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VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIVADLA BOLKA POLÍVKY, Z. Ú.
ZA ROK 2018
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I. Základní údaje
Vznik zapsaného ústavu:
28. srpna 2017
Ústav je zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 233.
Zakladatel:
Mgr. Boleslav Polívka
Celková výše vkladu zakladatele při vzniku zapsaného ústavu: 50.000,- Kč
Statutární orgán: Kateřina Komárková
Účel:
Účelem ústavu je nezisková kulturní a komunitní aktivita zaměřená na podporu a
rozvoj kulturního života.
Hlavním účelem je:
 pořádání divadelních představení, kulturních, společenských a komunitních
akcí;
 pořádání seminářů a uměleckých dílen;
 zajišťování výstav, kurzů a setkání;
 tvorba divadelních her, kabaretů a divadelních projektů a jejich produkce i
koprodukce včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících
s realizací uvedených akcí;
 propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb;
Vedlejší (hospodářská) činnost:
Podnikání, jehož předmětem je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
živnostenského zákona.
Sídlo:

Moravské nám. 629/4, 602 00 Brno, IČ: 063 63 181
č. ú.: 5800002015/7940

Správní rada:
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. – předsedkyně
Mgr. Boleslav Polívka
PhDr. Juraj Groch
prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc.
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Uhde
JUDr. Pavel Müller
Valerian Kováč
prof. Ing. Ivo Medek
Ing. Martin Slezák
Arnošt Goldflam
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Dozorčí rada:
Ing. Veronika Braunová – předsedkyně
Mgr. Karel Jandásek
Ing. Daniel Kába, Ph.D.
Účetní období:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Kategorie účetní jednotky:
účetní jednotka, u které hlavním předmětem činnosti není podnikání
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II. Shrnutí činnosti v roce 2018
Náplní činnosti ústavu, a tedy důvodem k jeho založení, je umělecká tvorba Divadla
Bolka Polívky, což se v roce 2018 podařilo naplnit, a to inscenací Re:Kabaret
Re:Publika aneb s Cenzurou na věčné časy, na jejíž vznik přispěla Nadace ČEZ
nadačním příspěvkem ve výši 247.500,- Kč. Inscenaci uvedlo Divadlo Bolka Polívky,
z. ú. v premiéře v rámci festivalu Re:publika na Brněnském výstavišti v sále Rotunda
v pavilonu A dne 13. června 2018. Další reprízy byly odehrány v Brně, a to ve dnech
22. června a 13. prosince, přičemž prosincové uvedení bylo dopoledne pro studenty
středních škol.
Průměrná návštěvnost inscenace je 300 diváků.
Divadlo Bolka Polívky, z. ú. zrealizoval dva happeningy ve veřejném prostoru, a to
Den klaunů (4. dubna) a Jakubák OPEN (22. června). Oba dva happeningy divadlo
pravidelně uvádí a tematicky obměňuje již několikátým rokem a těší se vysoké
divácké účasti. Na realizaci Dne klaunů přispěla MČ Brno-střed částkou ve výši
11.000,- Kč a Česká spořitelna částkou ve výši 32.080,- Kč. Na úhradu části nákladů
spojených s realizací Jakubák OPEN přispěla opět Česká spořitelna, a to částkou ve
výši 50.507,- Kč. Finanční dar od České spořitelny v celkové výši 200.000,- Kč byl na
účet zapsaného ústavu připsán již na sklonku roku 2017.
Ústav rovněž pokračoval s pořádáním přednášek profesora Miloše Štědroně, a uvedl
představení Dejvického divadla, Divadla Járy Cirmana, inscenace Čtyři dohody, Pátá
dohoda a Hrdý Budžes.
Představení Čtyři dohody a Pátá dohoda jsou beneficemi, tzn., že zisk z těchto
představení byl darován těmto neziskovým organizacím: Adventor, Cesta domů,
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Děti na dlani, Klíček, Liga vozíčkářů,
Naživo, Svoboda učení, Znovu s námi, Ananon, Nadace na ochranu zvířat, Nadační
fond dětské onkologie Krtek a Kateřině Novotné na úhradu části nákladů na pořízení
speciálního vozíčku pro dceru Nicol, z nichž některé byly proplaceny až na začátku
roku 2019.
Divadlo Bolka Polívky bylo v roce 2017 osloven Českým centrem v Londýně
s nabídkou zapojení se do prezentace moravské kultury a odehráním představení
Šašek a syn v Londýně. Ústav na tento projekt obdržel dotace od Statutárního města
Brna (400.000,- Kč), Jihomoravského kraje (150.000,- Kč) a Ministerstva kultury ČR
(100.000,-), a tak mohlo být představení Šašek a syn uvedeno ve dnech 16. a 17.
listopadu v SHAW Theatre London. Obě uvedení byla vyprodána, tzn., že inscenaci
zhlédlo celkem 800 diváků, převážně českých krajanů a jejich partnerů.
Doprovodným programem projektu byla klauniáda Za čárou připravená na téma 100.
výročí české státnosti, která byla odehrána pro děti navštěvující londýnskou Českou
školu bez hranic dne 17. listopadu.
Na sklonku roku 2017 obdržel ústav dar ve výši 200.000,- Kč od Nadace Jana Šebka
určený na financování kulturních aktivit. Dar byl použit na financování nákladů
spojených s realizací inscenace Re:Kabaret Re-Publika, s happeningy Jakubák
OPEN a Den klaunů a s výjezdem do Londýna.
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V listopadu 2018 obdržel ústav dar od Nadace Jana Šebka ve výši 100.000,- Kč na
realizace inscenace Klíště, která připadá na rok 2019.

