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1. Hlavní činnost Naivního divadla Liberec v roce 2017 

        V roce 2017 se potvrdilo, že nastavený trend postupného zlepšování podmínek, podpořený 

výší příspěvku poskytovaného zřizovatelem, je prokazatelně zásadním východiskem pro úspěšné 

fungování dlouhodobé umělecké linie Naivního divadla Liberec. Jak bylo konstatováno již                     

v  loňském rozboru, sehrává v tomto směru důležitou roli i Dozorčí rada NDL, poradní orgán RM 

Liberec, která přenáší potřebné informace o chodu a výsledcích Naivního divadla na širší 

politickou platformu, kde zároveň se znalostí problematiky podporuje návrhy na hledání 

možných řešení pro budoucí rozvoj. 

Příspěvek od SML pokryl v roce 2017 platy a odvody pro zaměstnance i přesto, že na základě 
vládního nařízení došlo k dvojnásobnému navýšení platových tarifů (část, na kterou prostředky 
nestačily, byla pokryta ze státní dotace Programu podpory českých divadel).  Prostředky na 
provoz  - topení, elektřinu, náklady na nové výpravy, získávalo NDL z vlastních příjmů a z dalších 
zdrojů, mezi které patří, kromě MK ČR, dlouhodobě i Liberecký kraj. Pozitivním výsledkům při 
získávání dalších zdrojů napomohlo i nejvyšší hodnocení NDL v Programu podpory českých 
divadel na MK ČR ze všech srovnatelných divadel. To přineslo do NDL částku téměř 2 mil. Kč             
a  odráželo tak uznání kvality práce NDL na celostátní úrovni. 
V r. 2017 uspořádalo NDL celkem 340 vlastních představení pro více než 45 tis. diváků v Liberci,             
v Čechách i v zahraničí. Dále uspořádalo 10 večerních představení, většinou pro dospělé 
publikum. Sledovaná návštěvnost dosahovala 95 %. Každý z nových titulů vzbudil zaslouženou 
pozornost u dětských diváků z MŠ, ZŠ, u veřejnosti i u odborné kritiky a sdělovacích prostředků. 
Velkou investiční akcí roku 2017 byla v NDL nutná rekonstrukce sociálního zařízení ve foyeru 
divadla, která měla za cíl zlepšit celkový dojem z pobytu ve spodních prostorách divadla od 
architektů K. Hubáčka a O. Binara. Rekonstrukce financovaná Statutárním městem Liberec, 
nahradila zastaralé, nevyhovující toalety a návštěvníci získali kvalitní, důstojné a moderní sociální 
zařízení. 
Díky tradičně obětavé práci všech členů NDL  se podařilo všechny stanovené úkoly  zvládnout        
a v umělecké i vzdělávací oblasti je možné označit výsledky divadla za maximálně zdařilé.      
  

ROZLOŽENÍ  POČTU  PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PODLE MÍSTA  
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Výborná pověst a povědomí o kvalitě produkce řadí NDL na špičku svého oboru. Pravidelně tak 
bývá posuzováno a hodnoceno v kontextu celého současného českého i mezinárodního divadla. 
Jako jediné obhájilo NDL  dva roky po sobě Cenu Divadelních novin v kategorii loutkové                    
a  výtvarné divadlo a Cenu ERIK Českého střediska UNIMA za nejinspirativnější inscenaci v oboru 
loutkového divadla. Obě ocenění získalo za inscenování textu autorky Judith Schalansky „Atlas 
odlehlých ostrovů“, kterou NDL uvádí v režii Filipa Homoly pod názvem „Jsou místa oblíbená 
tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých“. Opakovaně bylo NDL  oceněno                 
i  v  anketě „Kulturní počin roku“, vyhlašované SML. Při vší skromnosti nelze nebýt pyšný na 
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skutečnost, že žádný významný festival v Čechách Naivní divadlo Liberec již řadu let neopomine. 
Na prvním místě (kromě našeho festivalu Mateřinka) je to nejprestižnější divadelní akce v ČR, 
mezinárodní festival DIVADLO v Plzni, který si v roce 2017 vybral hru „Jsou místa oblíbená tmou, 
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých“, nebo festival Divadlo evropských regionů, 
který pozval Pohádku do dlaně. Ze zahraničních pozvání pak mají velkou  hodnotu  festivaly                 
v  Marburgu v SRN (včetně 2. místa v soutěži) či ve finských Helsinkách. 
 
V roce 2017 nastudovalo Naivní divadlo Liberec tři nové inscenace a uspořádalo 24. ročník 

mezinárodního loutkářského festivalu pro nejmenší děti “MATEŘINKA 17“. Na něm získalo 

několik ocenění poroty za inscenaci Čechy  leží  u moře v režii M. Homolové. 

 

 

ROZLOŽENÍ  POČTU  PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PODLE MÍSTA  

PŘEDSTAVENÍ  V  ROCE  2017  PODLE  KRAJŮ  V  ČESKÉ  REPUBLICE 
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Premiéry v roce 2017: 

1/ JSOU MÍSTA OBLÍBENÁ TMOU, KDE NIKDY A NIC NA OSTROVECH  SE  SKRÝVÁ 
ODLEHLÝCH - pro děti od 14 let 

Premiéra: 18. 2. 2017 

Předloha: Judith Schalansky: Atlas odlehlých ostrovů, Překlad: Martina Loskotová,  Koncepce           

a režie: Filip Homola, Výprava: Kamil Bělohlávek, Hudba: Kora et le Machanix, Dramaturgická 

spolupráce: Vít Peřina, Hlasová spolupráce: Eva Spoustová 

Hrají: Barbora Kubátová (Michaela Homolová), Filip Homola, Adam Kubišta, Dan Kranich,       

Diana Čičmanová, Miroslava Bělohlávková 

         

Experimentální inscenace vznikla na motivy knihy německé autorky Judith Schalansky, Atlas 
odlehlých ostrovů. Autorka čtenáře ve své knize unáší na padesát odlehlých míst, roztroušených 
ve všech oceánech světa. Ke každému ostrovu autorka připojuje nejen překrásnou vlastnoručně 
kreslenou mapu, ale především krátký příběh s daným místem se pojící. Z mozaiky nezřídka 
velmi absurdních osudů a situací, které se odehrály na těch nejodlehlejších a nejmenších 
ostrovech světa se však postupně vynořuje příběh s velkým P: Příběh vývoje naší společnosti. 
Inscenace (oceněná Cenou ERIK a Divadelních novin a nominovaná na cenu české kritiky) se 
hraje ve Studiu NDL a se svou scénografickou koncepcí spoluvytváří ojedinělý zážitek. Diváci sedí 
podél velikého dřevěného stolu, na kterém se přímo na dosah jejich rukou odehrává celé 
představení. Hudbu k inscenaci složilo jedno z nejoceňovanějších uskupení na poli českého 
ambientu, Kora et le Mechanix. CD s kompletní scénickou hudbou je navíc součástí programu     
k představení. 

 
 
2. K ŠÍPKU S RŮŽENKOU - pro děti od 6 let 
Premiéra: 27. 5. 2017 

Autor: Vít Peřina, Režie: Michaela Homolová, Výprava: Robert Smolík, Hudba a  projekce: Filip 
Homola 

Hrají: Diana Čičmanová, Adam Kubišta, Marek Sýkora, Miroslava  Bělohlávková         
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Jak již název inscenace napovídá, nejde úplně o klasickou pohádku. A to i přesto, že se tvůrčí tým 
pod vedením režisérky Michaely Homolové pustil do zdánlivě tradiční loutkářské  formy  –
iluzívního kukátkového divadla, v němž se hraje ručně řezanými marionetami výtvarníka Roberta 
Smolíka. Původní hra Víta Peřiny si neklade za cíl převyprávět notoricky známou pohádkovou 
zápletku. Tvůrci se totiž zaměřili na oněch sto let, které Růženka díky kruté sudbě zaspala. Co 
vše se za tu dobu událo? Snažil se někdo o její probuzení? Jaké jsou šance člověka v souboji              
s  osudem? A co může být osudovějšího než láska? 

