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úvOdní SLOvO

Vážení přátelé Karlovarského městského divadla.

 Bilanci roku 2015 mohu zahájit potěšující zprávou, že patří k nejúspěšnějším v historii naší obec-
ně prospěšné společnosti. Je o to příjemnější, že se  KMD  ocitá ve stále větší konkurenci dalších místních 
subjektů, nabízejících kulturní akce. Přesto jsme obstáli se ctí, především díky trpělivé a promyšlené prá-
ci s publikem, jemuž vycházíme vstříc a respektujeme jeho specifika. Vždy myslíme na to, že se potřebuje 
bavit, radovat, ale také vzdělávat a povznášet. A přesně tomu odpovídá naše bezkonkurenčně nejúspěš-
nější a velmi moudré představení Čtyři dohody, které uvádíme již několik sezón a je stále vyprodané.

 Z přehledných tabulek a grafů je evidentní, že naše diváky nejvíce láká žánr komedie. Ostatně, 
není to nic nového, tak tomu bylo již v době Shakespearově. A toto pravidlo si  dobře uvědomují i členo-
vé naší Činohry KMD. Vždy, když hrají dobrou komedii, publikum to vděčně ocení. V roce 2015 uvedli již 
svoji jedenáctou premiéru, inscenaci vtipné hry vynikajícího ruského dramatika N. Koljady Slepice, kte-
rá si dělá legraci z místní divadelní smetánky. Sázkou na jistotu jsou také pohádky, proto Činohra KMD 
nastudovala další a velmi úspěšnou Nevěstu pro hastrmana, kterou zhlédlo již více než patnáct set di-
váků.

 Vyplatila se nám rovněž vstřícnost vůči seniorům, jimž nabízíme speciální představení, seni-
orská dopoledne a možnost navštěvovat generální zkoušky.  A velmi potěšující je také rostoucí zájem             
o předplatné.

 Nezbývá než si pokorně přát, aby se nám dařilo i nadále a aby naši diváci byli v nové sezóně  
spokojeni jako v roce 2015.

                                                                                           
                                                                                      

Dana Neumannová
ředitelka KMD o.p.s.
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ZÁkLAdní údAJe

název: kARLOvARSké mĚStSké divAdLO, o.p.s.
 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 8. 12. 2008
 Spisová značka O 127

Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
telefon: 351 170 011
Fax: 351 170 018
e-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz
Http: www.karlovarskedivadlo.cz 
Založení: 4. 12. 2008
iČ: 28041241
diČ: CZ28041241
právní forma: obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Karlovy Vary
 č.ú. 225453019
Zakladatel společnosti: Město Karlovy Vary
řídící normy: Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
 Statut obecně prospěšné společnosti
 usnesení Správní rady
 Vnitropodnikové směrnice

řídící orgány o.p.s.:
ředitelka o.p.s.: dana neumannová (statutární orgán),
 Nám. Emy Destinové 30/4, Karlovy Vary 360 01.

Správní rada
předseda: ing. petr kulhánek, Terezínská  228/10, 360 07 Karlovy Vary

Členové: Jaroslav Zach do 24. 2. 2015, Moskevská 1232/15, 360 01 Karlovy Vary
 ing. pavel Žemlička do 24. 2. 2015, Moskevská 1232/15, 360 01 Karlovy Vary
 Hana Havlová do 24. 2. 2015 a od 9. 6. 2015, jateční 2121-D/423, 360 01 Karlovy Vary
 mgr. Jan Samec, škroupova 1318/9, 360 01 Karlovy Vary
 Jan motlík do 9. 6. 2015, Ke golfu 111, 360 01 Karlovy Vary
 mudr. vladimír Fomenko od 24. 2. 2015, Wolkerova 1608/7, 360 01 Karlovy Vary
 Lucie Hostašová od 24. 2. 2015 do 9. 6. 2015, Hory 16,  360 01 Karlovy Vary
 iva Lokvencová od 24. 2. 2015 do 9. 6. 2015, Palackého náměstí 1338/4, 360 01 Karlovy Vary
 Bc. markéta Wernerová od 9. 6. 2015, Úvalská 610/14, 360 01 Karlovy Vary
 Čestmír Bruštík od 9. 6. 2015, Dvořákova 671/31, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

