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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
Název:   Divadlo pod lampou, o.p.s. 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost  
    zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 22. 1. 2008 
    oddíl O, vložka 118 
Sídlo:    Havířská 11, 301 00  Plzeň 
IČ:    280 04 256 
DIČ:    CZ 280 04 256 
Bankovní spojení:  221251372/0300 
telefon:   +420 378 037 800 
E.mail:   info@podlampou.cz 
Web:    www.podlampou.cz 
Odpovědná osoba:  Ing. Petr Choura, ředitel 
 
Zakladatel společnosti 
Název:   Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, PSČ 306 32 
 
Řídící orgány společnosti 
 
Správní rada: 
Předseda:    Mgr. et. MgA. Roman Černík 
Místopředseda:   Bc. Eva Herinková 
Členové:    Petr Vacek 
        Mgr. Radek Diestler 
        Mgr. Petr Šimon 
    Bc. Světlana Budková  
 

Dozorčí rada: 
Předseda:    Msc. Jiří Buriánek 
Místopředseda:   Mgr. Vít Zahálka 
Členové:    Ing. Milan Uhlík  
                
Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který za společnost navenek jedná.  
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. 
   
 V průběhu roku 2014 došlo k níže uvedeným změnám v řídících orgánech 
společnosti: 

- členkám správní rady BCC. Evě Herinkové a Bc. Světlaně Budkové skončilo dne 24. 
března 2014 tříleté funkční období. Zakladatel jmenoval prostřednictvím Rady 
města Plzně dne 27. 2. 2014 obě jmenované na další období členy správní rady. 
Jejich funkční období je tříleté a končí dne 24. 3. 2017. 

- členovi správní rady panu Petru Vackovi skončilo dne 30. června 2014 tříleté 
funkční období. Správní rada společnosti doporučila zakladateli jeho jmenování na 
další tříleté období. Zakladatel následně pana Petra Vacka jmenoval 
prostřednictvím Rady města Plzně dne 30. 4. 2014 členem správní rady na tříleté 
funkční období. Jeho funkční období končí dne 30. 6. 2017. 

- členka správní rady paní MgA. Šárka Havlíčková rezignovala ke dni 31. 10. 2014 
z osobních důvodů na svoje členství ve správní radě společnosti. Zakladatel 
společnosti na doporučení správní rady jmenoval na její místo pana Mgr. Petra 
Šimona. Jeho funkční období je tříleté a končí dnem 26. 11 2017. 

 

http://www.podlampou.cz/
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- člence dozorčí rady paní Heleně Maříkové skončilo dne 24. března 2014 tříleté 
funkční období. Zakladatel jmenoval prostřednictvím Rady města Plzně dne 27. 2. 
2014 pana Ing. Milana Uhlíka členem dozorčí rady. Jeho funkční období je tříleté a 
končí dne 24. 3. 2017. 

 
 

 
 
Ředitel společnosti 
Správní rada jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Ing. Petra Chouru s účinností 
od 1. 4. 2008.  

    
 

Zaměstnanci  
Ve společnosti v roce 2014 pracovalo 7 stálých a 31 externích zaměstnanců na dohody o 
provedení práce.  
 

 
Organizační schéma DPL 
 

 

ŘEDITEL 

↓ 

EKONOMICKÁ ŘEDITELKA 

                        ↓                                                            ↓                                                     
PROGRAMOVÝ PRODUKČNÍ                    PROVOZNÍ PRODUKČNÍ               

                        ↓                                                 ↓                        ↓       
                                         POŘADATELÉ                                    BARMANI     UKLÍZEČKA            

 
 
 
 
 

 
PŘEDSTAVUJEME SE 

 

 Obecně prospěšná společnost Divadlo pod lampou vznikla zápisem do rejstříku 
o. p. s. v lednu 2008 a aktivní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Jejím zřizovatelem je město 
Plzeň, které se rozhodlo zrušit předcházející příspěvkovou organizaci existující od roku 
1991. Činnost obecně prospěšné společnosti na bývalou příspěvkovou organizaci plynule 
navázala.  
 Divadlo pod lampou v podobě hudebního klubu vzniklo v roce 1990 jako jedno 
z prvních podobných zařízení v tehdejším Československu.  Filozofickou základnou vzniku 
klubu byla myšlenka několika nezávislých plzeňských umělců vytvořit v Plzni prostor pro 
nekomerční kulturní aktivity v oblasti literatury, hudby, filmu, divadla, alternativní 
kultury. V současné době je jediným mimopražským zařízením, které od svého vzniku 
funguje dodnes. 
 V současné době je objekt Divadlo pod lampou v Havířské ulici v Plzni ojedinělým 
projektem kulturně sociálního centra, kde s podporou zastupitelů města pod jednou 
střechou sídlí Centrum protidrogové prevence a terapie, kulturní klub Divadlo pod lampou 
a občanské sdružení Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty.  
 
Centrum protidrogové prevence a terapie (www.cppt.cz) zajišťuje svojí koncepcí a náplní 
činnosti širokou sociální oblast a to poskytováním služeb prevence vzniku nežádoucích 

http://www.cppt.cz/
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sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a služby snižující nežádoucí 
zdravotní a sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby 
a společnost.  
Občanské sdružení JOHAN (www.johancentrum.cz) se zaměřuje na umělecké 
aktivity (festivaly, divadelní a paradivadelní projekty), vzdělávací projekty (tvůrčí dílny, 
umělecká sympozia, projekty zaměřené na postupy vycházející z výchovy uměním, 
estetické výchovy, dramatické výchovy a osobnostního a sociálního rozvoje) a komunitně 
orientované sociální práce (resocializační projekty pro mladé nezaměstnané, projekty 
komunitního dialogu a komunitního rozvoje a práce s dobrovolníky). 
Divadlo pod lampou (www.podlampou.cz) je založeno za účelem poskytování kulturních 
služeb nekomerčního charakteru, kterými především jsou: veřejné pořádání koncertů, 
divadelních představení, filmových a videoprodukcí a jiných uměleckých aktivit včetně 
festivalů a to na vlastní scéně či pohostinsky pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí. 
Dalšími činnostmi jsou: zajišťování audiovizuálních nahrávek, pořádání výstav, 
uměleckých dílen a seminářů, reklamní služby, hostinská činnost, agenturní činnost a 
podobně. 
 Divadlo pod lampou si za více jak dvacet let své existence díky svému zaměření, a 
dalo by se říci „spolehlivému zakotvení“, vydobylo čelní místo mezi hudebními kluby v 
České republice a má pevné vazby na podobná zařízení a agentury po celé Evropě.  Na 
plzeňské scéně má nezastupitelné místo neboť je jediným multifunkčním zařízením, které 
se kontinuálně a profesionálně věnuje širokému spektru hudebních žánrů a ve svém 
programu dává ve značné míře prostor začínajícím souborům z regionu i celé republiky 
(přibližně 80% vystupujících). Mapuje dění především v těch kulturních směrech, které 
jsou menšinové, alternativní a mimo záběr hlavních médií; zprostředkovává publiku i 
umělcům kontakt se současnými trendy a možnost srovnání vlastní tvorby se špičkami v 
jednotlivých žánrech.    
 