3/  BAJAJA -  pro děti od 6 let 

Premiéra: 14. 10. 2017 

Autor: Božena Němcová – Markéta Sýkorová, Režie: Markéta Sýkorová, Dramaturgie: Vít Peřina, 

Výprava: Tereza Vašíčková, Hudba: Jan B. Novotný, Zvuková a hudební spolupráce:  Filip Homola 

Hrají: Diana Čičmanová, Dan Kranich, Marek Sýkora, Adam Kubišta, Michaela  Palaščáková,                         

Antonín Týmal, Miroslava Bělohlávková   
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Režisérka a autorka dramatizace (a rovněž výtečná herečka) Markéta Sýkorová připravila 

inscenaci podle původní verze klasické pohádky Boženy Němcové. S výtvarnicí Terezou 

Venclovou-Vašíčkovou zvolily prostředky činohry kombinované s loutkovými scénami, v nichž 

ponejvíce pracují s dnes již málo využívanou technologií spodem voděných loutek, tzv. javajek. 

 
 
MATEŘINKA - mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel zaměřený 
na inscenace pro děti předškolního věku, se po dvou letech, tradičně v červnu, opět konal 

v Liberci. Jeho maskoti, létající sloni, opanovali náměstí Dr. E. Beneše i ulice města v termínu 13. - 
17. června 2017.   
Záštitu nad festivalem převzali Ministr kultury ČR pan Daniel Herman, Hejtman Libereckého kraje 
pan Martin Půta a Primátor města Liberec pan Tibor Batthyány. Pořadateli akce jsou Naivní 
divadlo Liberec a Statutární město Liberec.  Pravidelným a významným podporovatelem festivalu 
je již řadu let Ministerstvo kultury ČR, výrazným způsobem pomohl letošnímu ročníku festivalu     
i  Liberecký kraj. Festival MATEŘINKA “17“ byl nejdůležitější divadelní akcí v oblasti divadla pro 
děti v ČR v roce 2017. Svým významem dlouhodobě přesahuje hranice České republiky.      
Festival MATEŘINKA obhájil v Bruselu předloňskou značku EFFE Label. Toto mezinárodní označení 
uděluje mezinárodní platforma Evropské asociace festivalů EFFE - Evropa pro festivaly, festivaly 
pro Evropu.  Mezinárodní porota složená z národních odborníků z celé Evropy vybrala (na základě  
přihlášek) festivaly, které nejvíce splňovaly požadovaná kritéria - vysokou uměleckou kvalitu, 
zapojení místních uměleckých komunit a významný vliv na národní i mezinárodní úrovni. Letošní 
program nabídl tvorbu 14 českých a 4 zahraničních souborů (z Belgie, Dánska,  Slovinska                 
a  Slovenska). Celkem 34 uvedených – a povětšinou zcela vyprodaných – představení ukázalo 
široké spektrum současného loutkového divadla pro nejmenší. Návštěvníky festivalu též čekal 
bohatý doprovodný program v podobě večerních představení, koncertů, filmových projekcí či 
workshopů. Výstava Magie loutek vzdáleného Orientu - Vietnamské vodní  divadlo                           
v  Severočeském muzeu těšila nejen účastníky festivalu, ale byla součástí nabídky pro návštěvníky 
Liberce po celou dobu divadelních prázdnin. Ani letos se festival neuzavíral pouze do divadelních 
sálů, hrálo se na náměstí Dr. Eduarda Beneše, v Oblastní galerii, v zahradě Jedličkova ústavu,         
v  ZUŠ, v Malém divadle F. X. Šaldy i v sále kina Varšava. Festivalová představení se opět vydala 
mimo hranice Liberce, do Městského divadla Turnov a do Městského divadla v Jablonci nad 
Nisou. Festivalu se účastnili pozorovatelé a hosté z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Norska, 
Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Maďarska a Japonska, kteří zastupovali umělecké instituce, 
mezinárodní festivaly, odborné časopisy i mezinárodní loutkářskou organizaci UNIMA.  
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Za přítomnosti politické reprezentace Libereckého kraje (hejtman Libereckého kraje pan Martin 
Půta a jeho náměstkyně pro kulturu paní Květa Vinklátová) a Statutárního města Liberec 
(náměstek primátora pan Ivan Langr) proběhl v sobotu 17. června odpoledne v Naivním divadle 
závěrečný ceremoniál, při kterém byly vyhlášeny výsledky. Výrok poroty byl více než radostný, 
NDL získalo celkem 3 ceny a 2 čestná uznání pro tvůrce inscenace Čechy leží u moře. 

POROVNÁNÍ POČTU PŘEDSTAVENÍ 2015/2016/2017
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Účast na festivalech a akcích v Čechách 2017: 

 
19. 03. 2017     Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež Assitej, Praha - Čechy leží           

                                       u moře 

29. 03. 2017     Dítě v Dlouhé, Praha – Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie 

14. 05. 2017     Divadelní svět Brno, Brno – Čechy leží u moře 

28. 05. 2017     Mezi ploty, Praha – Tři přadleny 

03. 06. 2017     Dětský den ve společnosti Trumpf, Liberec - Tři přadleny 

13. – 17. 06. 2017       24. ročník mezinárodního festivalu profesionálních Loutkových divadel           

                                       Mateřinka 2017 – Pohádka do dlaně,  Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy    

                                       a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, Čechy leží u moře  

23.– 24. 06. 2017 Česko – německé kulturní jaro - Dialog, Liberec – Čechy   

                           leží u moře v německém jazyce, Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic  

                                       na ostrovech se skrývá odlehlých  

26. 06. 2017     Divadlo evropských regionů, Hradec Králové – Pohádka do dlaně   

03. 07. 2017     66. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, Chrudim – Jsou místa oblíbená      

                                       tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých  



 8 

08. 07. 2017     Letní setkávání s divadlem, Liberec - Budulínek 

08. 07. 2017     LenFest, Kamenický Šenov – Tři přadleny 

15. 09. 2017     25. ročník mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň, Plzeň  -  Jsou místa   

                                       oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých 

17. 09. 2017     60. ročník - Bezručova Opava, Opava – Čarovná rybí kostička 

22. 09. 2017     Mezinárodní festival Dolní Poustevna, K šípku s Růženkou 

23. 09. 2017     Oslavy Ještědu, Liberec – Jak chodil Kuba za Markytou 

03. 10. 2017     12. ročník mezinárodního festivalu loutkářského umění  Spectaculo    

                                       Interesse - Čechy leží u moře 

21. 10. 2017     20. ročník divadelního festivalu Kult, Ústí nad Labem – Čechy leží u moře 

04. 11. 2017     Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha – K šípku s Růženkou 

09. 11. 2017     Osteologické dny, Liberec – Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na  

                                       ostrovech se skrývá odlehlých 

18. 11. 2017     Noc divadel, Liberec – K šípku s Růženkou 

13. 12. 2017     Workshopy znakového jazyka, Liberec – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři                                 

                                       přadleny tlumočeno do českého znakového jazyka  

 

Účast na festivalech v zahraničí 2017: 

 

20. 03. – 22. 03. 2017   Festival KUSS – Kuck ! Schau ! Spiel !, Marburg, Německo - O beránkovi,  
                                          který spadl z nebe (2. místo v soutěži). Porota jej ocenila jako       
                                          „představení, které  okouzluje publikum jemným, milujícím způsobem              
                                          a svojí magií probouzí fantazii mladých i starých“. 
 