dozorčí rada
předseda: vítězslav Škorpil, Vítězná 295/52, 360 01 Karlovy Vary

Členové: ing. michaela tůmová do 24. 2. 2015, Koptova 8, 360 01 Karlovy Vary
 Jana milivojevičová  do 24. 2. 2015, Severní 867/7, 360 05 Karlovy Vary
 vladimír kvasnička od 24. 2. 2015, Sokolovská 701/31, 360 01 Karlovy Vary
 mudr. pavel Bouška od 24. 2. do 9. 6. 2015, jateční 2121/6, 360 05 Karlovy Vary
 Růžena Hubková od 24. 2. do 9. 6. 2015, Počerny 131, 360 17 Karlovy Vary

úvod
     
 Karlovarské městské divadlo v roce 2015 zahájilo sedmý rok své existence v právní formě 
obecně prospěšné společnosti.

 Hlavním poskytovatelem finančních prostředků ročních dotací je Statutární město karlo-
vy vary, které  v roce 2015 poskytlo KMD dotaci ve výši třináct milionů korun. karlovarský kraj          
pak poskytl dotaci ve výši sto osmdesáti tisíc korun.
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HLAvní ČinnOSt

i. pořádání a tvorba divadelních představení
     
 V první části sezóny 2015 se naplno prezentovala Činohra KMD.  V únoru uvedla v pořadí            
již desátou premiéru, inscenaci hry W. Shakespeara Antonius a kleopatra. Ta byla reprízována také 
v Západočeském divadle Cheb.  Naopak, toto divadlo představilo v Karlovarském městském divadle 
ukázky své tvorby, například mocnou Afroditu Woodyho Allena. A v březnu 2015 se odehrála der-
niéra společného projektu chebského a karlovarského divadla, legendárního muzikálu divotvorný 
hrnec. Nechyběly ani další reprízy zdařilé komedie Činohry KMD Láska mezi nebem a zemí. 

 V říjnu 2015 se konala premiéra jedenácté inscenace Činohry KMD, vtipné komedie vynikající-
ho ruského dramatika N. Koljady Slepice. Od října do listopadu se uskutečnily ještě další čtyři reprí-
zy, jak v rámci předplatného, tak školních představení. Činohra KMD opět uspořádala divácky velmi 
oblíbený speciální program k Mezinárodnímu dni divadla, nazvaný všechny cesty vedou do kmd.

 Činohra KMD se jako vždy zúčastnila dalšího, již šestého ročníku přehlídky BeStFeSt,               
tedy toho nejlepšího, co nabízí současné české divadlo. K nejlépe navštíveným představením festi-
valu patřila vynikající inscenace Dejvického divadla teremin.  

 Průřez tvorbou českého divadla se však v Karlovarském městském divadle koná v průběhu 
celého roku. V roce 2015 například v Karlovarském městském divadle  opět hostoval kultovní Cirk 
La putyka, Divadlo bez zábradlí přivezlo slavnou hru Garderobiér, renomované Divadlo pod Pal-
movkou svého vynikajícího Othella, Divadlo járy Cimrmana pobavilo diváky hrou s opravdovým 
deštěm, nazvanou Lijavec, Divadlo Sklep další Besídkou a Divadlo Radka brzobohatého opakova-
ně výtečnou tančírnou. 

 K nejlépe navštěvovaným titulům, které Karlovarské městské divadlo  reprízuje již několik let, 
patřily můj báječný rozvod,  Hrdý Budžes, Shirley valentine a především  Čtyři dohody jarosla-
va Duška.



