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úvOdní SLOvO

Vážení přátelé Karlovarského městského divadla.

 Sezóna 2016 byla pro Karlovarské městské divadlo velmi významná. Především proto, že jsme      
si také v naší kulturní instituci důstojně připomněli 700. výročí narození zakladatele našeho města Kar-
la IV. A to velmi originálním způsobem. Šéf činohry Jiří Seydler totiž k tomuto výjimečnému jubileu na-
psal novou původní hru, nazvanou Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti, kterou rovněž režíroval. V hlavní roli           
se představil karlovarský rodák, populární herec a moderátor Aleš Háma. Nejenže jsme tuto originální 
komedii uvedli na scéně Karlovarského městského divadla, ale také na hradě Loket, kde se její děj částeč-
ně odehrává.

 Další jubileum, 400. výročí smrti nejúspěšnějšího dramatika všech dob, Williama Shakespeara, 
jsme uctili na 7. ročníku přehlídky BESTFEST dvěma vynikajícími inscenacemi:  Zimní pohádkou v nastu-
dování Dejvického divadla a milostnou tragédií Romeo a Julie Divadelního spolku Kašpar.  Našim divá-
kům jsme tak, jako každý rok, nabídli to nejlepší, co se právě hraje na českých jevištích. Představili jsme 
jim i výtečné herecké osobnosti, například Juraje Kukuru, Milana Kňažka, Reginu Rázlovou nebo Libuši 
Švormovou a celou plejádu dalších. V této souvislosti si dovolím připomenout, že právě Milan Kňažko ne-
dávno získal za roli ve hře Shylock, kterou jsme uvedli loni v září, Cenu Thálie.

 A na loňský rok dokonce připadlo i 130. výročí postavení historické budovy městského divadla. 
U této příležitosti uspořádala Krajská knihovna společně s Karlovarským městským divadlem zajímavou 
výstavu.
        
 Na konci sezóny jsme připravili další společný projekt se Západočeským divadlem v Chebu a Kar-
lovarským symfonickým orchestrem. Tentokrát šlo o muzikál Adéla ještě nevečeřela, inspirovaný legen-
dárním stejnojmenným filmem.  Jeho ohlas u publika je velmi příznivý a je zřejmé, že spolupráce umělec-
kých souborů v kraji je vzájemně přínosná pro všechny zúčastněné subjekty.

                                                                                           
                                                                                      

Dana Neumannová
ředitelka

Karlovarského městského divadla, o.p.s.
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ZÁkLAdní údAJe

název: kARLOvARSké mĚStSké divAdLO, o.p.s.

 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: mudr. vladimír Fomenko, Wolkerova 1608/7, 360 01 Karlovy Vary
 ing. markéta Wernerová, Úvalská 610/14, 360 01 Karlovy Vary
 Hana Havlová, jateční 2121-D/423, 360 01 Karlovy Vary
 mgr. Jan Samec, škroupova 1318/9, 360 01 Karlovy Vary
 Čestmír Bruštík, Dvořákova 671/31, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

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

Členové: vladimír kvasnička, Sokolovská 701/31, 360 01 Karlovy Vary
 Růžena Hubková, Počerny 131, 360 17 Karlovy Vary

     
 Karlovarské městské divadlo v roce 2016 zahájilo osmý rok své existence v právní formě obec-
ně prospěšné společnosti.

 Hlavním poskytovatelem finančních prostředků ročních dotací je Statutární město karlovy 
vary, které  v roce 2016 poskytlo Karlovarskému městskému divadlu dotaci ve výši čtrnáct milionů 
korun. karlovarský kraj pak poskytl dotaci ve výši dvěstěosmdesát tisíc korun.
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HLAvní ČinnOSt

i. pořádání a tvorba divadelních představení
     
 V sezóně 2016 na sebe výrazně upozornila Činohra KMD dvěma mimořádnými počiny.                      
V květnu uvedla v pořadí již jedenáctou premiéru, inscenaci v režii jiřího Seydlera karel iv. aneb 
Strasti Otce vlasti. Od ostatních se lišila tím, že Karlovarské městské divadlo přišlo s novou pů-
vodní hrou, kterou k 700. výročí narození zakladatele našeho města napsal šéf Činohry KMD. Ten 
ke svému překvapení zjistil, že vlastně o Karlu IV. coby zakladateli K. Varů, neexistuje text, který by 
bylo možné v divadle hrát. Právě díky tomu, že se tato vtipná komedie vztahuje přímo ke Karlo-
vým Varům, se setkala s velmi příznivým ohlasem publika. K úspěchu přispěl i fakt, že se v roli Kar-
la IV. představil karlovarský rodák Aleš Háma, populární herec a moderátor.  Další zajímavou udá-
lostí se stala letní repríza této komedie přímo na hradě Loket, kde se její děj rovněž odehrává.  Po-
dobně jako jiné inscenace Činohry KMD byla rovněž reprízována v Západočeském divadle Cheb.    
V neposlední řadě se stala loňským tématem tradiční Noci divadel, nazvané všechny cesty vedou             
do kmd.  Karlovarské městské divadlo se tak výrazně zapojilo do loňských oslav narození Karla IV.