01. 09. – 04. 09. 2017   International festival to promote puppet theatre  Sampo, Helsinki, Finsko  

                                          – O beránkovi, který spadl z nebe 

 

16. 11. – 18. 11. 2017 Czeskie centrum, Varšava, Polsko - Jak chodil Kuba za Markytou a Tři  

                                        přadleny 

 

Výstavy, Večery v Naivním, Rodinné odpoledne … 

Výstavy ve foyeru NDL: 

leden - květen   - ZDENĚK MÉZL - Grafiky a dřevoryty 

červen - červenec  - PETR NIKL - Lingvistické pohádky 

září - říjen - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MATEŘINKA „17“ VE  FOTOGRAFIÍCH 

listopad – prosinec              - MICHAL MACHAT - Výprodej symbolů 

 

Výstavy mimo NDL: 

Květen 2016 - únor 2017 

SLADOVNA PÍSEK - LOUTKOVÁ AKADEMIE - rozsáhlá interaktivní výstava českých profesionálních 

loutkových divadel, NDL ZDE BYLO ZASTOUPENO VÝPRAVOU INSCENACE LOUTKY HLEDAJÍ 

TALENT a na slavnostní vernisáži odehrálo přestavení TŘI PŘADLENY. 

 

Jablonecké kulturní a informační centrum - Jablonec nad Nisou - loutky z inscenace Fimfárum 

(od 30. 11. 2017 do 3. 3. 2018). 
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Rodinná odpoledne a procházky divadelním zákulisím: 

Kromě pravidelných sobotních představení pokračuje NDL v rozšířené nabídce pro veřejnost 

s názvem „Rodinné odpoledne“, ve kterém uvádí přestavení určená vyšší věkové adrese a po 

něm následuje komentovaná procházka divadelním zákulisím. V listopadu se opět zapojilo do 

mezinárodního projektu Noc divadel, kdy se v řadě Evropských měst otevírají i divadelní prostory, 

které jsou pro běžného návštěvníka nedostupné.  

 

POROVNÁNÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 2015/2016/2017
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Poznámka: nižší počet diváků v r. 2017  zapříčinil  větší počet studiových představení s malou  kapacitou.  

 

Večery v Naivním: 

Jedenkrát měsíčně pořádáme pro mládež a dospělé Večer v Naivním, který tvoří studiová 

loutkářská nebo alternativní divadelní představení (Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova, 

Naivní divadlo Liberec, Divadlo ALFA Plzeň, Rudolf Hancvencl, Divadlo DRAK Hradec Králové, 

NEJHODNĚJŠÍ MEDVÍDCI Praha, Vosto5 a další) a následně vernisáž nebo koncert.  

 

O premiérách NDL i o Festivalu MATEŘINKA pravidelně informuje Česká televize a Český rozhlas. 

Věnuje se jim odborný tisk i další důležitá média. I když Naivní divadlo považuje jako svůj základní 

úkol tvorbu a realizaci nových představení a reprízování titulů z kmenového repertoáru, usiluje 

dlouhodobě a úspěšně o to, aby adresa Moskevská 32/18 byla živým kulturním bodem, který je 

pevně ukotven v povědomí občanů města. Návštěvy sobotních představení NDL určených pro 

veřejnost patří v Liberci k dobrému zvyku a jsou většinou dopředu vyprodaná, stejně, jako 

Procházky divadelním zákulisím. Zájem mladého publika upoutávají Večery v Naivním, nabízející 

představení pro mládež a dospělé. Vyhledávané byly v roce 2017 hostující soubory, které 

pravidelně zaplňují Sál či Studio Naivního divadla (Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo 

Vosto5). Galerie v NDL nabídla návštěvníkům v roce 2017 kvalitní přehlídku vybraných 

výtvarníků. Pečlivě a pravidelně je udržovaná podoba sálu architektů Karla Hubáčka a Otakara 

Binara, v prostoru u pokladny NDL upoutává návštěvníky pravidelně obměňovaná mozaika 

z divadelních fotografií repertoáru NDL. Znovu a rád opakuji, že díky SML bylo možné 

rekonstruovat zastaralé toalety a připravit pro diváky důstojné sociální zařízení.  
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Chci vyjádřit přesvědčení, že se Naivnímu divadlu v roce 2017 podařilo úspěšně splnit stanovené 

umělecké i provozní úkoly. Díky zlepšující se finanční situaci mohlo naplnit a úspěšně zvládnout 

svoje poslání, pro které je Statutárním městem Liberec zřizováno. Patří dlouhodobě na čelo 

svého oboru v ČR i v Evropě a svou tvorbou prokazuje, proč mu pozornost ze strany zahraničních 

i domácích pořadatelů festivalů i dalších akcí právem náleží. Je vyhledáváno dětskými i dospělými 

diváky a svými výsledky se vždy snaží podávat o sobě i o svém městě dobrou zprávu v Liberci, 

v regionu, v České republice i v zahraničí. 

 

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

vedení Města za poskytnutou podporu v roce 2017. 

 

 

POROVNÁNÍ POČTU NABÍDNUTÝCH MÍST NA PŘEDSTAVENÍCH NDL  

  A POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2017 = OBSAZENOST 

NA PŘEDSTAVENÍCH NAIVNÍHO DIVADLA BYLA 95 %
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2. Realizace oprav, údržby a čerpání investičních prostředků v roce    

    2017 
 

Opravy a údržba: 

Na opravy a údržbu vyčerpalo NDL v roce 2017 prostředky ve výši  711.854,79 Kč.  

Opravy a udržování budov NDL 

     Jednalo se zejména o výměnu oken ve 2. a 3. patře budov Naivního divadla. Stávající původní 
okna byla  dlouhodobě  v havarijním stavu.  Stáří těchto oken bylo cca 50 let. Výměna oken 
proběhla v několika etapách v průběhu roku 2017 a celkové náklady na výměnu oken byly 
194.534,-Kč. 

Další finančně významnou opravou byla fasáda budovy do Moskevské ulice. NDL dlouhodobě řeší 
problém opadávání fasády vlivem vlhkosti. Budova NDL  vzhledem ke svému stáří nemá 
odpovídající izolaci a zdivo  nasává vodu- po zimních měsících fasáda opadává.  Náklady na 
impregnaci a opravu fasády kolem komunikace byly 71.070,- Kč a jedná se bohužel pouze             
o dočasné řešení.   

Další významnou nákladovou položkou byla oprava sociálního zařízení v  ubytovně, která slouží 
pro ubytování hostů a hostujících režisérů, výtvarníků a herců. Poslední oprava tohoto prostoru 
byla v roce 1993 – generální rekonstrukce všech ubytoven po napadení dřevomorkou. Po 25 
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letech provozu byla modernizace tohoto prostoru již nezbytná. Náklady na opravu byly 67.500,-
Kč a zahrnovaly nové obklady a výměnu sanitárních zařízení. 

V rámci drobných oprav byly vyměněny  radiátory ve finanční účtárně, vymalováno vnitřní točité 
schodiště, herecké zázemí. Provedena byla  pravidelná údržba střech a  oprava hromosvodu.  