 Tradičně se velkému zájmu těšily i hudební pořady, například koncerty Lucie Bílé nebo voj-
těcha dyka. Zahraniční diváci zase ocenili klenoty světové klasiky, především balety Labutí jeze-
ro, Šípková Růženka nebo Louskáček.

 V sezóně 2015 se posedmé konal oblíbený minifestival pro děti, nazvaný pohádkové září. 
Dětem tentokrát nadělil třeba princeznu se zlatou hvězdou a další představení světoznámého 
divadla Spejbla a Hurvínka.

 S cílem zajistit zvýšení návštěvnosti zavedlo Karlovarské městské divadlo  tzv. seniorská do-
poledne se zvýhodněným vstupným, tato nabídka se setkává s velmi příznivou odezvou. Ve spo-
lupráci s Magistrátem města Karlovy Vary byla prvního října uvedena dvě představení pro seniory 
Světáci, která zhlédlo 545 diváků.
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HLAvní ČinnOSt

 Nedílnou součástí činnosti Karlovarského městského divadla je také podílení se na pořádání 
akcí. V roce 2015 jsme spolupracovali s organizacemi Zuš a Zš Karlovy Vary a Statutárním městem 
Karlovy Vary. Celkem tyto akce navštívilo 3 613 diváků.

 Představení Čtyři dohody má v návštěvnosti absolutní prvenství a to od roku 2009, kdy byl 
zahájen provoz Karlovarského městského divadla, o.p.s.
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HLAvní ČinnOSt

představení pro školy
 Oproti roku 2014 došlo k zpětnému navýšení počtu představení pro mládež. Díky spoluprá-
ci s Karlovarským krajem jsme odehráli 30 představení na domovské scéně a 10 představení v Kar-
lovarském kraji.
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HLAvní ČinnOSt

Ceny vstupenek a přehled vybraných způsobu platby.

 KMD nabízí divákům širokou škálu slev a zvýhodnění na vstupném.

Zvýhodněné vstupné
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HLAvní ČinnOSt

ii. podpora amatérské a zájmové umělecké činnosti
     
 Přízni publika se také těší představení, která v Karlovarském městském divadle v rámci proná-
jmu pořádají jiné subjekty a jsou důkazem pestré kulturní nabídky karlovarských uměleckých insti-
tucí. Tradičně úspěšná je spolupráce s uměleckými školami, příkladem je projekt Jinoznění, na kte-
rém se opět společně podílí všechny čtyři obory Zuš.

 Karlovarské městské divadlo také každoročně spolupořádá krajskou postupovou přehlídku 
scénického tance mládeže a dospělých tanec, tanec.

K nejnavštěvovanějším akcím patřily následující:
   3.12.2015      Adventní koncert ZŠ a ZuŠ (427 diváků)
12.12.2015      veselé vánoce s dylení ( 390 diváků)
17.12.2015      Jazzové vánoce ZŠ a ZuŠ (297 diváků) 
   

iii. propagace a public relations
     
 Výborné výsledky v návštěvnosti Karlovarského městského divadla byly dosaženy díky efek-
tivní propagaci a public relations  a to s ohledem na skutečnost, že je zapotřebí oslovit nejen do-
mácí publikum, ale také lázeňské a zahraniční hosty a obyvatele dalších míst v kraji.  

 jednotlivé cílové skupiny jsou kontaktovány především prostřednictvím tiskovin, které           
se tisknou v české a cizojazyčné verzi. Každý měsíc je distribuováno:
- 5 500 ks českých a 3 500 ks cizojazyčných zpravodajů 
- 5 000 ks cizojazyčných a 400 ks českých letáků
-    350  ks českých a 100 ks  cizojazyčných plakátů 
a dále:    
-   500  ks programů ke každé premiéře Činohry KMD
-   500 ks propagačních letáků k předplatnému
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HLAvní ČinnOSt

 jedním z účinných nástrojů pro komunikaci s divákem jsou webové stránky www.karlovar-
skedivadlo.cz. Nabízející podrobný program, aktuální informace a především možnost on-line re-
zervace, e-vstupenky a on-line platby. Rostoucí oblibu zaznamenává Facebook, zaměřený speciál-
ně na Činohru KMD. 