  

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

Činnost společnosti Divadlo pod lampou v roce 2014 vycházela stejně jako 
v minulosti z tradice hudebního klubu. Převážná část činnosti se věnuje hudební scéně, 
tzn. pořádání živých koncertů a jiných hudebních produkcí skupin i jednotlivců z regionu, 
České republiky i ze zahraničí.  

Rok 2014 byl třetím rokem působení společnosti v programu čtyřletých grantů, 
které město Plzeň vyhlásilo v roce 2011 na roky 2012 až 2015. Společnost, ve své činnosti  
vycházela ze schválené žádosti o uvedený grant, především ze strategického plánu na 
uvedené období. 

Nedílnou součástí činnosti společnosti byl v uplynulém roce foundrising, na který 
klade společnost velký důraz. Společnost věnuje této oblasti značnou pozornost a 
připravuje i menší projekty a žádosti o granty na realizaci těchto projektů. Pro činnost 
společnosti je zásadní zajistit finanční prostředky na vlastní činnost z různých zdrojů, 
společnost v uplynulém roce žádala o granty od úrovně městských obvodů přes Odbor 
kultury města Plzně, Plzeňský kraj až k Ministerstvu kultury České republiky.  

Byl vyhlášen a realizován další ročník regionální soutěžní přehlídky mladých skupin 
Múza. V programu měly své pevné místo mimo hudební produkce i cestopisné přednášky, 
filmové projekce klubového charakteru, filmové festivaly a další druhy programů. 
Spolupracovali jsme i s jinými neziskovými organizacemi v působnosti města i odjinud, 
např. : 
 
Člověk v tísni, o.p.s. - příprava regionální části festivalu o lidských právech „Jeden svět“ 
v Plzni  - doprovodný program a dále projekt „Promítej i ty“;  

http://www.johancentrum.cz/
http://www.podlampou.cz/
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Alliance Francaise – společně jsme uvedli několik francouzských hudebních skupin  
Moab.cz  - spolupráce při uvádění amatérských filmů a dokumentů z oblasti extrémních 
sportů a pod. 
Cigistock o.s. - spolupráce na přípravě festivalu a akce Cigistock pod lampou; 
Základní škola 15, Plzeň – spolupráce na realizaci festivalu žákovských skupin „Mladá 
muzika“; 
ZUŠ ul. Terezie Brzkové - spolupráce při realizaci vystoupení studentů této umělecké 
školy 

 

a mnoho dalších organizací či jednotlivců. 
 

Na propagaci akcí úspěšně spolupracujeme s  lokálními i celostátními médií.   
Dokladem postavení a významu Divadla pod lampou jsou anotace akcí a ohlasy akcí i v 
různých celoplošných médiích.  

 
 
 
 

Popis jednotlivých aktivit 
 

Hudební produkce 
Převážná část programu je věnována živým koncertům okrajových žánrů, se kterými 

se (až na výjimky) nemůže posluchač běžně seznámit v hlavních médiích. Na druhé straně 
vystoupení zahraničních skupin nebo významných skupin z domácí klubové scény vnímáme 
jako nezbytnou inspiraci či konfrontaci pro mladé začínající umělce, ale i jako aktivizační 
prvek pro kulturní veřejnost.  Tato vystoupení prestižních souborů zároveň zvyšují renomé 
společnosti a její kredit jak v očích veřejnosti, tak i v hudební sféře. 

V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během tohoto 
roku celkem 420 skupin z tuzemska a dalších 17ti zemí světa (Slovensko, Francie, 
Německo, USA, Velká Británie, Čína, Švýcarsko, Nový Zéland, Itálie, Belgie, Švédsko, 
Finsko, Norsko, Španělsko, Austrálie, Kanada a Rumunsko). V roce 2014 vystoupilo v  rámci 
mezinárodní kulturní výměny v Divadle pod lampou celkem 59 zahraničních souborů, což 
představuje cca 14% všech vystoupivších skupin. I na tomto čísle je jasně vidět 
mezinárodní přesah činnosti společnosti.  

Z celkového počtu skupin bylo 358 skupin začínajících (tedy cca 86%). Toto číslo 
jasně ukazuje cílení programu společnosti na podporu mladé, začínající kultury, která je z 
komerčního hlediska nezajímavá. Z hlediska rozvoje jak aktivní mladé generace, tak 
rozvoje posluchačské veřejnosti je podpora této oblasti kultury nezbytná.  Jedním z 
hlavních kritérií pro uvádění skupin je jejich význam pro region západních Čech.  

V rámci hudebních produkcí byly realizovány projekty Múza, Veřejná zkušebna, 
Barvy hudby a celé řada samostatných vystoupení. Při výběru prezentovaných hudebních 
souborů patří k hlavním kritériím jejich vlastní autorská tvorba. Tímto se naše společnost 
snaží podporovat rozvoj uměleckého potenciálu u mladé generace. 

Společnost se ve své činnosti snaží zprostředkovávat konfrontaci mladých 
regionálních kapel a publika s aktuální zahraniční hudební tvorbou. Díky tomu se nám 
podařilo uskutečnit několik velmi výjimečných hudebních produkcí kapel z Evropy, 
Ameriky či Japonska. Těmito koncerty se Divadlo pod lampou řadí mezi velmi úzký okruh 
českých klubů, které tyto atraktivní produkce pravidelně zařazují do svého programu. 

Divadlo pod lampou mimo jiné podporuje regionální hudební soubory a snaží se o 
jejich prezentaci v jiných regionech a na hudebních festivalech. Konkrétně se jedná o 
dlouhodobou spolupráci např. s festivalem České hrady.cz, Rock For People, Trutnov Open 
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Air Music Festival, Mezi ploty a dalšími. V jednáních s uvedenými festivaly se snažíme o 
začlenění souborů z našeho regionu do jejich programu.  
 