V roce 2017 opravilo NDL rovněž  společné sociální zařízení sloužící pro zaměstnance ubytované 
v ubytovnách NDL ve 3. patře budovy.  Náklady na opravu ( 69.475 ,-Kč )  jsou účtovány jako 
náklad doplňkové činnosti. 

Opravy a udržování budov NDL si vyžádaly finanční náklady ve výši  488.066,-Kč v hlavní 
činnosti a  69.475,-Kč ve vedlejší činnosti. 

Opravy a údržba vozového parku NDL                                                                              

  Náklady na mikrobus Peugeot Boxer byly  13 tis. Kč – jedná se o mytí a přezutí vozidla a drobné 
opravy a servisní prohlídky. Vozidlo má ujeto k 31. 12. 2017  146 451 km a pořízeno bylo  v roce  
2010. Náklady na opravy vozidla Škoda Roomster byly ve výši  34 tis. Kč, jedná se o náklady na 
běžné průběžné  opravy, přezutí vozidla, jednu mimořádnou opravu  a povinnou servisní 
prohlídku a údržbu na 120 tis. km a s tím spojenou údržbu.  Vozidlo má  ujeto k 31. 12. 2017    
133 115 km a bylo uvedeno do provozu v roce 2012.  

     Náklady na opravu vozu  Peugeot Boxer Skříň byly 4 tis. Kč. Byly to náklady na běžné opravy, 
mytí  a prohlídky. Vozidlo mělo  ujeto k  31. 12. 2017  54 650 km a do provozu bylo uvedeno 
v roce 2014. 

Na opravy a udržování vozového parku vydalo NDL finanční částku 50.671,57 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  (10 tis. Kč),  výměna koberce ve zvukové kabině (14 tis. Kč), opravy a seřízení šicích 
strojů (3 tis.Kč) , výměna koberce v chodbě před Studiem NDL (15 tis. Kč) , repasování baterií        
(5 tis. Kč) a oprava podlahy v ubytovně pro hosty (19 tis. Kč).  

Na opravy a udržování ostatní vynaložilo NDL finanční prostředky ve výši  97.592,22 Kč. 

 

Čerpání investičních prostředků:      

     V roce 2017 neobdrželo Naivní divadlo  Liberec od zřizovatele žádné investiční prostředky.  
NDL nečerpalo žádné prostředky ze svého investičního fondu.  

V období 6 - 9/2017 proběhla v NDL investiční akce SML, odboru majetkové správy: 

Oprava stávajícího sociálního zařízení v Naivním divadle v Moskevské ul. č. p. 32 v Liberci 

Celková hodnota technického zhodnocení byla: 1.412.560,52 Kč.  

Sociální zařízení ve foyeru divadla bylo z roku 1992 a bylo již značně opotřebené a zastaralé. 
Rekonstrukci provedla firma ASTAV GROUP, s.r.o. Rekonstrukce pozitivně proměnila oba 
rekonstruované prostory. 
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3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (SML, MK ČR, SFK, KÚ LK,           

dary)   

3.1 Příspěvek na provoz  - zřizovatel 

      Schválený  příspěvek na provoz  NDL v roce 2017 činil  11.900 000,- Kč  (schváleno usnesením  
ZM č. 3/2017) výše příspěvku byla změněna rozpočtovým opatření č.7B - ZM 241/2017                  
+ 628.000,- Kč, celková výše příspěvku na provoz tedy byla 12.528.000,- Kč.  Skutečné náklady               
z příspěvku v roce 2017 byly 12.528 000,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Příspěvek na odpisy  - zřizovatel 

     Schválený příspěvek na odpisy pro rok 2017 činil 550.249,- Kč (schválen usnesením  ZM            
č. 3/2017), příspěvek byl snížen o částku 73.491,- Kč (rozpočtové opatření č.9B) na konečnou 
částku 476.758,-Kč. Dle odpisového plánu organizace je výsledná výše odpisů za rok 2017 
476.758,- Kč. 

 
VÝVOJ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ V LETECH 2013-2017

9,380

10,297 10,300

10,933

12,258

8

9

10

11

12

13

2013 2014 2015 2016 2017
ROK

m
il.
K
č



 13 

3.3 Dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel na rok 2017 MK ČR 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši      
1.900.000,- Kč  na financování vlastní umělecké činnosti divadla dle rozhodnutí č. 6879/2017 –
OULK  o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017. Z dotace byly 
financovány náklady související s vlastní činností divadla (umělecké smlouvy, tantiémy, 
materiálové náklady a služby k inscenacím Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na 
ostrovech se skrývá odlehlých, K šípku s Růženkou a Bajaja). 

Dotace byla vyúčtována Odboru umění, literatury a knihoven  MK ČR – vyúčtování č. j. 143/2018 
ze dne 13. 2. 2018. Náklady a výnosy  byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická 
evidence. 

3.4 Dotace ze státního rozpočtu – projekt: MF SAMPO Helsinky (Finsko)              

      Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2017 neinvestiční  dotaci ze státního rozpočtu ve výši  
90.000,- Kč na  prezentaci Naivního divadla Liberec s představením „O beránkovi, který spadl 
z nebe“ na mezinárodním festivalu  v Helsinkách. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem 
mezinárodních vztahů, rozhodnutí  č. MK-S 3193/2017. Z dotace byla financována část nákladů      
(náklady na dopravu)  na tento projekt a byla vyúčtována příslušnému odboru MK ČR – 
vyúčtování č. j. 962/2017 ze dne 31. 10. 2017. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny 
odděleně - samostatná analytická evidence. 

3.5 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje -  č. OPL/1563/2017 

      Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
Libereckého kraje na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s hlavní činností ve výši 500.000,- Kč 
na zajištění divadelní činnosti. Dotace byla schválena Radou Libereckého kraje (usnesení č. 
202/17/ RK ze dne  30. 5. 2017). Z příspěvku byly financovány náklady související s vlastní činností 
divadla (tisk a výlep plakátů, služby a materiálové náklady na inscenaci  Žluté – modrá – zelený    
a Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy), náklady na realizaci představení hostujících 
souborů, umělecké smlouvy, náklady na propagaci a náklady na dopravu žáků z Libereckého kraje 
na divadelní představení NDL ve výši  45.640,- Kč . Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, 
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 113/2018 ze dne                 
31. 1. 2018. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická 
evidence.         

3.6 Účelová dotace – festival  „MATEŘINKA 17“ - zřizovatel 

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelovou dotaci od Statutárního města Liberec, které je 
spolupořadatelem festivalu „MATEŘINKA 17“, ve výši  800.000,- Kč. Dotace byla použita na 
realizaci festivalu. Celkové náklady na uskutečnění akce byly 1.865 073,50 Kč. Z dotace od 
zřizovatele byly financovány náklady na propagaci, mzdy, dopravu, materiál, cestovné                     
a ubytování účastníků.  Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně - 
samostatná analytická evidence. 

