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I. Základní údaje 

 
 
Název:    Divadlo Bolka Polívky, z.ú. 
 
Vznik zapsaného ústavu: 28. srpna 2017 
Ústav je zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 233  
 
Zakladatel:    Mgr. Boleslav Polívka 
Celkový 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. 2019 – 31. 12. 2019 
 
Kategorie účetní jednotky: 
účetní jednotka, u které hlavním předmětem činnosti není podnikání 
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II. Shrnutí činnosti v roce 2019 
 

Náplní činnosti ústavu, a tedy důvodem k jeho založení, je umělecká tvorba Divadla 
Bolka Polívky, což se v roce 2019 podařilo naplnit, a to inscenacemi Pozemšťan a 
Klíště. 
 
Inscenace Pozemšťan je fyzickým stand-upem i komediální  pantomimou. Její autor 
Pavol Seriš vypráví bláznivý příběh mimozemšťana, který při svém pobytu na Zemi 
shledá, že by se rád stal člověkem. Mimozemšťan si realitu vykládá na základě 
vnějšího pozorování, a ne vždy se mu podaří rozklíčovat příčiny lidského chování. 
Pavol Seriš tak v inscenaci satiricky pohlíží na chaotický svět, který dnešní člověk 
přijímá jako normu. Na realizaci inscenace finančně přispěly Jihomoravský kraj 
částkou 90.000,- Kč, Ministerstvo kultury ČR částkou 85.000,- Kč a Statutární město 
Brno částkou 50.000,- Kč. Inscenace měla premiéru 5. dubna 2019 v Divadle Bolka 
Polívky v Brně a do konce roku 2019 se konalo 13 repríz v České republice i na 
Slovensku. 
 
Inscenace Klíště otevírá několik témat, nicméně tím hlavním je stáří a rekapitulace 
života. Dva staří přátelé v podání divadelních bardů Boleslava Polívky a Milana Lasici 
se setkávají v divadelním klubu. Na obou scénách divadla probíhají kostýmové 
zkoušky a fotografování postav. Polívka v kostýmu Casanovy, Lasica coby Don Juan. 
Dlouho se neviděli. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných 
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Casanovi a Donu Juanovi výborně 
sekundují barman (hraje Petr Halberstadt), dívka Leona (hrají Kamila Valůšková 
nebo Gabriela Štefanová) a ožívající socha Komtura v podání Milana Sedláčka. Na 
realizaci projektu finančně podílely tyto subjekty: 
 
Jihomoravský kraj dotací ve výši 200.000,- Kč 
Statutární město Brno dotací ve výši 50.000,- Kč 
DBP, s.r.o. darem ve výši 200.000,- Kč 
Mgr. Vladimíra Smutná darem ve výši 150.000,- Kč 
paní Vladimíra Horáčková darem ve výši 150.000,- Kč 
JUDr. Pavel Müller darem ve výši 70.000,- Kč 
 
Inscenace měla premiéru 10. května 2019 v Divadle Bolka Polívky v Brně a do konce 
roku 2019 se konalo 18 repríz v České republice a 1 repríza na Slovensku. 
 
Ústav rovněž pokračoval s pořádáním přednášek profesora Miloše Štědroně, uvedl 
představení Dejvického divadla a Divadla Járy Cimrmana a reprízoval představení 
Re:kabaret – Re:publika aneb S cenzurou na věčné časy. 
Nově se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s Vojenským uměleckým 
souborem Ondráš, a to hned premiérou hudebně-tanečního projektu Krajinou času 
dne 28. 3. 2019. Cílem je uvádět pořady tohoto věhlasného uměleckého souboru 
dvakrát ročně, a to na jaro a podzim. 
 
Na sklonku roku 2018 Divadlo Bolka Polívky, z. ú. pořádal benefiční představení Čtyři 
dohody a Pátá dohoda. Zisk z těchto představení byl v lednu 2019 darován těmto 
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neziskovým organizacím: Znovu s námi z.s. (25.000,- Kč), Adventor o.s. (25.000,- 
Kč), SvobodaUčení.cz, z.s. (25.000,- Kč), Veřejně prospěšný spolek Anaon (28.320,- 
Kč), Cesta domů, z. ú. (25.000,- Kč) a Nadační fond dětské onkologie Krtek (25.000,- 
Kč).  
Zisk z koncertu pořádaného ve spolupráci s VUS Ondráš ve výši 58.800,- Kč byl 
darován těmto organizacím: Vojenský fond solidarity (29.400,- Kč) a Nadační fond 
dětské onkologie Krtek (29.400,- Kč) 
 
V roce 2019 se nekonaly letní dětské kurzy, a to z toho důvodu, že kamenné Divadlo 
Bolka Polívky procházelo dlouhodobě plánovanou a náročnou rekonstrukcí. Nicméně 
pro rok 2020 zapsaný ústav s pořádáním nejen letních, ale i podzimních kurzů opět 
počítá a v plánu je rozšíření práce s dětmi i o spolupráci s panem Cyrilem 
Podolským, který pořádá animační kurzy pro starší děti. 
 
Na sklonku roku 2019 obdržel zapsaný ústav nadační příspěvek ve výši 100.000,- Kč 
od Nadace ČEZ na realizaci pohádky Aby se děti divily, která bude mít premiéru 
v září 2020. 
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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 
2019 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2018 

1 0,5 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019 

Průměrný počet řídících pracovníků 
v roce 2018 

0,5 0,5 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 189 75 10 99 

Zákonné sociální pojištění 0 26 0 34 

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 2019 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 2019 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 a dary 

V roce 2019 byly přijaty následující dotace (jednotlivě uvedeny dotace nad 10 000 
Kč, ostatní souhrnně): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Statutární město Brno 50 000 Projekt Pozemšťan 

Statutární město Brno 50 000 Projekt Klíště 

Ministerstvo kultury 85 000 Projekt Pozemšťan 

Jihomoravský kraj 200 000 Projekt Klíště 

Jihomoravský kraj 90 000 Projekt Pozemšťan 

Nadace ČEZ 100 000 Projekt Aby se děti divily 

 
Z výše uvedených dotací organizace v roce 2019 využila dotace ve výši 475 000 Kč. 
Dotace od Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč bude využita a zaúčtována v roce 2020, 
kdy bude mít premiéru projekt Aby se děti divily. 
 
 
V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, 
ostatní souhrnně): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

JUDr. Pavel Müller 70 000 Projekt Klíště 

DBP s.r.o. 200 000 Umělecká činnost 

Vladimíra Horáčková 150 000 Umělecká činnost 

Mgr. Vladimíra Smutná 150 000 Umělecká činnost 

 

Z výše uvedených darů organizace v roce 2019 využila dary ve výši 570 000 Kč, a to 
převážně na projekt Klíště. 
 
 
 
III.12. Veřejná sbírka 

Organizace neměla v roce 2019 povolení pořádat žádnou veřejnou sbírku. 
 
 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Za rok 2019 organizace vykazuje zisk ve výši 35 592 Kč.  
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Základ daně z příjmu ve výši 313 037 Kč byl zjištěn následovně: 
 
Výsledek hospodaření byl navýšen o daňově neuznatelné náklady ve výši 
277 445 Kč a z této částky bylo věnováno dary jiným neziskovým organizacím 
212 120 Kč.  
 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 13 000 Kč uplatněním snížení základu 
daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
 
Daň z přijmu činí 2 470 Kč. 
 

 
 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
 
V Brně dne  1. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statutární orgán:  Kateřina Komárková  
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Příloha č. 1 – Rozpis dlouhodobého majetku 