www.karlovarske-divadlo.cz 

 Návštěvnost internetových stránek v porovnání s rokem 2014.

www.facebook.com/karlovarskedivadlo 

 Celkové označení Facebook stránky  “To se mi líbí” 866. Nejúspěšnějším příspěvkem byl text 
s odkazem na článek věnovaný herci jiřímu švecovi (ČKMD).
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HLAvní ČinnOSt

iv. Spolupráce s městem, státními orgány,
vědeckými institucemi a dalšími subjekty.
     
 Karlovarské městské divadlo tradičně spolupracuje s Magistrátem města Karlovy Vary na zaháje-
ní lázeňské sezóny.  Začátkem  června se v divadle již pravidelně konají dny stavitelství a architektu-
ry, kde je vyhlášena Stavba roku. 

 Ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarské městské divadlo pořádá výchovná školní předsta-
vení, které úřad pomáhá financovat, v roce 2015 to byla například představení Činohry KMD Antonius 
a kleopatra, nevěsta pro hastrmana, představení Západočeského divadla Cheb Cejch, Jak utopit dr. 
mráčka a Rychlé šípy Reloaded a opět muzikál divotvorný hrnec, první celokrajský umělecký projekt. 

 Také v roce 2015 se konala charitativní představení. Karlovarské městské divadlo v dubnu uved-
lo s velkým zájmem publika čtyři představení jaroslava Duška Čtyři dohody a pátá dohoda. jsou po-
řádána s tím, že významná část tržby je použita pro dobročinné účely. (Anaon, věřejně prospěšný spo-
lek a Nadace pro transplantace kostní dřeně, o.p.s.). 

 Karlovarské městské divadlo spolupracuje s Dopravním podnikem Karlovy Vary (vzájemná pro-
pagace), KV Arénou (vzájemná propagace), Infocentrem města Karlovy Vary (vzájemná propagace           
a spolupráce v oblasti předprodeje vstupenek), Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech, o.p.s při pořádání mezinárodní pěvecké soutěže Antonína dvořáka a karlovar-
ského skřivánka, kde poskytujeme ceny do soutěže.

 Propagační efekt přináší rovněž spolupráce s různými médii (Promenáda, Karlovarský deník, Karlo-
varské radniční listy, MF Dnes, Právo).  Před premiérami Činohry KMD se konají tiskové konference.

 Audio a video spoty pak vysílá Český rozhlas, Rádio Egrensis. Outdoorová reklama oslovuje 
potencionální diváky např. v KV Aréně, na autobusovém nádraží u Tržnice, prostřednictvím vývěsních 
skříněk po městě, plakátovacích ploch v celém kraji, apod.
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FinAnČní ZpRÁvA SpOLeČnOSti

úČetní ZÁvĚRkA SpOLeČnOSti
ZA OBdOBí Od 1.1.2015 dO 31.12.2015

Účetní závěrka byla ověřena auditorem. 
Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

Účetní závěrku tvoří:
   l. Rozvaha
   ll. výkaz zisku a ztráty
   lll. příloha k účetní závěrce
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FinAnČní ZpRÁvA SpOLeČnOSti

ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   

  

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ Karlovarske mestske divadlo, o.p.s.´ ˇ ´

Moskevska 2035´
Karlovy Vary
360012 8 0 4 1 2 4 1

0 0

74 74

0 0

74 74
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ

l. Rozvaha
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   

  

IC:ˇ 28041241

-74 -74

0 0

-74 -74

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

2 511 3 829

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

357 513

213 436

0 0
0 0

79 77

0 0
0 0

0 0

15 0

50 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



17

FinAnČní ZpRÁvA SpOLeČnOSti

 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

  