 
Následující přehled je výčtem významných akcí, které obecně prospěšná společnost 
uspořádala v průběhu roku 2014 a zároveň ukazuje šíři programového záběru: 

 

 

První akcí roku 2014 byl koncert švýcarské mladé punkové skupiny ÜBERYOU, 
kterou doprovázela mostecká formace BURNNING STEPS. V Plzni švýcarská skupina 
vystoupila v rámci svého prvního samostatného tour v ČR. 

V lednu tradičně naplno odstartovala soutěž Múza jednotlivými postupovými koly. 
Průběh soutěže je podrobněji popsán na jiném místě této výroční zprávy. 

Projekt „Barvy hudby“ zahájil v roce 2014 koncert české přední alternativní 
formace UŽ JSEM DOMA, která s úspěchem vystupuje nejen v České Republice, ale 
koncertuje prakticky po celém světě. Mezi její největší úspěchy patří i společné koncerty 
s legendou světové alternativy, skupinou THE RESIDENTS. 

Jako další ukázku šíře dramaturgie programu společnosti Divadlo pod lampou lze 
uvést vystoupení české skupiny LUNO. Skupina Luno patří k čelním představitelům 
nezávislého českého popu. Tentokráte zde představili své skladby v unikátní akustické 
podobě. Při tomto vystoupení je exkluzivně doprovodil na piano klávesista plzeňských 
Mandrage František Bořík.  

Ukázkou spolupráce s dalšími subjekty byla organizace koncertu skupin RAVELIN 
7, ESAZLESA a GAGARIN. Všechny zúčastněné skupiny patří k čelním představitelům 
české klubové scény. Na organizaci koncertu se společně s Divadlem pod lampou se 
podílelo sdružení „Místní borci“, kteří se snaží v Plzni představovat progresivní proudy 
v rocku jak z české scény, tak ze zahraničí. Svým zaměřením jsou velmi blízcí Divadlu pod 
lampou a jeho dramaturgii. 

Dalším stavebním kamenem dramaturgie Divadla pod lampou je snaha představovat 
unikátní spojení několika hudebních žánrů v rámci jedné akce a ukázat tak možnost 
koexistence rozdílných pohledů na jednu věc. Ukázkou takovéhoto programu byl koncert, 
kde vedle sebe vystoupil přední představitel českého hip hopu Vladimír 518 společně 
s Jamesem Colem. Dále vystoupila skupina ██████, která je zajímavá nejen svým 
jménem, ale i svou tvorbou a začíná se poměrně výrazně prosazovat i na evropské klubové 
scéně. Celý večer pak uzavřel Profesor Ikebara se svými balkánskými beaty za doprovodu 
dechové sekce. Velký ohlas uvedené akce předvedl, že tyto konfrontace jsou pro diváky 
atraktivní. 

Kromě výše uvedených koncertů se v průběhu ledna v programu společnosti 
objevilo vystoupení několika mladých regionálních skupin a dalších souborů jak z Čech, 
tak i ze zahraničí. 

 
Výše nastíněné programové schéma společnost rozvíjela ve své činnosti v průběhu 

celého roku 2014. 
 
V dramaturgii společnosti se po celý rok pravidelně objevovaly večery věnované 

dílčím projektům, jako jsou např. „Barvy hudby“. Pod hlavičkou tohoto projektu se jako 
první v roce 2014 představila již zmíněná skupina Už jsme doma. Samotný projekt je již 
po několik let respektovanou značkou v programu společnosti a v průběhu roku se pod ní 
představilo množství jak českých, tak i zahraničních formací. Za zmínění určitě stojí 
například vystoupení švýcarské rock’a’billy skupiny THE PEACOCKS, která patří ke 
stálicím světové punk & rock’a‘billy scény. Hudebníci mají Divadlo pod lampou ve velké 
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oblibě,  a proto  „Lampa“ patří k tradiční zastávce jejich evropského turné. Tentokrát zde 
vystoupili ještě společně s berlínsko pražskou skupinou WAYWARD CAINES.  

Pod hlavičkou projektu „Barvy hudby“ jsme také představili v plzeňské premiéře 
legendární anglickou skupinu GALLON DRUNK. V čele této alternativní skupiny stojí James 
Johnston, který byl dlouholetým členem doprovodné skupiny Nicka Cavea The Bad Seeds 
či Big Sexy Noise Lydie Lunch. V Plzni představili svojí aktuální novou desku „The Soul Of 
The Hour“, která sklízí celosvětové úspěchy. Společně s nimi vystoupili táborští post 
rockoví „C“. 

Dalším vystupujícím v tomto projektu byla francouzská skupina LES FUCKIN’HELL 
ORKESTAR. Skupinu tvoří sedm muzikantů z rozdílného hudebního prostředí, kteří míchají 
výbušný rockový koktejl s prvky šansonu, gypsy swingu a dalších stylů, postavený na 
dechové sekci. Jako lokální support vystoupila plzeňská ethno – world music skupina 
MAGIC MUSHROOM.  

Výrazným vystoupení v projektu Barvy hudby byl koncert belgické kapely THOT, 
která patří k nejvýraznějším osobnostem evropské post industriální scény. Thot jsou 
považováni za evropskou opověď na legendární americké NIN. 

Pod hlavičkou tohoto projektu dále vystoupily ještě skupiny STEFF TEJ & EJECTES 
(Fr), SUVERENO (Sk), PAULIE GARAND, PRODAVAČ, DONNIE DARKO a další. 
 

Rock 2014 by vyhlášen ROKEM ČESKÉ HUDBY a k této události jsme se připojili 
naším projektem „RO©K ČESKÉ HUDBY“. Projekt představil v sérii 10 ti koncertů 
v průběhu celého roku 2014 kvalitní české hudební soubory, které jsou respektované na 
klubové hudební scéně České republiky. Základní podmínka, kterou soubory pro začlenění 
do  projektu musely splňovat, byla původní česká autorská tvorba. Zároveň však tyto 
soubory stojí mimo hlavní proud mainstreamové kultury, představují nové trendy 
v soudobé hudbě a jsou nositeli progrese klubové scény v České republice. Pod hlavičkou 
tohoto projektu vystoupily například V 518, POLETÍME?, VYPSANA FIXA, BORIS CARLOFF, 
ILLE, WHAT’S YOUR FAVORITE NUMBER a další. 