 V sezóně 2016 nechyběly ani reprízy další zdařilé komedie Činohry KMD Slepice. její dernié-
ra se konala v říjnu 2016 a celkem byla uvedena jedenáctkrát.
V listopadu se v chebském a karlovarském divadle uskutečnila premiéra dalšího společného pro-
jektu Západočeského divadla Cheb, Činohry Karlovarského městského divadla a Karlovarského 
symfonického orchestru, muzikálu Adéla ještě nevečeřela, inspirovaného slavným stejnojmen-
ným filmem. Režie se tentokrát ujal režisér Západočeského divadla v Chebu Zdeněk bartoš. Od lis-
topadu do prosince byly uvedeny ještě další tři reprízy, jak v rámci předplatného, tak školních před-
stavení.

 V měsících říjnu a v listopadu se konal již sedmý ročník přehlídky bESTFEST, jako vždy toho 
nejlepšího, co se hraje na českých jevištích.  Mimo jiné se zaměřila na loňské 400. výročí smrti ge-
niálního dramatika W. Shakespara. jeho tvorbu připomněla například vynikající inscenace Dejvic-
kého divadla Zimní pohádka nebo milostná tragédie Romeo a Julie v nastudování Divadelního 
spolku Kašpar.  

 Velmi zajímavé bylo i srovnání se  Shakesparovým současníkem johnem godberem, který je 
co do úspěšnosti hned za neporazitelným „bardem z Avonu“.  jeho výtečná komedie Romantický 
víkend bESTFEST 2016 odstartovala. brněnské Divadlo Husa Na provázku se tentokrát představilo 
s dalším režijním počinem Vladimíra Morávka, nazvaným Leoš aneb tvá nejvěrnější. K vůbec nej-
více navštíveným představením festivalu patřili Bratři karamazovi pražského Činoherního klubu   
v titulní roli s jurajem Kukurou. Publikum ocenilo i kreace dalších skvělých hereckých osobností, 
například Regíny Rázlové v představení Divadla ungelt kurtizány.



 Vysoké návštěvnosti se těší i tituly, které jsou na repertoáru Karlovarského městského divadla  
již několik sezón a aspirují na divácké rekordy Karlovarského městského divadla: například můj bá-
ječný rozvod s Eliškou balzerovou, Hrdý Budžes s bárou Hrzánovou, Shirley valentine se Simo-
nou Stašovou a především Čtyři dohody s jaroslavem Duškem.

 Velký zájem byl i o hudební pořady, například zcela vyprodané koncerty davida kollera             
a petry Janů.  Především zahraniční a lázenští hosté využili pestrou nabídku klasických titulů, na-
příklad baletu Labutí jezero, operety krásná Helena nebo opery únos ze Serailu. Severočeské 
divadlo z Ústí nad Labem obohatilo loňský repertoár o slavný muzikál Cikáni jdou do nebe.  Zce-
la výjimečné postavení má muzikál edith, vrabčák z předměstí, který byl loni na programu Karlo-
varského městského divadla již devátou sezónu.
     
 V září 2016 se již poosmé konal populární minifestival pro děti, nazvaný pohádkové září. Dě-
tem tentokrát nadělil Loupežníka Rumcajse, Šípkovou Růženku nebo další představení světo-
známého Divadla Spejbla a Hurvínka Hurvínkovo přání.

 Kromě speciálních dětských a rodinných představení byla opět uspořádána i tzv. seniorská 
odpoledne. V září využili nabídky zúčastnit se koncertu cimbálové muziky Gracia s populárním 
zpěvákem lidových písní Jožkou Černým.  Ve spolupráci s Magistrátem města byla v říjnu uvede-
na dvě představení o slavné módní návrhářce příběh Coco Chanel, které celkem navštívilo 543 di-
váků.
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HLAvní ČinnOSt

 Karlovarské městské divadlo se v sezóně 2016 podílelo na 15 akcích, které se konaly v histo-
rické budově Karlovarského městského divadla, společně se Zš a Zuš Karlovy Vary a Statutárním 
městem Karlovy Vary. Tyto pořady navštívilo 3 098 diváků.
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HLAvní ČinnOSt

Ceny vstupenek a přehled vybraných způsobu platby.