3.7  Dotace ze státního rozpočtu ČR – mezinárodní festival „MATEŘINKA 17“  

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí č. MK – S 14831/2016 o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2017 na festival profesionálních loutkových 
divadel „MATEŘINKA 17“ finanční částku  570.000,- Kč. Z příspěvku byly financovány náklady na 
služby (umělecké smlouvy, ubytování, nájemné, propagaci, tisk a zakoupená představení). 
Vyúčtování  dotace bylo předáno Samostatnému odboru umění MK ČR – vyúčtování                      
č. j. 845/2017 ze dne 26. 9. 2017. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně    
v samostatné analytické evidenci. 
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3.8 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – „MATEŘINKA 17“                                                                                                   
č.OPL /2435/ 2016 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého 
kraje (na základě smlouvy o dlouhodobé podpoře),na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti 
s pořádáním festivalu „MATEŘINKA 17“ 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 realizaci představení 
hostujících souborů, náklady na propagaci). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 1106/2017 ze dne 14. 11. 2017. 
Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence. 
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3.9 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – „Podpora dopravy dětí 
z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle Liberec“ č.OPL/1867/2017 

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého 
kraje na úhradu  nákladů vzniklých v souvislosti s zajišťováním dopravy dětí z Libereckého kraje 
na představení v Naivním divadle ve výši 130.000,- Kč.  Dotace byla schválena Radou Libereckého 
kraje (usnesení č. 274/17/ ZK ze dne 27. 6. 2017).  Z příspěvku byla financována část nákladů 
souvisejících s realizací  dopravy (platba nákladů dopravcům – výběr finančních prostředků od 
škol =  rozdíl hrazený z dotace). Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - 
samostatná analytická evidence. 

3.10  Dotace ze Státního fondu kultury  ČR – mezinárodní festival „MATEŘINKA 17“  

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě  rozhodnutí SFK  účelovou dotaci ve výši  105.000,-Kč 
jako podporu projektu č. 118/2017:  Festival profesionálních loutkových divadel „MATEŘINKA 
17“.  Z příspěvku byly financovány náklady na služby ( propagace, tisk a doprava). Vyúčtování  
dotace bylo předáno Státnímu fondu kultury ČR – vyúčtování  č. j. 862/2017 ze dne 4. 10. 2017. 
Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v samostatné analytické evidenci. 

3.11  Finanční dar -  Nadace Preciosa   

     Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace Preciosa ve výši 20 000,- Kč.  Finanční 
prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací festivalu 
„Mateřinka 17“. Finanční dar byl účelový ( souhlas SML CJ MML 095509/17 o přijetí daru pro 
zřizovatele ze dne 4. 5. 2017 ). Zpráva o využití daru byla předložena Nadaci Preciosa dne           
24. 8. 2017. 
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3.12  Finanční  dar -  Česká Spořitelna, a. s.   

      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 
nové inscenace K šípku s Růženkou. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 055967/17     
o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 15. 3. 2017). Zpráva o využití daru byla předložena České 
spořitelně dne 2. 12. 2017. 

3.13  Finanční dar - firma DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o. 

      Naivní divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od firmy DENSO MANUFACTURING CZECH    
s. r. o. ve výši 30.000,-Kč. Finanční  prostředky byly dle smlouvy použity na částečnou úhradu 
nákladů spojených s výrobou nové inscenace Bajaja. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ 
MML 109450/17 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 24. 5. 2017). Zpráva o využití daru nebyla 
předkládána. 

3.14 Finanční dar –  firma Severočeská vodárenská společnost, a. s. 

      Naivní  divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od firmy Severočeská vodárenská 
společnost, a. s. ve výši  40.000,-Kč. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací festivalu „MATEŘINKA 17“. Finanční dar byl účelový 
(souhlas SML CJ MML 107382/17 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 23. 5. 2017).  Zpráva              
o využití daru bude předložena na vyžádání. 

3.15  Finanční  dar – CEMEX, budujeme budoucnost,  nadační fond   

     Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od CEMEX - nadační fond ve výši 20 000,- Kč. 
Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
festivalu „MATEŘINKA 17“.  Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 075171/17 o přijetí 
daru pro zřizovatele ze dne  5. 4. 2017).  Zpráva o využití daru byla  předložena dne 24. 8. 2017. 

3.16  Finanční dar –  Statutární město Liberec 

     Naivní divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od Statutárního města Liberec  ve výši      
10.000,-Kč.  Finanční dar byl oceněním soutěže - Kulturní počin roku 2016 -  finanční dar byl 
neúčelový a prostředky byly převedeny do rezervního fondu organizace.  

3.17  Finanční dar –  Statutární město Liberec 

      Naivní divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od Statutárního města Liberec  ve výši 
5.000,-Kč. Finanční dar byl neúčelový a prostředky  byly převedeny do rezervního fondu 
organizace a následně byly použity na cenu festivalu „Mateřinka  17“.  

3.18  Finanční dar –  firma ABS – Liberec, s. r. o. 

      Naivní divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od  firmy ABS – Liberec, s. r. o. ve výši 
10.000,-Kč. Finanční dar byl neúčelový a prostředky byly převedeny do rezervního fondu 
organizace. 

3.19 Finanční dar –  firma ABS – Liberec, s. r. o. 

     Naivní divadlo obdrželo v roce 2017 finanční dar od  firmy ABS – Liberec, s. r. o. ve výši        
21.484,-Kč.  Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 108000/17 o přijetí daru pro 
zřizovatele ze dne 23. 5. 2017).  Finanční prostředky byly použity dle smlouvy  na čtyři ceny ve 
výši 5.371,- Kč pro oceněné porotou festivalu „ MATEŘINKA 17“.  Zpráva o využití daru nebyla 
předkládána. 

Vyúčtování všech dotací a příspěvků  je založeno v Naivním  divadle Liberec .   
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4.  Daňové povinnosti organizace v roce 2017 

Daň ze závislé činnosti:  NDL vyúčtovalo  daň ze závislé činnosti Finančnímu úřadu v Liberci                
(vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci  dne 7. 3. 2018) 

Daň  vybíraná srážkou:  NDL  vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – fyzické osoby  Finančnímu 
úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci  dne 7. 3. 2018). 

Daň  vybíraná srážkou:  NDL  vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – právnické osoby  Finančnímu 
úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci  dne 7. 3. 2018). 

Daň z nemovitosti: NDL uhradilo  daň z nemovitosti dle daňového výměru Finančního  úřadu 
v Liberci ve výši 508,-Kč.  

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 souborů, které hrály svá  
představení  v NDL . V roce 2017 podalo NDL Přiznání k dani z přidané hodnoty dne 13. 7. 2017     
a odvedlo DPH ve výši 35.069,-Kč. (DPH byla odvedena za divadelní představení odehraná 
soubory z Belgie a Dánska). 

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

Daň z příjmu: V roce 2017 nevznikla NDL daňová povinnost s výjimkou zákonné srážkové daně  
z úroků z běžného účtu  NDL ve výši 744,33 Kč  (DP podáno dne 26.3.2018). 

 
 

5.  Komentář k předepsaným tabulkám 

ad. tab. 1) Porovnání výnosů a nákladů za roky 2016 a 2017: 

Materiálové náklady (účet 501) - byly v roce 2017 cca o 110 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. 

Navýšení materiálových nákladů je způsobeno realizací festivalu „Mateřinka 17“.  

Na účtu 501 jsou účtovány především náklady na pohonné hmoty (164 tis.Kč), kancelářské a čistící 

prostředky (91 tis.Kč), materiálové náklady na výrobu nových inscenací (loutky, dekorace) Jsou místa 

oblíbená tmou kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých (47 tis. Kč), K šípku s Růženkou                

(53 tis.Kč), Bajaja (93 tis.Kč),  Řekl bych nějaký vtip a pak bych umřel smíchy (137 tis.Kč) a Žluté –  

modrá – zelený (27 tis. Kč). Další významné položky byly materiál na údržbu budovy a divadelního 

provozu (133 tis.Kč), materiálové náklady na opravy loutek a kostýmů (24 tis. Kč), materiálové    

náklady na propagaci (46 tis.Kč), materiál na dopravu (22 tis. Kč) , spotřeba DDHM do 3.tis.Kč                 

(6 tis.Kč) a materiál ostatní (40 tis.Kč). 