 
Tradiční a významnou součástí programu Divadla pod lampou byl i oficiální 

doprovodný program regionální části filmového festivalu „Jeden svět“. Filmový festival je 
zaměřen na filmy s tématikou lidských práv a naše společnost každoročně spolupracuje na 
uvedení jeho regionální části ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. 
V uplynulém roce v rámci programu byly uvedeny filmové projekce, které byly doplněny 
hudebním doprovodným programem a diskusemi. V rámci tohoto doprovodného programu 
vystoupily skupiny MATEOLIKA (ESP), HOUPACÍ KONĚ a legenda české crossoverové scény 
THE SWITCH.  

 
Mimo výše uvedené projekty a samostatné koncerty společnost uspořádala řadu 

dalších zajímavých hudebních vystoupení.  
Podruhé za sebou se nám podařilo zrealizovat v našich prostorách zcela výjimečnou 

akci SONGFEST.cz 2014 – Vítání roku koně. Tento festival pořádá čínská zpěvačka Feng-
yün Song, která dlouhodobě žije v ČR. Program festivalu se snaží transformovat symboliku 
tradiční oslavy vítání čínského nového roku do dnešních aktuálních témat a kloubí se 
v něm tradiční čínská hudba, world music, tanec a další. Program festivalu měl dvě části. 
Zahájení festivalu obstaral odpolední doprovodný program v rámci  kterého se uskutečnily 
tvůrčí dílny pro děti, taneční workshop,  ukázka školy bojového umění, ukázky etnických 
kultur atd. Na odpolední program plynule navázala hlavní část festivalu, kterou provázel 
pan Jaroslav Dušek. V programu se vedle sebe vystřídali jak umělci z ČR tak i z Číny a 
program byl u publika přijat s velkým úspěchem. 
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Poprvé se v Plzni představil raper MARPO, která v současnosti patří k absolutní 
špičce českého hip hopu. Marpo pochází z hudební rodiny (vlastním jménem je Petřina) a 
jeho hudební záběr je opravdu široký. Vedle svého hip hopového projektu, ještě působí ve 
skupině CHINASKI na postu bubeníka.  

Divadlo pod lampou spolupracovalo na organizaci 3. Ročníku benefičního koncertu 
pro zvířata v nouzi. V rámci této akce vystoupily 100st C (kteří kdysi zazářili v soutěži 
Múza), ISUA, BLACK LION a stoupající electroswingové hvězdičky MYDY RABYCAD.  

V dubnu se po roce vrátila na podium Divadla pod lampou kultovní finská 
alternativní skupina ELÄKELÄISET, která je známá svým hudebním stylem „humpa“.  
Tentokráte zde skupina představila svoji novou desku „HUMPPAKALMISTO“. 

Ukázkou spolupráce naší společnosti s dalšími subjekty bylo vystoupení skupiny 
DOCTOR VICTOR. Tato skupina zvítězila v největší světové soutěži kapel Global Battle of 
the Band ve světovém finále v Thajsku. Po jejich boku vystoupily ZAJÍC COMPANY, kteří 
se umístily na druhém místě v národním kole této soutěže. V Divadle pod lampou se 
v předchozím roce uskutečnilo jedno z postupových kol této celosvětové soutěže. 

Dalším příkladem takové spolupráce byla realizace večera věnovaného 
MEZINÁRODNÍ CENĚ VÉVODY Z EDINBURGU jejímž motem je „Dobrodružná expedice * 
Dobrovolnictví * Dovednost * Sportovní aktivita“. Tento večer se uskutečnil ve spolupráci 
s SK ASK ČR Klubem cestovatelů a v průběhu večera se zde také ještě přestavily hudební 
studentské skupiny z Masarykova gymnázia v Plzni. 

 
Výjimečným hudebním zážitkem bylo vystoupení rockové skupiny TERRANA, 

v jejímž čele stojí světově uznávaný americký bubeník Mike Terrana. Této koncert se 
uskutečnil ve spolupráci s pražskou agenturou Pragokoncert. 

Svoji plzeňskou premiéru si také v Divadle pod lampou odbyla česká „allstars“ 
punková kapela HANBA. Tato skupina zde představila svůj debut „Silou kovadliny“, za 
který v roce 2015 získala žánrové ocenění Anděl. Tento koncert mimo jiné natáčela Česká 
televize a jeho sestřih společně s rozhovorem s lídrem skupiny se objeví v dokumentu 
KMENY, který vysílá ČT.  

V rámci týdne hispánské kultury v Plzni vystoupil na podiu Divadla pod lampou 
španělský saxofonista ARTURO SORIANO doprovázený českou formací MilEich. 

 
Z dalších zajímavých vystoupení, která se v průběhu roku 2014 odehrála v Divadle 

pod lampou, bych zde zmínil např. vystoupení špičky české punkové scény skupiny PIPES 
& PINTS, americké nezávislé formace AUXES či projektu WERE MUTE společně s Martinem 
Tvrdým.  Za tímto projektem stojí Vašek Havelka ze skupiny PLEAS THE TREES  a v roce 
2014 bylo o tomto spojení hodně slyšet v souvislosti s jejich deskou „U NÁS V GARÁŽI, na 
které vzdali hold legendám českého undergroundu a alternativy. 

Dále za zmínku stojí i premiérové plzeňské vystoupení kanadské  progressive 
metalové skupiny PROTEST THE HERO, která je ve svém žánru respektovanou a 
pravidelně vystupuje po celém světě či vystoupení české skupiny HENTAI CORPORATION, 
kterou doprovodila plzeňská kapela KNÍRY. Hentai Corporation je nezaměnitelnou 
skupinou, která patří k nejvýraznějším tvářím české klubové scény posledních let. 

Výsledkem dlouhodobé spolupráce s dalšími neziskovými subjekty na území Plzně 
byl například večer pod názvem „Mladá Muzika“, který jsme již po několikáté realizovali 
ve spolupráci s hudebním kroužkem 15. ZŠ v Plzni. V rámci večera se představily mladé 
skupiny, které se  představily s vlastní autorskou tvorbu. Skupiny tvoří žáci hudebního 
kroužku školy.  

 
Kromě jednotlivých produkcí a již zmíněných projektů jsou v programu společnosti 

zastoupeny i další dlouhodobé projekty: 
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Múza 
 Múza je vyhledávací soutěžní přehlídka pro mladé skupiny. Soutěž měla v roce 2014 
11 postupových kol a přihlásilo se do ní celkem 60 mladých hudebních souborů s vlastní 
autorskou tvorbou. Absolutním vítězem tohoto ročníku soutěže v odborné části soutěže se 
stala skupina BREATHING THE BOTTOM. V divácké části soutěže zvítězila skupina 
SNĚHURKA A 7. 