Zvýhodněné vstupné

 Ve spolupráci s Infocentrem města Karlovy Vary byla zavedena nová sleva, tzv. „Karlovarská 
KARTA“, která je určena pro návštěvníky Karlových Varů.
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HLAvní ČinnOSt

ii. podpora zájmové umělecké činnosti a spolupráce
s ostatními subjekty
     
 Karlovarské městské divadlo pravidelně podporuje  karlovarské amatérské soubory.  Divadlo 
Dagmar se opět prezentovalo na přehlídce bESTFEST, tentokrát s představením Anna a Osm sta-
tečných. I v sezóně 2016 se uskutečnil Festival tvorby základních uměleckých škol karlovar-
ského kraje. Na 14. listopad připadl den tance, o den později pořad Chvění slov a na závěr se ko-
nal Slavnostní koncert. Na celé akci se podílely Krajská umělecká rada Zuš s podporou krajského 
úřadu a ve spolupráci s Karlovarským městským divadlem. K uspořádání již pátého ročníku tohoto 
festivalu přispěly příznivé ohlasy publika v předchozích letech a především zájem veřejnosti. V pro-
gramu se představili žáci tanečního oboru, literárně dramatického oboru a hudebního oboru všech 
dvaceti Zuš Karlovarského kraje.

 Také v roce 2016 se Karlovarské městské divadlo v květnu podílelo na slavnostním zaháje-
ní lázeňské sezóny, v Dvořákových sadech byla odehrána část představení karel iv. aneb Stras-
ti Otce vlasti. Ve stejném měsíci se ve spolupráci s Krajskou knihovnou uskutečnila noc literatury     
s podtitulem 85 schodů ke slovům ve stánku Múz. jejím cílem bylo představit současnou evrop-
skou literaturu na netradičních místech a netradičním způsobem.  A rovněž ve spolupráci s Kraj-
skou knihovnou byla uspořádána výstava ke 130. výročí  otevření historické budovy městského divadla.

 Karlovarské městské divadlo každoročně spolupořádá další akce:
tanec, tanec, Jazzové vánoce, vita Caroli (Zš a Zuš Karlovy Vary), napříč věkem, napříč                  
žánry (Zuš Antonína Dvořáka Karlovy Vary), dny stavitelství a architektury (Statutární město 
Karlovy Vary), Reprezentativní ocenění policistů, předání madailí „Za věrnost“ (Policie Čes-
ké republiky), projekce filmů (Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary), mezinárodní pěvec-
ká soutěž Antonína dvořáka a karlovarský skřivánek (Mezinárodní pěvecké centrum Antoní-
na Dvořáka v Karlových Varech.

 Ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarské městské divadlo pořádá výchovná školní před-
stavení, která úřad pomáhá financovat, v roce 2016 to byl například slavný muzikál Činohry KMD 
Adéla ještě nevečeřela, představení Západočeského divadla Cheb Cejch, Strach má velké oči        
a Divadla Různých jmen Bílá nemoc.

 Také v roce 2016 se konala charitativní představení. Karlovarské městské divadlo v březnu        
a v říjnu uvedlo s velkým zájmem publika čtyři představení jaroslava Duška Čtyři dohody a pátá 
dohoda. jsou pořádána s tím, že významná část tržby je použita pro dobročinné účely. (Anaon, vě-
řejně prospěšný spolek a Nadace pro transplantace kostní dřeně, o.p.s.).
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iii. propagace a public relations
     
 Zvýšení návštěvnosti KMD  bylo dosaženo díky cílené propagaci a public relations, zaměřené 
jednak na domácí 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

 Karlovarské městské divadlo spolupracuje s dopravním podnikem karlovy vary (vzájemná 
propagace, rozvoz návštěvníků divadla po skončení programu), infocentrem města karlovy vary 
(vzájemná propagace a spolupráce v oblasti předprodeje vstupenek), thun 1794 a.s. (propagace), 
Sedlecký kaolin, a.s. (propagace), karel Holoubek - trade Group a.s. (propagace), euroagentur 
Hotel & travel a.s. (ubytování), kv Aréna, a.s. (propagace), tiskárna median s.r.o. (tisk), Rádio 
egrensis s.r.o. (propagace).