Náklady na spotřebu energie (účet 502) – byly celkem 740 248,-Kč  a  celková spotřeba energie 

byla o 6 % nižší  než v roce  2016.  

- náklady na spotřebu tepla byly ve výši 430.618,- Kč a spotřeba tepla v roce 2017 byla 1 032,080 GJ,    

což je oproti roku 2016 o 92,582 GJ více. Na spotřebu tepla má přes všechna úsporná opatření  zásadní 

vliv doba trvání topné sezóny. V roce 2017 byla topná sezona spíše  delší  a spotřeba tepla byla 

vzhledem k předchozím rokům vyšší.   Náklady na teplo byly celkově nižší o 40 tis. Kč z důvodu cenově 

výhodného včasného nákupu komodity na trhu. Dodávku tepla zajišťuje firma WARMNIS s. r. o.    
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    VÝVOJ SPOTŘEBY TEPLA V OBDOBÍ  2013 - 2017 
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NÁKLADY  (tis. Kč), SPOTŘEBA (GJ)

(tis.Kč)

GJ

  

                     2013………….1.045,849 GJ…………  =  537.328,- Kč  

                       2014………….   828,435 GJ…………  =  393.296,- Kč 

                       2015………….   855,667 GJ…………  =  466.175,- Kč  

                       2016 …………   939,498 GJ…………  =  470.568,- Kč 

                       2017………….1.032,080 GJ…………  =  430.618,- Kč 

   

- náklady na  spotřebu vody byly v roce 2017  35.917,- Kč,  což je o 16 % méně.  Spotřeba vody je 

proměnlivá položka, která souvisí s počtem diváků na představeních. 

- náklady na spotřebu elektrické energie  byly v roce 2017 vyšší o 2288 kWh. Finanční náklady 

byly stejné jako v předchozím roce.  Dodavatelem elektrické energie v roce 2017 byla 

CENTROPOL ENERGY a.s.  Smlouvu s dodavatelem zajišťuje SML – centrální zadávání. 

VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ  ENERGIE  V OBDOBÍ 2013 -2017 
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tis.Kč

MWh

                

                    2013………………………76 533 kWh…………… =  363 561,-Kč 

                      2014………………………71 658 kWh…………… =  286 759,-Kč 

                      2015………………………71 600 kWh ………….. =  295 491,-Kč 

                      2016………………………68 129 kWh ………….. =  273.640.-Kč 

                      2017………………………70 417 kWh…………... =  273.713,-Kč 
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Náklady na opravy a udržování (účet 511)  –  rozbor viz bod. 2 

Náklady na  cestovné (účet 512)  -  byly v roce 2017 ve výši 289 826,59 Kč a jsou oproti roku  

2016 nižší o 16 %). NDL realizovalo méně  zájezdových představení. V roce 2017  NDL uskutečnilo 

zahraniční zájezd do Helsinek , náklady na cestovné (111 tis.Kč) byly uhrazeny z dotace MK ČR.  

Tato položka dále obsahuje náklady na stravné zaměstnanců NDL na zájezdech v ČR a v zahraničí.  

Náklady na reprezentaci (účet 513) – byly vyčerpány ve  výši 27 626,-Kč.  Náklady byly stejné 

jako v předchozích letech. 

Ostatní  služby (účet 518) -  náklady byly o 69 %  vyšší než v předchozím roce. Hlavním důvodem 

je realizace festivalu „MATEŘINKA 17“  – bienále (celkem  cca 1,86 mil Kč). Převážná většina 

nákladů na festival se účtuje na účet 518 - služby. 

Nákladově významnou položkou ve výši 1,55 mil. Kč  byly náklady na festival „MATEŘINKA 17“. 

Položky festivalu byly: zakoupená představení (663 tis. Kč), propagace a reklama  (353 tis.Kč), tisk 

a výlep plakátů (37 tis.Kč), placené nájemné  (44 tis. Kč) a služby ostatní  (436 tis.Kč). Nákladově 

významné položky mimo festival „MATEŘINKA 17“ byly přeprava dětí (486 tis. Kč), tantiémy   

(274 tis. Kč), revize technických zařízení (118 tis. Kč), umělecké smlouvy (182 tis. Kč),  nájemné     

(24 tis. Kč), poštovné, internet a telefonní poplatky (78 tis. Kč), služby pro výrobu dekorací pro 

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

(718 tis. Kč), tisk a výlep plakátů (143 tis.Kč), náklady na propagaci (263 tis. Kč), zakoupená 

představení (314 tis. Kč), práce výpočetní techniky (63 tis. Kč), služby ostatní (223 tis. Kč) a stočné 

(64 tis. Kč). 

Jiné daně a poplatky (účet 538) -  obsahuje povinný odvod do státního rozpočtu za 

nezaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (42 tis. Kč) a poplatky vynaložené při 

zahraničních cestách (dálniční poplatky). Výši poplatku jsme snížili o dalších 30 % zaměstnáním 

pracovnice se ZTP. 

Ostatní náklady z činnosti (účet 549) – čerpání je vyšší  o 3 % než v předchozím roce. Obsahuje 

náklady na pojištění movitého majetku (57 tis. Kč), pojištění vozidel (51 tis. Kč), zákonné pojištění 

z odpovědnosti organizace (52 tis. Kč) a pojištění zaměstnanců na zahraniční služební cesty         

(5 tis. Kč), poplatek Asociaci profesionálních divadel (20 tis.Kč), nájemné parkoviště v OC Plaza       

(12 tis. Kč) a ceny pro festival „ MATEŘINKA 17“ v celkové výši 26.484,- Kč. 

Odpisy (účet 551) – (ad. tabulka č.1 +  ad. tabulka č.5) čerpání nákladů položky odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s odpisovým plánem NDL, bez 

rozdílu.  Plánovaná výše odpisů pro rok  2017 byla  550.249,- Kč.  Vzhledem k tomu, že jsme 

neuskutečnili naplánované odpisy zůstatkových hodnot majetku jsme v průběhu roku snížili plán 

odpisů na 476.758,-Kč a příspěvek ve výši 73.491,- Kč jsme vrátili zřizovateli (rozpočtové opatření 

č.9B).   

K pokrytí  nákladů byly použity příspěvek SML, účelový příspěvek SML , neinvestiční dotace z 

Libereckého kraje  a MK ČR, vlastní činnost a finanční dary.  Zlepšený hospodářský výsledek byl 

ve výši  70.296,02 Kč. Rozdělení zlepšeného  hospodářského výsledku  bude navrženo ve 

finančním vypořádání za rok 2017, a to převod finančních prostředků ve výši 50.000,-Kč do 

Fondu odměn a 20.296,02 Kč do Rezervního fondu.  
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Vlastní příjmy (účty 602 - 663) : Celkové vlastní příjmy v roce 2017 činily  4.356.378,52 Kč              

(z toho 106.484,-Kč dary – účet 648). 

Podstatnou částí příjmů z hlavní činnosti  (celkem  3.931.534,52 Kč)  jsou tržby z prodeje služeb 

ve výši 3.656 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří tržby za představení na domácí scéně, tržby za představení 

souboru na zájezdech v ČR, tržby za odehraná představení v zahraničí a tržby za dopravní výkony, 

tržby hostujících souborů, autorské poplatky a ostatní služby. Příjmy z prodaného zboží                           

(programy  k inscenacím) byly 15 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 145 tis. Kč, finanční výnosy         

4 tis. Kč a výnosy z čerpání darů 107 tis. Kč (účet 648).          