IC:ˇ 28041241

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 997 3 151
154 205

0 0

1 841 2 938

0 0
0 0

0 0
0 0

2 8

157 165

157 165
0 0

0 0
2 511 3 829
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   

  

IC:ˇ 28041241

675 1 227

1 145 675

0 0

1 145 675

0 0

-470 552
0 552

-470 0

0 0

1 836 2 602

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

904 1 075

254 352

0 0

0 0

197 64

225 241

0 0

145 152

0 88
0 32

34 84

0 0
0 0

0 0

0 0
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

IC:ˇ 28041241

0 0

0 0

49 62
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

932 1 527

385 476

547 1 051

0 0

2 511 3 829

19.4.2016

o.p.s. Dana Neumannová

poradaní divadelních predstaveníˇ´ ´ ˇ Dana Neumannová

602105633
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ii. výkaz zisku a ztráty
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Odpis nedobytné pohledávky  

31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

2 8 0 4 1 2 4 1

Karlovarske mestske divadlo, o.p.s.´ ˇ ´

Moskevska 2035´
Karlovy Vary
36001

2 671

1 266

472

933

0

13 199

11

109

23

13 056

6 371

4 679

1 514

0

175

3

10

7

0

3

150

0

0

0

0

0

100

0

50

147

55

31

61

155

1

7

147

416

306

99

11

1

1

2 818

1 321

503

994

0

13 354

12

116

23

13 203

6 787

4 985

1 613

0

186

3

10

7

0

3

151

0

0

0

0

0

100

0

51
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1 455
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0
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0

13 000

13 000

23 760

640

88

552

19.4.2016

Dana Neumannová

Dana Neumannová

602105633

o.p.s.

Provozovaní kulturních zarízení´ ˇ
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iii. příloha k účetní závěrce

(za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)
ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání

1. popis účetní jednotky
Název:  Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
  zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
  vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 127, ke dni 8. 12. 2008
Den vzniku společnosti: 4. 12. 2008
Sídlo:  Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 360 01
IČ:  28041241
DIČ:  CZ28041241
Telefon:  351 170 011
Fax:  351 170 018
e-mail:  reditel@karlovarskedivadlo.cz
http:  www.karlovarskedivadlo.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Karlovy Vary
číslo účtu:  225453019/0300

1.1. Zakladatel společnosti
Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, Identifikační číslo 002 54 657

1.2. řídící normy
Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
usnesení Správní rady
Vnitropodnikové směrnice

1.3. řídící orgány společnosti k 31. 12. 2015

Správní rada:
předseda:  ing. petr kulhánek
Členové:  Jaroslav Zach do 24. 2. 2015
  ing. pavel Žemlička do 24. 2. 2015
  Hana Havlová do 24. 2. 2015 a od 9. 6. 2015
  mgr. Jan Samec
  Jan motlík do 9. 6. 2015
  mudr. vladimír Fomenko od 24. 2. 2015
  Lucie Hostašová od 24. 2. 2015 do 9. 6. 2015
  iva Lokvencová od 24. 2. 2015 do 9. 6. 2015
  Bc. markéta Wernerová od 9. 6. 2015
  Čestmír Bruštík od 9. 6. 2015
dozorčí rada
předseda:  vítězslav Škorpil
Členové:  ing. michaela tůmová do 24. 2. 2015
  Jana milivojevičová  do 24. 2. 2015
  vladimír kvasnička od 24. 2. 2015
  mudr. pavel Bouška od 24. 2. do 9. 6.
  Růžena Hubková od 9. 6. 2015

ředitel společnosti: ředitelem společnosti je paní dana neumannová.
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1.4. Změny v řídících orgánech společnosti po 31. 12. 2014

Změny uvedeny na straně 3.