III. Doplňující údaje
III. 1. Dlouhodobý majetek
Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
III. 2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace nevlastní žádné podíly v obchodních společnostech, žádné podílové
listy, dluhopisy nebo akcie.
III. 3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
III. 4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od
rozvahového dne.
III. 5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.
III. 6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
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III. 7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2018

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2017

0,5

0,5

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2018

Průměrný počet řídících pracovníků
v roce 2017

0,5

0,5

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2018 v tis. Kč

2017 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na
na členy řídících
orgánů
zaměstnance
orgánů
Mzdové náklady

10

99

0

30

Zákonné sociální pojištění 0

34

0

10

Ostatní sociální pojištění

0

0

0

0

Zákonné sociální náklady 0

0

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2018
uzavřela smluvní vztahy.
III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
III. 9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2018 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly
mimořádné svým původem nebo objemem.
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III. 10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III. 11. Přijaté dotace, dary a příspěvky
V roce 2018 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel
Městská část Brno-střed
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Ministerstvo kultury ČR
Jihomoravský kraj

Částka
11.000,400.000,150.000,100.000,100.000,-

Komentář
Projekt Den klaunů
Hostování Divadla Bolka Polívky v Londýně
Hostování Divadla Bolka Polívky v Londýně
Hostování Divadla Bolka Polívky v Londýně
Projekt Výsluní – nerealizováno, dotace
vrácena

Z výše uvedených dotací organizace v roce 2018 využila dotace ve výši 661.000,Kč. Dotace ve výši 100.000,- z Jihomoravského kraje na projekt Výsluní byla
vrácena, a to z důvodu, že projekt Výsluní nebyl realizován.
V roce 2018 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč,
ostatní souhrnně):
Poskytovatel
Nadační fond Jana Šebka
Nadace ČEZ

Částka
100.000,247.500,-

Komentář
Projekt Klíště
Projekt Re:kabaret-Re:publika, vráceno
10.473,- Kč

Z výše uvedených darů organizace v roce 2018 využila dary ve výši 337.027,- Kč.
Částka ve výši 10.473,- Kč byla vrácena Nadaci ČEZ.
III. 12. Veřejná sbírka
Organizace neměla v roce 2018 povolení pořádat žádnou veřejnou sbírku.

III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 415.132,- Kč.
Základ daně z příjmu ve výši 751.207,- Kč byl zjištěn následovně:
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výsledek hospodaření byl navýšen o daňově neuznatelné náklady ve výši 336.075,Kč, z této částky bylo věnováno dary jiným neziskovým organizacím 272.000,-Kč.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 451.000,- Kč uplatněním snížení základu
daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP.
Daň z přijmu činí 85.690,- Kč.

V Brně, dne 31. května 2019

Statutární orgán: Kateřina Komárková
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