

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0,0% 0,0% 

554 Prodané pozemky 0 0 0 0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 551-554 561 870 583 854 604 478 103,5% 107,6% 

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 0,0% 0,0% 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 0,0% 0,0% 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 555-557 0 0 0 0,0% 0,0% 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 611 025 150 000 952 771 635,2% 155,9% 

549 Ostatní náklady z činnosti 269 656 318 672 316 115 99,2% 117,2% 

celkem za ostatní náklady 880 681 468 672 1 268 886 270,7% 144,1% 

 FINANČNÍ NÁKLADY 

561 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0,0% 0,0% 

562 Úroky 0 0 0 0,0% 0,0% 

563 Kursové ztráty 213 10 000 61 383 613,8% 28818,3% 
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564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 0,0% 0,0% 

569 Ostatní finanční náklady 0 0   0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 56 213 10 000 61 383 613,8% 28818,3% 

 NÁKLADY NA TRANSFERY 

571 
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery 0 0   0,0% 0,0% 

572 
Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery 0 0   0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 57 0 0 0 0,0% 0,0% 

 DAŇ Z PŘÍJMŮ 

591 Daň z příjmů 405 0 92 0,0% 22,7% 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0   0,0% 0,0% 

celkem za seskupení 59 405 0 92 0,0% 22,7% 

N á k l a d y    celkem 21 668 817 24 277 526 24 375 734 100,4% 112,5% 

       

       

    
skutečnost 

2020 
rozpočet 

2021 
skutečnost 

2021 
% plnění 

plánu 
skutečnost 

20/21 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 0,0% 0,0% 

602 Výnosy z prodeje služeb 1 375 977 4 200 000 1 427 633 34,0% 103,8% 

603 Výnosy z pronájmu 281 235 0 351 940 0,0% 125,1% 

604 Výnosy z prodaného zboží 1 180 0 9 945 0,0% 842,8% 

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0% 

641 Smluvní pokuty z prodlení 0 0 0 0,0% 0,0% 

642 Jiné pokuty a penále 8 400 0 3 500 0,0% 41,7% 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0% 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 0,0% 0,0% 

645 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku 0 0 0 0,0% 0,0% 

646 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků 0 0 190 000 0,0% 0,0% 

647 Výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 0,0% 0,0% 

648 Čerpání fondů  50 000 3 500 000 135 000 3,9% 270,0% 

649 Ostatní výnosy z činnosti 118 752 0 134 540 0,0% 113,3% 

 FINANČNÍ VÝNOSY 

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0,0% 0,0% 

662 Úroky 2 131 0 485 0,0% 22,8% 

663 Kurzové zisky 38 809 0 350 0,0% 0,9% 

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 0,0% 0,0% 

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0,0% 0,0% 

vlastní výnosy celkem: 1 876 484 7 700 000 2 253 393 29,3% 120,1% 

 VÝNOSY Z TRANSFERŮ 

671 
Výnosy vybraných ústředních vládních 
institucí z transferů 31 104 31 104 62 226 200,1% 200,1% 

672 

Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů (SML) 16 583 907 16 546 422 14 559 787 88,0% 87,8% 

   - příspěvek na odpisy (SML) 564 419 552 750 552 750 100,0% 97,9% 

   - příspěvek na provoz - vyrovnávací platba 
(SML ) 16 019 488 14 993 672 13 007 037 86,8% 81,2% 

   - účelové příspěvky a dotace - (SML) 0 1 000 000 1 000 000 100,0% 0,0% 

   - příspěvky a dotace od ostatních subjektů 4 455 772 0 9 197 831 0,0% 206,4% 

výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem: 21 070 783 16 577 526 23 819 844 143,7% 113,0% 

V ý n o s y   celkem 22 947 267 24 277 526 26 073 237 107,4% 113,6% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ +/- 1 278 450 0 1 697 503     
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  Tabulka č.2 

Skutečnost 2021 – Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti 

    
v Kč 

    
 

účet název hlavní činnost 
hospodářská 

činnost 
celkem 

501 Spotřeba materiálu 970 482,00 32 515,00 1 002 997,00 

502 Spotřeba energie 604 160,82 113 433,00 717 593,82 

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 0,00 

504 Prodané zboží 9 783,73 0,00 9 783,73 

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 

507 Aktivace oběžného majetku -18 637,10 0,00 -18 637,10 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 

511 Opravy a udržování 464 066,63 11 603,00 475 669,63 

512 Cestovné 75 136,98 0,00 75 136,98 

513 Náklady na reprezentaci  29 974,00 0,00 29 974,00 

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb -74 904,00 0,00 -74 904,00 

518 Ostatní služby 3 999 519,46 6 910,00 4 006 429,46 

521 Mzdové náklady 11 845 227,00 19 148,00 11 864 375,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3 861 881,00 6 510,00 3 868 391,00 