1.5. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností

Hlavní činnosti společnosti:

Obecně prospěšné služby v kulturní oblasti (divadelní činnost):

•	 Pořádání a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných uměleckých projektů
•	 Podpora	všech	forem	amatérské	a	zájmové	kulturní	činnosti
•	 Zajišťování	propagačních	materiálů	týkajících	se	činnosti	divadla
•	 Propagace	činností	souvisejících	s	plněním	obecně	prospěšných	služeb
•	 Spolupráce	se	společenskými	vzdělávacími	a	zájmovými	organizacemi,	se	státními	orgány,	s	vědeckými,			
 uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, jakož i fyzickými a právnickými  
 osobami v zahraničí.

doplňkové (vedlejší) činnosti organizace

•	 Reklamní	činnost	a	marketing
•	 Pronájem	nebytových	prostor	
•	 Prodej	vstupenek	na	kulturní	a	sportovní	akce	jiných	organizací

2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad
Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb.), Vyhlášky 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů č. 401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

účetní období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Rozvahový den: 31. 12. 2015

2.1. Zpracování účetnictví:
Dodavatelským způsobem na základě uzavřené Mandátní smlouvy s obchodní společností KV KONTO, s.r.o., 360 09 
Karlovy Vary, blahoslavova 659/18, DIČ:25202481, s využitím účetního programu MRP Slušovice.

2.2. Způsob oceňování, odpisování, účtování  
Dlouhodobý hmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.  
    ve znění pozdějších předpisů 
    v příslušném účetním období se nevyskytuje

Dlouhodobý nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.  
    ve znění pozdějších  předpisů § 32a odst. 4

Drobný hmotný majetek:   oceněný pořizovací cenou
    s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nepřevyšující Kč 40 000,--
    není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do spotřeby, způsob b
    evidován v knize drobného hmotného majetku

Drobný nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou menší než Kč 60 000,-- 
    není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do nákladů
    evidován v knize drobného nehmotného majetku

Zásoby:    oceněné pořizovací cenou
    účtování způsobem b

Finanční majetek:  peněžní prostředky na bÚ a v pokladně v CZK
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2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 
Účtování v cizí měně se nevyskytuje. 

3. doplňující informace k danému účetnímu období

3.1. přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku
 na st. politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění

Společnost	k	31.	12.	2015	evidovala	závazky	vůči	OSSZ	ve	výši	106.413,--	Kč,	vůči	zdravotním	pojišťovnám	ve	výši	
45.612,-- Kč. jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových nákladů za období 12/2015, které byly splatné v lednu 
2016 a v tomto termínu byly uhrazeny.

3.2. výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření před zdaněním:

- z hlavní činnosti: ztráta  - 95.456,-- Kč
- z doplňkové činnosti: zisk   736.090,-- Kč

Výsledek hospodaření celkem: zisk   640.634,-- Kč
Daň z příjmu právnických osob   88.160,-- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: zisk  552.474,-- Kč

3.3. Snížení základu daně

Základ daně může být snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o Kč 300.000 za podmínky, že peněžní 
prostředky takto získané (Kč 57.000,--) budou použity v následujícím zdaňovacím období ke krytí výdajů hlavní (ne-
podnikatelské) činnosti.

3.4. údaje o zaměstnancích

V průběhu roku 2015 zaměstnávala společnost:

•	 14	zaměstnanců	v	hlavním	pracovním	poměru	(včetně	ředitelky	společnosti)
•	 13	zaměstnanců	na	základě	dohod	o	pracovní	činnosti
•	 18	zaměstnanců	na	základě	dohody	o	provedení	práce

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  14

Výše osobních nákladů: 6.787 tis. Kč

Výše odměn členům správní a dozorčí rady: nebyly vyplaceny
Výše úvěrů a záloh poskytnutým členům správní a dozorčí rady nebyly poskytnuty

4. doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

4.1. výkaz zisku a ztráty

Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně náklady v druhovém členění na hlav-
ní (obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) činnost prostřednictvím analytických účtů a náklado-
vých	středisek.	Zvlášť	se	dále	sledují	přímé	náklady	a	výnosy	na	vlastní	činohru	divadla.