Soutěž nabízí atraktivní ceny pro vítěze - bezplatné pobyty v nahrávacích studiích, 
slevy v prodejnách hudebnin a další.  Soutěž mimo jiné slouží i k zviditelnění mladých 
skupin, díky ní snáze pronikají i do dalších klubů v regionu. Projektem se naše společnost 
snaží podporovat rozvoj uměleckého potenciálu u mladé generace. 

 
Veřejná zkušebna 
 Cílem projektu je poskytnout začínajícím skupinám prostor a produkční zázemí při 
formování a hledání vlastního výrazu a tvorby. Skupiny mají možnost pod dohledem 
zkušeného technického a produkčního personálu na jevišti Divadla pod lampou získávat 
základní dovednosti a zkušenosti. Jedná se též o celoroční projekt.  
 

Barvy hudby 
 Společnost v roce 2014 pokračovala v realizaci projektu Barvy hudby, který se stal 
vyhledávanou značkou v programu společnosti. Projekt si bere za cíl: 

- vytvoření prostoru pro prezentaci nových trendů v oblasti alternativní kultury a 
okrajových hudebních směrů 

- vyhledávání, prezentace a podpora mladých souborů působících ve výše uvedených 
oblastech s důrazem na region západních Čech 

- prezentace  souborů, které kombinují buď různé žánry, nebo různé  způsoby 
vyjádření uměleckých záměrů. Výsledná produkce přesahuje rámec jednoho žánru 
a způsobu vyjádření (např. kombinace hudba – film, hudba – tanec apod.) 

- prezentace souborů působících v oblasti world music a etnické hudby 
 

 Projekt ve spolupráci s agenturami s mezinárodní působností představuje zahraniční 
či české soubory, které jsou respektovány na klubové světové scéně. Soubory musí 
splňovat některé z výše uvedených hledisek a představují nové trendy v soudobé hudbě. 
Zároveň v rámci projektu jsou představovány regionální soubory po boku zahraničních 
skupin. V uplynulém roce 2014 se pod hlavičkou tohoto projektu uskutečnilo celkem 10 
večerů a představilo se v jejich průběhu celkem 18 hudebních skupin. 
 

Kromě hudebních produkcí jsou v programu společnosti zastoupeny i nejrůznější 
nehudební produkce: 
 
Travelling 
 Stálicí v programu Divadla pod lampou je již řadu let cyklus pořadů uváděných pod 
názvem „Travelling“. Věnuje se cestopisným zajímavostem z různých koutů světa, 
specifikám různých světových kultur, přiblížení různých životních stylů. Pořadem 
pokračujeme v tradici přibližování uvedených témat široké veřejnosti v návaznosti na 
hudební produkce prezentující různé etnické kultury.  
 Pořady dávají prostor k prezentaci dokumentů a materiálů i amatérského 
charakteru, které vytvoří a prezentují přednášející.    

Autentičnost projekcí a díky tomu i rostoucí návštěvnost nás přesvědčila o 
důležitosti jejich pravidelného zařazování do programu. Hlavní skupinu návštěvníků tvoří 
studenti, mladí lidé a cestovatelé, výjimkou nejsou lidé starší generace.  
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Pod hlavičkou cyklu se uskutečnil například i filmový festival „Expediční kamera“ 
v jeho letní i zimní mutaci. Premiéru si zde odbyl také pořad věnovaný úspěšnému 
výstupu plzeňského horolezce Honzy Trávníčka na vrchol jedné z nejobávanějších 
osmitisícových hor světa K2, který se uskutečnil v roce 2014. 
 
 
 
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT“ 
 V roce 2014 bylo Divadlo pod lampou již tradičně oficiálním projekčním místem 
regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Filmové 
projekce byly doplněny ještě debatami a doprovodným hudebním programem, který 
navazoval na téma uváděných filmů. Realizace festivalu probíhala jako každoročně ve 
spolupráci s obecně prospěšnou společností „Člověk v tísni“  
  

 V přehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna představení a programy, které 
společnost Divadlo pod lampou v roce 2014 uspořádala. Podrobný program 
Divadla pod lampou najdete na www.podlampou.cz  v sekci archiv. 
 

Statistiky jednotlivých aktivit  
 

V průběhu roku jsme zrealizovali celkem 179 kulturních produkcí v těchto poměrech: 

• 159 koncertních, hudebních a jiných představení  

• 20 filmových projekcí 
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce, 
projektu atd… 
 
Návštěvnost  
 

 2012 2013 2014 

Návštěvnost- platící 11254 12251  11855 

Počet akcí 174 180 179 

Vstupné 1.064.618,00 1.265.158,00 1.398.012 

Průměr. Cena 
vstupenky 

95 103 118 

 
 
 
 

Údaje o hlavních cílových skupinách 
 

 Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb společnosti, jsou studenti, 
mladí lidé a střední generace do věku 40 let. V případě specifických produkcí jsou našimi 
cílovými skupinami i lidé starší. Vzhledem k širokému dramaturgickému záběru 
společnosti je i zájmové složení cílových skupin velmi pestré. 
 Našimi návštěvníky jsou převážně lidé z plzeňského regionu. Některé specifické 
programy jako je např. Múza či koncerty některých atraktivních souborů, jsou 
navštěvovány i mimoplzeňským publikem. Není výjimkou, že na některé koncerty 
přijíždějí návštěvníci prakticky z celých Čech. Procento mimoplzeňských návštěvníků 
z celkového počtu návštěvníků představuje přibližně 10 - 15%.  
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    Finanční zpráva společnosti za rok 2014 
     I. Rozvaha společnosti         v tis.Kč 

 

 Stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014 

A.Dlouhodobý majetek celkem 
  
  

382 211 

A.II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
  

1367 1367 

 A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1367 1367 

A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku majetku 
celkem 
  

-985 -1156 

 A.IV.7.Oprávky k samost.movit.věcem souborům mov.věcí -985 -1156 

B.Krátkodobý majetek celkem 
  
  

1923 2185 

B.I.   Zásoby celkem 
  
  
  

187 97 

 B.I.7.Zboží na skladě  
  

187 97 

B.II.Pohledávky celkem 
  

  
  

416 409 

 B.II.1.Odběratelé 
  
  

35 -13 

 B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy 
  

330 355 

 B.II.5.Ostatní pohledávky 
  
  

51 67 

 B.II.10.Daň z přidané hodnoty 
  
  