Příjmy z doplňkové činnosti jsou ve výši 424.844,- Kč a tvoří je tržby z prodeje služeb ve výši       

77 tis. Kč a  tržby za pronájmy 348 tis. Kč. 

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelové finanční dary ve výši  106.184,- Kč, které zaúčtovalo ve 

prospěch rezervního fondu a následně do provozu organizace (účet 648). Celková výše čerpání 

rezervního fondu (účet 414)  tedy v roce 2017 byla 106.184,- Kč. 

Celková hodnota darů v roce 2017 byla 176.484,- Kč. 

ad. tab. 2)  Skutečnost 2017 - Rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní                     

a doplňkovou činnost 

V rámci doplňkové činnosti poskytovalo NDL v roce 2017 dle své Zřizovací listiny pronájem 

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

(pekařství) a  pronájem věcí a zařízení (služby kamerového systému). 

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

Odměňování zaměstnanců se v roce 2017 řídilo Zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce). Do 

platové třídy a platového stupně byli zaměstnanci NDL zařazeni dle  Nařízení vlády 564/2009 Sb. 

v platném znění (Nařízení vlády 340/2017 Sb.)  a Vnitřním platovým předpisem. 

Celková výše skutečných nákladů na platy byla 9.676.927,- Kč, z toho ostatní osobní náklady byly 

390.420,- Kč (z toho 66.366,- Kč odstupné).                                                                                                                                             

Náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti byly 20.374,- Kč.                                                                             

Odvod do FKSP byl 185.322,66 Kč (2 %) a zákonné pojištění bylo ve výši 52.319,57 Kč.                                         

Výše odvedeného zdravotního pojištění za zaměstnavatele byla 840.856,- Kč a výše odvedeného 

sociálního pojištění za zaměstnavatele byla 2.335.693,25 Kč.                                                        

Průměrná mzda v roce 2017 byla v Naivním divadle Liberec 25.290,- Kč. Průměrný evidenční 

přepočtený počet pracovníků byl 30,60 a průměrný evidenční fyzický počet pracovníků za rok 

2017 byl 33,22 osob. 

ad. tab. 4)  Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy 

Fond odměn (účet 411) - 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 2017  

převeden příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 100.000,-Kč. Fond 

odměn nebyl v roce 2017 použit.  

Stav fondu  k 31.12.2017 je ve výši 949.589,- 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 
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zúčtovaných na platy a náhrady platů. Výše přídělu pro rok 2017 byla 185.322,66 Kč. Čerpání 

fondu bylo ve výši 154.260,- Kč a to zejména na příspěvek na stravování (114 tis. Kč),  příspěvek 

na kulturní a sportovní akce (16 tis. Kč), příspěvek na rekreaci dětí (4 tis. Kč) a příspěvek na 

penzijní připojištění (17 tis. Kč).  

Stav fondu je k 31. 12. 2017 ve výši  108.287,71 Kč (účet 412). 

ad.tab. 5) Tvorba a čerpání investičního fondu 

Fond investiční (účet 416) - byl  tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

ve výši 476.758,- Kč.  Čerpání fondu: nebylo žádné, odvod dotace na odpisy nemovitého majetku 

zřizovateli nebyl stanoven.                                                   

Stav fondu je k 31. 12. 2017 ve výši  1.638.674,60 Kč (účet 416). 

ad. tab. 6)  Tvorba a čerpání  rezervního fondu 

Fond rezervní (účty 413 a 414) - fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dle 

zákona č.250/2000 Sb. § 30 ve znění zákona 477/2008 Sb. V roce 2017 byl příděl ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 31.367,76 Kč. Tvorba fondu byla v roce 2017 z darů 

ve výši 176.484,- Kč a čerpání bylo ve výši  106.484,- Kč (účet  648).  Rozpis darů viz. bod 3.11 až 

3.19.  

Stav fondu je k 31. 12. 2017 ve výši 3.088.228,25 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 31.12.2017 je ve výši  2.657.558,25 Kč.    

Stav fondu na účtu 414  k 31.12.2017 je ve výši     430.670,00 Kč.    

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

v roce 2017 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           

a vyúčtování vyrovnávací platby poskytnuté zřizovatelem bude dodatkem finančního vypořádání. 

Vyrovnávací platba poskytnutá Libereckým krajem byla vyúčtována.                                           
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             Tabulka č. 1  

Výnosy a náklady 2017 
hlavní + dopl ňková činnost celkem 
       v tis. Kč 

    skute čnost 
2016 

    rozpo čet 
2017 

skute čnost 
2017 

% pln ění 
plánu 

skute čnost 
17/16 

  NÁKLADY Z ČINNOSTI 
501 Spotřeba materiálu 839 900 948 105,3% 113,0% 

502 Spotřeba energie 786 800 740 92,5% 94,1% 

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 x x 

504 Prodané zboží 8 10 11 110,0% 137,5% 

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 -15 x x 

507 Aktivace oběžného majetku 0 -14 -14 100,0% x 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 x x 

celkem za seskupení 50 1 633 1 696 1 670 98,5% 102,3% 

511 Opravy a udržování 397 720 712 98,9% 179,3% 

512 Cestovné 347 300 290 96,7% 83,6% 

513 Náklady na reprezentaci  28 30 28 93,3% 100,0% 

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb -11 -167 -167 100,0% 1518,2% 

518 Ostatní služby 2 757 4 600 4 653 101,2% 168,8% 

celkem za seskupení 51 3 518 5 483 5 516 100,6% 156,8% 

521 Mzdové náklady 8 209 9 700 9 677 99,8% 117,9% 

524 Zákonné sociální pojištění 2 739 3 170 3 176 100,2% 116,0% 

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0 x x 

527 Zákonné sociální náklady 231 310 312 100,6% 135,1% 

528 Jiné sociální náklady      4 0 2 x 50,0% 

celkem za seskupení 52 11 183 13 180 13 167 99,9% 117,7% 

531 Daň silniční 0 0 0 x x 

532 Daň z nemovitostí 1 0 1 x 100,0% 

538 Jiné daně a poplatky 60 58 57 98,3% 95,0% 

celkem za seskupení 53 61 58 58 100,0% 95,1% 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 x x 

542 Jiné pokuty a penále 0 0 1 x x 

543 Dary 0 0 0 x x 

544 Prodaný materiál 0 0 0 x x 

547 Manka a škody 0 0 0 x x 

548 Tvorba fondů 0 0 0 x x 

549 Ostatní náklady z činnosti 229 260 238 91,5% 103,9% 

celkem za seskupení 54 229 260 239 91,9% 104,4% 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 522 507 508 100,2% 97,3% 

552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 x x 

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 x x 

554 Prodané pozemky 0 0 0 x x 

celkem za seskupení 551-554 522 507 508 100,2% 97,3% 

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 x x 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 x x 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 x x 

celkem za seskupení 555-557 0 0 0 x x 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 341 300 316 105,3% 92,7% 

celkem za ostatní náklady 341 300 316 105,3% 92,7% 

  FINANČNÍ NÁKLADY  
561 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 x x 

562 Úroky 0 0 0 x x 

563 Kursové ztráty 2 3 42 x x  

564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 x x 
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569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 x x 

celkem za sekupení 56 2 3 42 x x 

  NÁKLADY NA TRANSFERY  

571 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery 0 0 0 x x 

572 
Náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery 0 0 0 x x 

celkem za seskupení 57 0 0 0 x x 

  DAŇ Z PŘÍJMŮ 
591 Daň z příjmů 2 0 1 x 50,0% 

592 Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0 x x 

celkem za seskupení 59 2 0 1 x 50,0% 

N á k l a d y    celkem  17 491 21 487 21 517 100,1% 123,0% 
        

       

    skute čnost 
2016 

rozpo čet 
2017 

skute čnost 
2017 

% pln ění 
plánu 

skute čnost 
17/16 

  VÝNOSY Z ČINNOSTI 
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 x x 

602 Výnosy z prodeje služeb 3 851 3 800 3 733 98,2% 96,9% 

603 Výnosy z pronájmu 381 350 348 99,4% 91,3% 

604 Výnosy z prodaného zboží 12 0 14 x 116,7% 

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 x x 

641 Smluvní pokuty z prodlení 7 0 0 x 0,0% 

642 Jiné pokuty a penále 0 0 1 x x 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0 x x 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 x x 