Kromě toho vznikají i náklady společné, které jsou rozvrhovány na hlavní a doplňkovou činnost podle poměru výno-
sů jednotlivých činností k celkovým výnosům.



4.1.1. podíl výnosů hlavní a doplňkové činnosti k celkovým výnosům 

Společné náklady obecně prospěšné společnosti jsou přiřazovány k hlavní a doplňkové činnosti divadla právě podle 
těchto poměrů.

4.1.2. náklady hlavní a doplňkové činnosti v druhovém členění včetně podílu
 společných nákladů

4.1.3. výnosy obecně prospěšné společnosti
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4.1.4. podrobnější údaje k nákladům a výnosům (tržbám)
  hlavní činnosti

V následující tabulce jsou náklady hlavní činnosti rozdělené na náklady na vlastní činnost KMD (Činohra KMD) a ná-
klady na nakoupená představení. Tyto náklady jsou dále porovnány s přímými výnosy (tržbami) divadla k jednotlivým 
druhům hlavní činnosti.
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4.2. Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní.

Majetek neuvedený v rozvaze - drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši 2.410.004 Kč evidován v knize drobného 
hmotného a nehmotného majetku.

4.2.1. pohledávky společnosti
K 31. 12. 2015 eviduje společnost pohledávky ve výši 513.738 Kč.
Z toho:
- neuhrazené faktury 436.134 Kč
- poskytnuté zálohy na služby 77.604 Kč

4.2.2. Závazky společnosti 
Společnost eviduje k 31. 12. 2015 krátkodobé závazky ve výši 1.075.102 Kč.
Z toho:
- závazky vůči dodavatelům 352.261 Kč
- závazky vůči zaměstnancům 240.584 Kč
-	 závazky	vůči	OSSZ	a	zdravotním	pojišťovnám	 152.025	Kč
- závazky vůči FÚ (DPH, srážková daň, daň ze ZČ) 116.364 Kč
- daň z příjmů právnických osob 88.160 Kč
- závazky ze závislé činnosti vůči statutárnímu orgánu  43.764 Kč
- smlouvy o výkonu funkce (činohra) 20.395 Kč
- jiné závazky 61.549 Kč

K 31.12.2015 společnost dále eviduje výdaje příštích období (nevyfakturované služby týkající se roku 2015) ve výši 
476.385 Kč a výnosy příštích období (přijaté předplatné na rok 2016) ve výši 1.051.102 Kč.
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5. přehled o příjmech a výdajích společnosti za období
 od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

6.  návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2015 zisk po zdanění ve výši 552.474 Kč. Ten bude po schválení správní 
radou převeden do rezervního fondu společnosti.

7. významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem
 a okamžikem sestavení účetní závěrky

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

8. Odpovědnost za účetní závěrku

Osobou odpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní Dana Neumannová. 

Prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly 
ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

V Karlových Varech dne 19. 4. 2016

Sestavil: KV Konto s.r.o.
ing. Jan pašek

jednatel
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výpiS Z uSneSení

výpis z usnesení dozorčí rady karlovarského městského divadla, o.p.s.
ze dne 10. května 2016 

Dozorčí rada Karlovarského městského divadla přijala následující usnesení:

1) přezkoumání výsledků karlovarského městského divadla za rok 2015.

 Dozorčí rada přezkoumala roční závěrku Karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2015 včetně výroku  
 auditora a doporučila ji správní radě ke schválení.

2) výroční zpráva o činnosti a hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2015.

 Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu bez připomínek a doporučila ji správní radě ke schválení.

výpis z usnesení Správní rady karlovarského městského divadla, o.p.s.
ze dne 13. května 2016 

Správní rada Karlovarského městského divadla přijala následující usnesení:

1) výsledek hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2015.
 
 Správní rada projednala výsledky hospodaření Karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2015 a schválila účetní závěrku.

2) výroční zpráva o činnosti a hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2015. 
 
 Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 bez připomínek.