525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 

527 Zákonné sociální náklady 412 364,58 0,00 412 364,58 

528 Jiné sociální náklady      7 571,00 0,00 7 571,00 

531 Daň silniční 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 

538 Jiné daně a poplatky 64 149,00 0,00 64 149,00 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 

542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 

543 Dary 0,00 0,00 0,00 

544 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 

547 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 

548 Tvorba fondů 0,00 0,00 0,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 604 478,50 0,00 604 478,50 

552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

554 Prodané pozemky 0,00 0,00 0,00 
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555 Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 0,00 0,00 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 0,00 0,00 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 952 771,06 0,00 952 771,06 

549 Ostatní náklady z činnosti 316 114,65 0,00 316 114,65 

561 Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 0,00 0,00 0,00 

563 Kursové ztráty 61 383,43 0,00 61 383,43 

564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00 

569 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 

571 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery 0,00 0,00 0,00 

572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0,00 0,00 0,00 

591 Daň z příjmů 0,05 91,98 92,03 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 

N á k l a d y    celkem 24 185 522,79 190 210,98 24 375 733,77 

        0,00 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 0,00 

602 Výnosy z prodeje služeb 1 343 605,75 84 027,00 1 427 632,75 

603 Výnosy z pronájmu 0,00 351 940,00 351 940,00 

604 Výnosy z prodaného zboží 9 945,00 0,00 9 945,00 

09 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00 

641 Smluvní pokuty z prodlení 0,00 0,00 0,00 

642 Jiné pokuty a penále 3 500,00 0,00 3 500,00 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 

645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 

646 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků 190 000,00 0,00 190 000,00 

647 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 

648 Čerpání fondů 135 000,00 0,00 135 000,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 134 540,63 0,00 134 540,63 

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 

662 Úroky 0,21 484,17 484,38 

663 Kurzové zisky 349,66 0,00 349,66 

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00 

669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 

V ý n o s y  celkem (bez příspěvků a dotací) 1 816 941,25 436 451,17 2 253 392,42 
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    Tabulka č. 4 

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy 

             v Kč 

                      Fond   

Celkem   
odměn 

kult. a soc. 
rezervní investic 

  potřeb 

Stav k 1. 1. 2021 1 088 588 127 513 3 350 524 1 246 693 5 813 318 

Tvorba fondu 100 000 227 899 1 316 660 3 034 299 4 678 858 

Čerpání fondu   238 002 135 000 754 658 1 127 660 

Stav k 31. 12. 2021 1 188 588 117 410 4 532 184 3 526 334 9 364 516 

Návrh přídělů fondům z HV r. 2021 150 000 x 819 527 x 969 527 

    - z hlavní činnosti 0 x 723 278 x 723 287 

    - z doplňkové činnosti 150 000 x 96 240 x 246 240 

Předpokládaný stav po přídělu  1 338 588 117 410 5 351 711 3 526 334 10 334 043 
 

 

 

 

      Tabulka č. 3 

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady 
      
                     v  Kč 

      řádek číslo 2020 2021 

          
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 32 31 

          
Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 11 584 722 11 870 546 

          
Čerpání fondu odměn na mzdy 3 0   

          
Ostatní osobní náklady celkem 4 275 080 326 623 

v tom  
- odměny za dohody konané mimo pracovní 
poměr 5 119 795 326 623 

  - odstupné   6 155 285 0 

  - příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0 

          
Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč       
  - bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)  8 30 168,55 31 910,07 

  - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :  ř.1 : 12)) 9 30 168,55 31 910,07 
      
      

      
Zákonné zdravotní pojištění – nákladové 10 1 035 125 1 030 599 

Zákonné pojištění na sociální zabezpečení – nákladové 11 2 853 111 2 839 873 

Povinný příděl do FKSP (2 %) 12 229 818 227 899 
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  Tabulka č. 5 

Tvorba a čerpání fondu investic: 

   

    v Kč 

Stav fondu investic k 1. 1. 2021 1 246 693 

Tvorba: odpisy r. 2021 548 045 

  zůstatková cena prodaného majetku 0 

  investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2 000 000 

  investiční příspěvky ze státních fondů 0 

  výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0 

  investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 486 254 

  posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0 

  příp. jiný zdroj : 0 

Čerpání: na pořízení investic  486 254 

  jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku    0 

  odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 268 404 

  příp. jiné čerpání  0 

Stav fondu investic k 31. 12. 2021 3 526 334 

   

   
 

    

   

   

   

   

  Tabulka č. 6 

Tvorba a čerpání rezervního fondu: 

   

    v Kč 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021 3 350 524 

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2020 1 144 797 

  finanční dary 171 863 

  příp. jiný zdroj  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 zajišťované z poskytnutých grantů 0 

  příp. jiné čerpání : použití darů na festival Mateřinka  135 000 

      

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2021 4 532 184 
 

 

 

 