0 0 

B.III.Krátkodobý finanční majetek celkem 
  

1309 1678 

 B.III.1.Pokladna 
 Pokladna 
  
  

73 278 

 B.III.2.Ceniny 
 Ceniny 
  
  

2 1 

 B.III.3.Účty v bankách  
  
  

1234 1399 

B.IV.Jiná aktiva celkem 
  
  
  

11 11 

 B.IV.1.Náklady příštích období 
  

11 11 

 AKTIVA CELKEM 
  
  
  

2305 2406 
 
A.Vlastní zdroje celkem 
  
  

1297 1332 

A.I.Jmění celkem 
  
  
  

1256 1297 

A.I.2  Fondy 1256 1297 

A.II.Výsledek hospodaření celkem 
  
  

41 35 

 A.II.1.Účet výsledku hospodaření 
  

0 0 

 A.II.2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 41 35 

 A.II.3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

B.Cizí zdroje celkem 
  
  
  

1008 1074 

B.III.Krátkodobé závazky celkem 
  
  

833 900 

 B.III.1.Dodavatelé 
  
  

78 40 

 B.III.3.Přijaté zálohy 
  
  

0 5 

 B.III.4.Ostatní závazky 
  
  

2 5 

 B.III.5.Zaměstnanci 
  
  

172 172 

 B.III.6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 82 126 

 B.III.7.Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejnému     
zdrav. poj. 142 151 

 B.III.9.Ostatní přímé daně 
  
  

51 64 

 B.III.10.Daň z přidané hodnoty 
  
  

7 46 

 B.III.22. Dohadné účty pasívní 
  
  

299 291 

B.IV. Jiná pasiva celkem 
  

175 174 

 B.IV.1.Výdaje příštích období 
  
  

134 134 

 B.IV.2.Výnosy příštích období 
  
  

41 40 

 PASIVA CELKEM 
  
  
  

2305 2406 
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II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2014  v tis. Kč 
 
 
 

            Hlavní 
Hospodář

ská   

A. A. Náklady       činnost činnost Celkem 

A.I. A.I. Spotřebované nákupy celkem   641 1317 1958 

 A.I.1. Spotřeba materiálu     184 78  262 

  A.I.2. Spotřeba energie     457 227 684 

  A.I.4. Prodané zboží          - 1012 1012 

A.II. A. II. Služby celkem     1677 130 1807 

  A.II.5. Opravy a udržování     54 27                    81 

  A.II.6. Cestovné   6 - 6 

 A.II.7. Náklady na reprezentaci  - - - 

  A.II.8. Ostatní služby     1677 103 1780 

A.III. A. III. Osobní náklady celkem   2200 882 3082 

  A.III.9. Mzdové náklady     1716 683 2399 

  A.III.10. Zákonné sociální pojištění   480 197 677 

  A.III.13 Ostatní sociální náklady   4 2 6 

A.IV. A.IV. Daně a poplatky celkem 11 2 13 

 A.IV.16.     Ostatní daně a poplatky  11 2 13 

A.V. A. V. Ostatní náklady celkem   25 6 31 

  A.V.24. Jiné ostatní náklady     25 6 31 

A.VI.  A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem 154 16 170 

  A.VI.25. 
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. 
majetku 154 16 170 

  Náklady celkem       4708 2353 7061 

B. 
 
B. Výnosy       

B.I. B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1418 2404 3822 

  B.I.2. Tržby z prodeje služeb   1418 590 2008 

  B.I.3. Tržby za prodané zboží   - 1814 1814 

B.IV. B. IV. Ostatní výnosy celkem     6 3 9 

  B.IV.15. Úroky       6 - 6 

 B.IV.18. Jiné ostatní výnosy   - 3 3 

B.VI.  B. VI. Přijaté příspěvky celkem   - - - 

  B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)   - - - 

B.VII. B. VII. Provozní dotace celkem   3265 - 3265 

  B.VII.29. Provozní dotace     3265 - 3265 

B.VIII. B. VIII. Výnosy celkem     4689 2407 7096 

               

C. C. Výsledek hospodaření před zdaněním -19 54 35 

  C.I.34. Daň z příjmů     - - - 

D. D. Výsledek hospodaření po zdanění   -19 54 35 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je přílohou této výroční 
zprávy. 
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III. Výrok auditora 
 

ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 
 

 
Divadlo pod lampou o. p. s., se sídlem Havířská 11, Plzeň,  PSČ 301 00, IČO 280 04 256 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, 
o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014, 
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. jsou uvedeny v  příloze této 
účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Statutární orgán společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné  nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Odpovědnost auditora 
 
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i 
vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem 
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí  vnitřní kontrolní systém relevantní 
pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je 
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému 
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné 
společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
Praha , 15.6.2015 
 

Inter-Consult spol. s r.o.      

Týnská 21, Praha 1    Ing. Jan Hrabík , jednatel a auditor  

Číslo oprávnění  č. 414    číslo oprávnění 1884 
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IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2014 v tis. Kč 
 
     
                                                                                                

 Jednotlivě Celkem 

Stav peněžních prostředků na začátku roku  1309 tis. 

Hospodářský výsledek po zdanění  35 tis. 

Úpravy o nepeněžní operace  170 tis. 

     oprávky běžného roku ke stálým aktivům 171 tis.  

     změna zůstatků časového rozlišení -1 tis.  

Změna stavu běžných aktiv  164 tis. 

     změna stavu pohledávek 6 tis.  

     změna stavu závazků  68 tis.  

     změna stavu zásob 90 tis.  

Investiční činnost  - 0 tis. 

     hmotný investiční majetek 0.  