 Propagační efekt přináší rovněž spolupráce s různými médii (Karlovarský deník, Karlovarské 
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 oslovu-
je potencionální diváky např. v KV Aréně prostřednictvím vývěsních skříněk po městě, plakátova-
cích ploch v celém kraji, apod.



12

HLAvní ČinnOSt

 K podpoře návštěvnosti výrazně přispívají i webové stránky www.karlovarskedivadlo.cz, 
nabízející podrobný program, aktuální informace a především možnost on-line rezervace, e-vstu-
penky a on-line platby, dále  Facebook a webové portály mmkv.cz či zivykraj.cz.  Velmi dobrá je 
spolupráce s karlovarským deníkem a karlovarskými radničními listy, zveřejňujícími pozvánky 
na premiéry a připravované pořady, měsíční programy Karlovarského městského divadla a rozho-
vory s vedením divadla či umělci.

www.karlovarske-divadlo.cz
 Návštěvnost internetových stránek v porovnání s roky 2014 a 2015.

www.facebook.com/karlovarskedivadlo 
 Celkové označení Facebook stránky  “To se mi líbí” 998.
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partneři a finanční podporovatelé

poskytovatelé finančních prostředků z veřejných rozpočtů

partneři
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FinAnČní ZpRÁvA SpOLeČnOSti

úČetní ZÁvĚRkA SpOLeČnOSti
ZA OBdOBí Od 1.1.2016 dO 31.12.2016

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

R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2016

IC

2 8 0 4 1 2 4 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Moskevská 2035/21
Karlovy Vary
361 20

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkemA. 1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem I. 74742

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      1. 3

Software      2. 74744

Ocenitelná práva      3. 5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      4. 6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      5. 7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      6. 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      7. 9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem II. 10

Pozemky      1. 11

Umělecká díla, předměty a sbírky      2. 12

Stavby      3. 13

Hmotné movité věci a jejich soubory      4. 14

Pěstitelské celky trvalých porostů      5. 15

Dospělá zvířata a jejich skupiny      6. 16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek      7. 17

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      8. 18

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      9 19

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     10. 20

Dlouhodobý finanční majetek celkem III. 21

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba      1. 22

Podíly - podstatný vliv      2. 23

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti      3. 24

Zápůjčky organizačním složkám      4. 25

Ostatní dlouhodobé zápůjčky      5. 26

Ostatní dlouhodobý finanční majetek      6. 27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem IV. 747428

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      1. 29

Oprávky k softwaru      2. 747430

Oprávky k ocenitelným právům      3. 31

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku      4. 32

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      5. 33

Oprávky ke stavbám      6. 34

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí      7. 35

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      8. 36

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům      9. 37

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku     10. 38

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku     11. 39

Krátkodobý majetek celkemB. 3 6633 82940

l. Rozvaha
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Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Zásoby celkem I. 4841

Materiál na skladě      1. 4842

Materiál na cestě      2. 43

Nedokončená výroba      3. 44

Polotovary vlastní výroby      4. 45

Výrobky      5. 46

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny      6. 47

Zboží na skladě a v prodejnách      7. 48

Zboží na cestě      8. 49

Poskytnuté zálohy na zásoby      9. 50

Pohledávky celkem II. 54051351

Odběratelé      1. 43743652

Směnky k inkasu      2. 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry      3. 54

Poskytnuté provozní zálohy      4. 577755

Ostatní pohledávky      5. 56

Pohledávky za zaměstnanci      6. 1057

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.      7. 58

Daň z příjmů      8. 3559

Ostatní přímé daně      9. 160

Daň z přidané hodnoty     10. 61

Ostatní daně a poplatky     11. 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem     12. 63

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků     13. 64

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti     14. 65

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí     15. 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů     16. 67

Jiné pohledávky     17. 68

Dohadné účty aktivní     18. 69

Opravná položka k pohledávkám     19. 70

Krátkodobý finanční majetek celkem III. 2 0593 15171

Peněžní prostředky v pokladně      1. 22820572

Ceniny      2. 73

Peněžní prostředky na účtech      3. 1 8202 93874

Majetkové cenné papíry k obchodování      4. 75

Dluhové cenné papíry k obchodování      5. 76

Ostatní cenné papíry      6. 77

Peníze na cestě      7. 11878

Jiná aktiva celkem IV. 1 01616579

Náklady příštích období      1. 1 01616580

Příjmy příštích období      2. 81

AKTIVA CELKEM 3 6633 82982
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Stav k poslednímu
dni účetního obdobíPASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkemA. 1 2431 22783