645 
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majteku 0 0 0 x x 

646 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků 0 0 4 x x 

647 Výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 x x 

648 Čerpání fondů * 80 107 107 100,0% 133,8% 

649 Ostatní výnosy z činnosti 96 0 145 x 151,0% 

    
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 x x 

662 Úroky 11 0 4 x 36,4% 

663 Kurzové zisky 0 0 0 x x 

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 x x 

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 x x 

vlastní výnosy celkem: 4 438 4 257 4 356 102,3% 98,2% 

  VÝNOSY Z TRANSFERŮ 

671 
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů 0 0 0 x x 
Výnosy vybraných místních vládních institucí z 
transferů (SML) 13 184 17 230 17 231 100,0% 130,7% 

   - příspěvek na odpisy (SML) 522 477 477 100,0% 91,4% 
   - příspěvek na provoz - vyrovnávací platba 
(SML ) 10 933 12 528 12 528 100,0% 114,6% 

   - účelové příspěvky a dotace - (SML) 0 800 800 100,0% x 

672 

   - příspěvky a dotace od ostatních subjektů 1 729 3 425 3 426 100,0% 198,1% 

výnosy z transfer ů (příspěvky a dotace) celkem: 13 184 17 230 17 231 100,0% 130,7% 

V ý n o s y   celkem  17 622 21 487 21 587 100,5% 122,5% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
+/- 131 0 70     
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    Tabulka č. 2 

Skutečnost 2017 - Nákladové a výnosové ú čty v hlavní a dopl ňkové činnosti  
              v tis. Kč 

účet název hlavní činnost hospodá řská 
činnost celkem 

501 Spotřeba materiálu 935 13 948 

502 Spotřeba energie 548 192 740 

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 

504 Prodané zboží 11 0 11 

506 Aktivace dlouhodobého majetku -15 0 -15 

507 Aktivace oběžného majetku -14 0 -14 

508 Změna stabvu zásob vlastní výroby 0 0 0 

511 Opravy a udržování 642 70 712 

512 Cestovné 290 0 290 

513 Náklady na reprezentaci  28 0 28 

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb -167 0 -167 

518 Ostatní služby 4 648 5 4 653 

521 Mzdové náklady 9 651 26 9 677 

524 Zákonné sociální pojištění 3 167 9 3 176 

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0 

527 Zákonné sociální náklady 312 0 312 

528 Jiné sociální náklady      2 0 2 

531 Daň silniční 0 0 0 

532 Daň z nemovitostí 1 0 1 

538 Jiné daně a poplatky 57 0 57 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 

542 Jiné pokuty a penále 1 0 1 

543 Dary 0 0 0 

544 Prodaný materiál 0 0 0 

547 Manka a škody 0 0 0 

548 Tvorba fondů 0 0 0 

549 Ostatní náklady z činnosti 237 1 238 

551 Odpisy dlouhodobého  majetku 508 0 508 

552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

554 Prodané pozemky 0 0 0 

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0 0 0 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 310 6 316 

561 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 

562 Úroky 0 0 0 

563 Kursové ztráty 42 0 42 

564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 

571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 0 0 0 

572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0 0 0 

591 Daň z příjmů 1 0 1 

592 Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0 0 

N á k l a d y    celkem  21 195 322 21 517 
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601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 

602 Výnosy z prodeje služeb 3 656 77 3 733 

603 Výnosy z pronájmu 0 348 348 

604 Výnosy z prodaného zboží 14 0 14 

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 

641 Smluvní pokuty z prodlení 0 0 0 

642 Jiné pokuty a penále 1 0 1 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 

645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majteku 0 0 0 

646 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 
pozemků 4 0 4 

647 Výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 

648 Čerpání fondů 107 0 107 

649 Ostatní výnosy z činnosti 145 0 145 

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 

662 Úroky 4 0 4 

663 Kurzové zisky 0 0 0 

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

V ý n o s y  celkem (bez p říspěvků a dotací)  3 931 425 4 356 
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      Tabulka č. 3 

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady 
      
                     v  Kč 

      
řádek 
číslo 

2016 2017 

          

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 29,31 30,60 

          

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 8 046 175 9 286 507 
          

Čerpání fondu odm ěn na mzdy 3 0 0 
          

Ostatní osobní náklady celkem 4 162 381 390 420 

v tom  
- odměny za dohody konané mimo prac. 
pom. 5 162 381 324 054 

  - odstupné   6 0 66 366 

  - příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0 

          

Průměrná m ěsíční mzda zam ěstnance  v K č       

  - bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)  8 22 877 25 290 

  - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :  ř.1 : 12)) 9 22 877 25 290 
      
      

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové 10 724 869 840 856 

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 2 013 755 2 335 693 

Povinný příděl do FKSP (1,5 % 2016, 2% 2017) 12 120 398 185 323 

 

    Tabulka č. 4 

Mimorozpo čtové zdroje - finan ční fondy 
             v tis. Kč 

                      Fond   
  kult. a soc. 

  
odměn 

potřeb 
rezervní investic 

Celkem 

Stav k 1. 1. 2017 850 77 2 987 1 162 5 076 

Tvorba fondu 100 185 208 477 970 

Čerpání fondu 0 154 107 0 261 

Stav k 31. 12. 2017 950 108 3 088 1 639 5 785 
Návrh přídělů fondům z HV r. 
2017 50 x 20 x 70 

    - z hlavní činnosti 0 x 0 x 0 

    - z doplňkové činnosti 50 x 20 x 70 

Předpokládaný stav po přídělu  1 000 108 3 108 1 639 5 855 

 

  Tabulka č. 5 
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Tvorba a čerpání fondu investic:  
   

    v Kč 

Stav fondu investic k 1. 1. 2017 1 161 917 

Tvorba: odpisy r. 2017 476 758 
  zůstatková cena prod. majetku 0 
  investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 
  investiční příspěvky ze státních fondů 0 
  výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0 
  investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0 
  posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0 
  příp. jiný zdroj  1): 0 

Čerpání: na pořízení investic   2) 0 
  jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 0 
  odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 0 
  příp. jiné čerpání   4): 0 

Stav fondu investic k 31. 12. 2017 1 638 675 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tabulka č. 6 

Tvorba a čerpání rezervního fondu:  
   

    v Kč 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017 2 986 860 

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2016 31 368 
  finanční dary 176 484 
  příp. jiný zdroj  1): 0 

Čerpání: další rozvoj své činnosti 0 
  úhrada ztráty minulých let 0 
  časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0 
  úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0 
  posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0 
  na projekty zajištované z poskytnutých grantů 0 
  příp. jiné čerpání   1):účelové dary (648) 106 484 
    0 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 3 088 228 
 