Finanční činnost  0 

    Změna stavu jmění 0  

   

Stav peněžních prostředků na konci roku  1678 tis. 
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V. Členění nákladů dle jednotlivých druhů činností   
 

Členění nákladů společnosti na obecně prospěšné služby, doplňkovou a 
správní  činnost  

Divadlo pod lampou, o.p.s.  
Hlavní činnost 

Doplňková 
činnost 

Správní činnost Celkem 

        

NÁKLADY    640 882,46 Kč 1 317 652,03 Kč   1 958 534,49 Kč 

z toho :a) materiálové náklady 183 618,61 Kč 77 845,27 Kč 0,00 Kč 261 463,88 Kč 

            b) nákup zboží 0,00 Kč 1 012 504,81 Kč 0,00 Kč 1 012 504,81 Kč 

            c) spotřeba energie 457 263,85 Kč 227 301,95 Kč 0,00 Kč 684 565,80 Kč 

          

Služby 1 671 482,04 Kč 129 748,23 Kč 6 374,65 Kč 1 807 604,92 Kč 

            a) Ozvučení, osvětlení 178 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 400,00 Kč 

            b) honoráře 1 061 702,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 061 702,00 Kč 

            c) produkce 4 468,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 468,00 Kč 

            d)  propagace 113 500,23 Kč 12 322,24 Kč 1 464,45 Kč 127 286,92 Kč 

            e) spoje 1 536,60 Kč 715,40 Kč 0,00 Kč 2 252,00 Kč 

            f)  náklady na repre 5 963,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč 

            g)  informační služby 21 222,08 Kč 10 607,68 Kč 3 860,20 Kč 35 689,96 Kč 

            h) provozní služby 104 796,48 Kč 49 557,01 Kč 0,00 Kč 154 353,49 Kč 

            i) autorské poplatky 41 533,30 Kč 375,00 Kč 0,00 Kč 41 908,30 Kč 

            j) audit 30 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 250,00 Kč 

            k) opravy a udržování 53 969,35 Kč 27 220,90 Kč 0,00 Kč 81 190,25 Kč 

            l) stravování 48 200,00 Kč 28 950,00 Kč 1 050,00 Kč 78 200,00 Kč 

            j) cestovné 5 941,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 941,00 Kč 

          

Osobní náklady 2 149 501,00 Kč 881 240,00 Kč 50 450,00 Kč 3 081 191,00 Kč 

z toho : a) ostatní osobní náklady 302 410,00 Kč 105 554,00 Kč 0,00 Kč 407 964,00 Kč 

             b)  mzdové náklady 1 375 809,00 Kč 577 388,00 Kč 37 559,00 Kč 1 990 756,00 Kč 

             c) zákonné soc.pojištění 467 430,00 Kč 196 681,00 Kč 12 784,00 Kč 676 895,00 Kč 

             d)  jiné osobní náklady 3 852,00 Kč 1 617,00 Kč 107,00 Kč 5 576,00 Kč 

      0,00 Kč   

Odpisy 154 009,30 Kč 16 487,40 Kč   170 496,70 Kč 

            a) DDHM, DDNM 154 009,30 Kč 16 487,40 Kč 0,00 Kč 170 496,70 Kč 

          

Ostatní náklady 29 127,10 Kč 8 333,90 Kč 5 699,00 Kč 43 160,00 Kč 
            a) daně a poplatky, 
bankovní poplatky, 

4 562,21 Kč 
1 914,90 Kč 5 699,00 Kč 12 176,11 Kč 

            c) pojištění majetku 24 565,00 Kč 6 419,00 Kč 0,00 Kč 30 984,00 Kč 

          

CELKEM 4 645 001,90 Kč 2 353 461,56 Kč 62 523,65 Kč 7 060 987,11 Kč 

% celkových nákladů 66,00% 33,00 Kč 1,00%   
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VI. Pohledávky a závazky společnosti 
 

Společnost měla k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši  409.766,00 Kč 
Struktura pohledávek: 

− neuhrazené faktury                                     -12.696,00 Kč 

− poskytnuté zálohy na služby                          355.532,00 Kč 

− ostatní pohledávky                               66.930,00 Kč 
 
Závazky 
Společnost neměla k 31. 12. 2014 žádné dlouhodobé závazky. 
Společnost měla k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši       900.867,68 Kč 
  
 
 
Struktura krátkodobých závazků: 
- závazky vůči dodavatelům                                                       39.516,54 Kč 
- přijaté zálohy                                                                           5.370,00 Kč 
- závazky vůči zaměstnancům:                                               298.504,00 Kč 

  - závazky vůči OSSZ, ZP                                      151.251,00 Kč 
  - závazky vůči FÚ                                                                   110.335,45 Kč 
- závazky dohadné účty pasivní                                                 290.566,69 Kč                      
- závazky ostatní                                                                       5.324,00 Kč 
 
 

VII. Majetek společnosti 
 
Společnost vlastnila k  31. 12. 2014 majetek v celkové výši 1 366 982,70 Kč. Majetek 
společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 1 tis. Kč a hmotný majetek.  
 

 
Struktura hmotného 

majetku 
 

 
Počáteční stav 

k 1. 1. 2011 

 
Přírůstky 

2014 

 
Úbytky 
2014 

 
Zůstatek 

k 31. 12. 2014 

 
STROJE  A ZAŘÍZENÍ 

 
1.173.250,70 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
1.173.250,70 

 
 
INVENTÁŘ 

 
193.732,00 

 
0 
 
 

 
0 

 
193.732,00 

 
CELKEM 

 
1.366.982,70 

 
0 
 

 
0 
 

 
1.366.982,70 

 
 
Odpisy majetku  

Společnost používá účetní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku času, doby 
upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Během odpisování se odpisová sazba nemění.  
 



Divadlo pod lampou         
Výroční zpráva 2014 
     

Strana 18 (celkem 35) 

Evidence majetku 
 
 
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000 Kč v jednotlivém případu a 

jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok,  je účtován na účet 022 a jsou u něj prováděny 
měsíční odpisy.  
 
 
 
 

VIII. Ekonomický komentář 
 

A.                                      Příjmy společnosti 
 

Celkové příjmy ve výši 7.096.153,34 byly v roce 2014 tvořeny vlastními výnosy - tržbami, 
výnosy z cizích zdrojů – dotace a dary, ostatními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. 

 
Struktura příjmů:  
 
I. Vlastní výnosy – tržby z hlavní činnosti a správní činnosti 

Vlastní výnosy DPL v celkové výši Kč byly tvořeny především tržbami ze vstupného.    
 
- tržby ze vstupného, zápisné, vlastní projekty              1.423.760,08 Kč 
 

 
II. Výnosy z cizích zdrojů 

Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 3.265.000 Kč byly tvořeny dotacemi ze Statutárního 
města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury 

 
1)       dotace                                                                3.265.000,00 Kč 
 
 

 
III. Příjmy z doplňkové činnosti  

Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 2.407.393,26 Kč byly tvořeny z výnosů za  
reklamní služby, z pronájmů  věcí movitých, z pronájmů prostor a z hostinské činnosti. 