Jmění celkem I. 1 22767584

Vlastní jmění      1. 85

Fondy      2. 1 22767586

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků      3. 87

Výsledek hospodaření celkem II. 1655288

Účet výsledku hospodaření      1. 89

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      2. 1655290

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      3. 91

Cizí zdroje celkemB. 2 4202 60292

Rezervy celkem I. 93

Rezervy 1. 94

Dlouhodobé závazky celkem II. 95

Dlouhodobé úvěry      1. 96

Vydané dluhopisy      2. 97

Závazky z pronájmu      3. 98

Přijaté dlouhodobé zálohy      4. 99

Dlouhodobé směnky k úhradě      5. 100

Dohadné účty pasivní      6. 101

Ostatní dlouhodobé závazky      7. 102

Krátkodobé závazky celkem III. 1 1251 075103

Dodavatelé      1. 540352104

Směnky k úhradě      2. 105

Přijaté zálohy      3. 106

Ostatní závazky      4. 4864107

Zaměstnanci      5. 242241108

Ostatní závazky vůči zaměstnancům      6. 109

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.      7. 154152110

Daň z příjmů      8. 88111

Ostatní přímé daně      9. 3232112

Daň z přidané hodnoty     10. 4784113

Ostatní daně a poplatky     11. 114

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu     12. 115

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků     13. 116

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     14. 117

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti     15. 118

Závazky z pevných termínových operací a opcí     16. 119

Jiné závazky     17. 762120

Krátkodobé úvěry     18. 121

Eskontní úvěry     19. 122

Vydané krátkodobé dluhopisy     20. 123

Vlastní dluhopisy     21. 124

Dohadné účty pasivní     22. 55125

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     23. 126

Jiná pasiva celkem IV. 1 2951 527127

Výdaje příštích období      1. 502476128

Výnosy příštích období      2. 7931 051129

PASIVA CELKEM 3 6633 829130
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Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2016

IC

2 8 0 4 1 2 4 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Moskevská 2035/21
Karlovy Vary
361 20

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Náklady A. 25 536 6441 26 180,00

Spotřebované nákupy a nakupované služby  I. 18 183 2662 18 449,00

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek     1. 3 048 1363 3 184,00

Prodané zboží     2. 4

Opravy a udržování     3. 12 15 13,00

Náklady na cestovné     4. 127 76 134,00

Náklady na reprezentaci     5. 227 22,00

Ostatní služby     6. 14 974 1228 15 096,00

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  II. 9

Změna stavu zásob vlastní činnosti     7. 10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb     8. 11

Aktivace dlouhodobého majetku     9. 12

Osobní náklady  III. 7 105 37713 7 482,00

Mzdové náklady    10. 5 222 27714 5 499,00

Zákonné sociální pojištění    11. 1 678 8915 1 767,00

Ostatní sociální pojištění    12. 16

Zákonné sociální náklady    13. 202 1117 213,00

Ostatní sociální náklady    14. 318 3,00

Daně a poplatky  IV. 819 8,00

Daně a poplatky    15. 820 8,00

Ostatní náklady  V. 240 121 241,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    16. 22

Odpis nedobytné pohledávky    17. 23

Nákladové úroky    18. 24

Kursové ztráty    19. 25

Dary    20. 18026 180,00

Manka a škody    21. 27

Jiné ostatní náklady    22. 60 128 61,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  VI. 29

Odpisy dlouhodobého majetku    23. 30

Prodaný dlouhodobý majetek    24. 31

Prodané cenné papíry a podíly    25. 32

Prodaný materiál    26. 33

Tvorba a použití rezerv a opravných položek    27. 34

Poskytnuté příspěvky  VII. 35

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    28. 36

Daň z příjmů  VIII. 37

Daň z příjmů    29. 38

Náklady celkem 25 536 64439 26 180,00
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Činnost

hlavní hospodářská
Číslo
řádku Celkem

Výnosy B. 24 878 1 31840 26 196,00

Provozní dotace  I. 14 28041 14 280,00

Provozní dotace     1. 14 28042 14 280,00

Přijaté příspěvky  II. 43

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami     2. 44

Přijaté příspěvky (dary)     3. 45

Přijaté členské příspěvky     4. 46

Tržby za vlastní výkony a za zboží  III. 10 598 1 31647 11 914,00

Ostatní výnosy  IV. 248 2,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále     5. 49

Platby za odepsané pohledávky     6. 50

Výnosové úroky     7. 251 2,00

Kursové zisky     8. 52

Zúčtování fondů     9. 53

Jiné ostatní výnosy    10. 54

Tržby z prodeje majetku  V. 55

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    11. 56

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    12. 57

Tržby z prodeje materiálu    13. 58

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    14. 59

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    15. 60

Výnosy celkem 24 878 1 31861 26 196,00

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. -658 67462 16,00

Výsledek hospodaření po zdaněníD. -658 67463 16,00

#UCP160011-22, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

16.03.2017
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iii. příloha k účetní závěrce

(za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
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. 2016

Správní rada:
předseda:  ing. petr kulhánek
Členové:  Hana Havlová
  mgr. Jan Samec
  ing. markéta Wernerová
  mudr. vladimír Fomenko
  Čestmír Bruštík
dozorčí rada
předseda:  vítězslav Škorpil
Členové:  vladimír kvasnička
  Růžena Hubková

ředitel společnosti: ředitelem společnosti je paní dana neumannová.
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1.4. Změny v řídících orgánech společnosti po 31. 12. 2016

Žádné změny nenastaly.

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. 2016 - 31. 12. 2016
Rozvahový den: 31. 12. 2016

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.	2016	evidovala	závazky	vůči	OSSZ	ve	výši	107.642,--	Kč,	vůči	zdravotním	pojišťovnám	ve	výši	
46.137,-- Kč. jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových nákladů za období 12/2016, které byly splatné v lednu 
2017 a v tomto termínu byly uhrazeny.

3.2. výsledek hospodaření za rok 2016

Výsledek hospodaření před zdaněním:

- z hlavní činnosti: ztráta  - 658.341,-- Kč
- z doplňkové činnosti: zisk   674.119,-- Kč

Výsledek hospodaření celkem: zisk   15.778,-- Kč
Daň z příjmu právnických osob   0,-- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: zisk  15.778,-- 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 2016 zaměstnávala společnost:

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

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  14

Výše osobních nákladů: 7.482 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 3.191.206 Kč evidován v knize drobného 
hmotného a nehmotného majetku.

4.2.1. pohledávky společnosti
K 31. 12. 2016 eviduje společnost pohledávky ve výši 540.523Kč.
Z toho:
- neuhrazené faktury 437.442 Kč
- poskytnuté zálohy na služby 56.576 Kč
- poskytnutá provozní záloha 10.000 Kč
- zaplacené zálohy vůči FÚ (daň z příjmů, silniční daň) 36.505 Kč

K 31.12.2016 společnost dále eviduje náklady příštích období ve výši 1.016.418 Kč. jedná se výdaje roku 2016, které 
ale souvisí s dalšími účetními obdobími.

4.2.2. Závazky společnosti 
Společnost eviduje k 31. 12. 2016 krátkodobé závazky ve výši 1.125.727 Kč.
Z toho:
- závazky vůči dodavatelům  540.148 Kč
- závazky vůči zaměstnancům 242.237 Kč
-	 závazky	vůči	OSSZ	a	zdravotním	pojišťovnám	 153.779	Kč
- závazky vůči FÚ (DPH, srážková daň, daň ze ZČ) 79.642 Kč
- závazky ze závislé činnosti vůči statutárnímu orgánu 47.575 Kč
- jiné závazky 6.846 Kč
- dohadné účty pasivní (nevyfakturované náklady roku 2016)   55.500 Kč

K 31.12.2016 společnost dále eviduje výdaje příštích období (náklady týkající se roku 2016 vyfakturované v roce 
2017) ve výši 502.325 Kč a výnosy příštích období (přijaté předplatné na rok 2017) ve výši 792.608 Kč.
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5. přehled o příjmech a výdajích společnosti za období
 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

6.  návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2016 zisk po zdanění ve výši 15.778 Kč Ten bude po schválení správní ra-
dou 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 21. dubna 2017 

Dozorčí rada Karlovarského městského divadla přijala následující usnesení:

1) přezkoumání výsledků karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2016.

 Dozorčí rada přezkoumala roční závěrku Karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2016 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 2016.

 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 24. dubna 2017 

Správní rada Karlovarského městského divadla, o.p.s. přijala následující usnesení:

1) výsledek hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2016.
 
 Správní rada projednala výsledky hospodaření Karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2016 a schválila účetní závěrku.

2) výroční zpráva o činnosti a hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2016. 
 
 Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 bez připomínek.