 
 
 
 

B.                                    Náklady společnosti 
 
Celkové náklady Divadla pod lampou o. p. s. za rok 2014 tvořily 7.060.987,11 Kč – podrobné 
členění jednotlivých položek viz tabulka str. č. 16 
 

 
                     Spotřeba materiálu a neskladovatelných dodávek   

1.)                                   
a)  Spotřebované nákupy obsahují náklady na nákup spotřebního materiálu  

např. kancelářský materiál, úklidové prostředky, materiál na opravy, nákup drobného majetku 
apod. 

b)  Spotřeba energií – voda, teplo a teplá užitková voda, plyn, elektrická energie 
c)  Prodej zboží v hostinské činnosti, která je doplňkovou službou v organizaci. 
 
 
2.)                         Služby 
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a) Ozvučení a osvětlení jednotlivých akcí, zajišťované především dodavatelským způsobem                   
b) Honoráře jednotlivým umělcům nebo fakturované honoráře agenturami, které zastupují jak 
české, tak i zahraniční umělce.  Náklady odpovídají počtu odehraných představení.  
                      
c) Propagace-náklady jsou tvořeny výdaji na pravidelnou měsíční propagaci programu, na reklamní 
kampaně související s jednotlivými uměleckými projekty. Jedná se o náklady na tisky plakátů, 
letáků, programů a náklady na distribuci a prezentaci propagačních materiálů jejich výlep apod. 
 
d)Spoje -  Poštovné služby 
 
e) Náklady na reprezentaci, občerstvení umělců - náklady jsou tvořeny v převážné výši výdaji na 
catering umělců  
 
f) Náklady na telekomunikační  a internetové služby 
 
g) Provozní služby jsou tvořeny náklady za veškeré služby týkající se vlastního provozu např. praní 
prádla, sanitace, apod., dále je zde zahrnut rozdíl v nákladech o koeficient u DPH      
             
h) Náklady za jednotlivé umělecké soubory – poplatky OSA, Integram apod. 
 
i)Auditorské služby - v položce jsou zahrnuty náklady na služby  auditora  
 
j) Opravy a udržování - položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize zařízení a strojů a 
náklady na běžnou údržbu prostor divadla (malířské, instalatérské, truhlářské, zámečnické služby 
atd.).  
                   
k) Stravování zaměstnanců       
 
l) Cestovné zaměstnanců 
                                                     
 
3.                      Osobní náklady 
                            Osobní náklady zahrnují mzdové náklady a s tím související náklady na zákonné 
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a ostatní osobní náklady. 

 
a)                      Ostatní osobní náklady 

                      Náklady na OON zahrnují výplaty externího provozního personálu – pořadatelé, 
výpomoce úklid, bar, dále se jedná o  IT, údržba objektu, apod. 

 
b)                      Mzdové náklady 
                        Náklady na mzdy 7 stálých zaměstnanců. 

  
c)                      Zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 

                    Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění vyplývají z uvedených 
celkových mzdových nákladů a příslušných právních předpisů. 
 
d)                    Jiné osobní náklady 

                 Jiné osobní náklady tvoří úrazové pojištění. 
 

4.                     Odpisy 
             Výše nákladů na účetní odpisy  se řídí vyhláškou 476/2003 Sb., kterou se mění vyhláška 
504/2002 Sb., která provádí některá ustanovení  zákona   č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a 
dále odpisy drobného majetku. 
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5.                     Ostatní náklady, poplatky 
                 Uvedené náklady  tvoří náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzovní 
ztráty, televizní a rozhlasové poplatky, dále náklady na pojištění majetku a osob,  poplatky za 
stravenky  atd. 

 
 

ZÁVĚREM 
 

Rok 2014 patřil v historii klubu k těm vydařenějším. Byl to třetí rok působení 
společnosti v systému čtyřletých grantů, což se pozitivně odráží na chodu společnosti. 
Tím, že společnost má zajištěnou část finančních prostředků na vlastní provoz, může se 
více a lépe věnovat vlastním dramaturgii a také plánování rozvoje s výhledem na delší 
dobu než je jeden rok. Tato skutečnost se pozitivně odrazila na zkvalitnění přípravy a 
rozšíření dramaturgického záběru činnosti společnosti. Do programu se nám podařilo 
začlenit několik výjimečných vystoupení, která by bez působení ve čtyřletých grantech 
nebylo možné realizovat. Vytváří se tím kvalitní stabilní zázemí, které umožňuje další 
rozvoj společnosti.  

 
Jak ukazuje výčet činnosti obsažený v této výroční zprávě, poměrně se daří 

v dramaturgii prezentovat ve vyváženém poměru vystoupení zavedených jmen společně 
s novými tvářemi, o kterých ještě hodně uslyšíme. Tím se snažíme naplňovat základní 
poslání společnosti. Správnost koncepce činnosti společnosti dokazuje i fakt, že věkové 
složení publika se nemění. Věková struktura publika zůstává stále stejná, přestože 
organizace „stárne“. Tato skutečnost ukazuje, že naší činností se daří oslovovat stále nové 
publikum. 

   
Na tomto místě bych také chtěl poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce 

podporovali a pomáhali nám v naší práci. Děkuji také celému týmu Divadla pod lampou, 
externím spolupracovníkům a všem, kteří se podílejí na chodu společnosti a zajištění 
provozu.   Bez jejich pomoci bychom nebyli tím, čím jsme. 

 
Díky patří Ministerstvu kultury České Republiky, Plzeňskému kraji a Úřadu 

městského obvodu Plzeň 3 za poskytnutou finanční podporu jednotlivým projektům.  
 
Největší dík patří Statutárnímu městu Plzni za dlouhodobou podporu okrajové 

kultury na svém území. 
 

V Plzni, dne 27. 5. 2015 
 
Mgt. et. MgA. Roman Černík v.r. 
předseda správní rady 
 
 
Ing. Petr Choura v.r. 
ředitel společnosti 
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PŘÍLOHA Č.1 - SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY  
 
Partneři a spolupořadatelé našich akcí 

Město Plzeň  

Ministersvo kultury ČR 

Plzeňský kraj 

Hudebniny Houdek 

Dragonpress 

Euroverlag 

Kdyňské nahrávací studio 

Studio Ex-Avik 

Studio PyHa 

Nahrávací studio Franz Kafkaz 

Francouzská aliance, pobočka Plzeň 

Centrum španělské kultury a vzdělávání 

Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty 

Centrum protidrogové prevence a terapie 

Ústav umění a designu při ZČU v Plzni 

Člověk v tísni, o.p.s. 

o.s. Snow Laterna 

o.s. Cigistock 

a mnoho dalších organizací a fyzických osob 

 

Spolupracující média 

MF Dnes 

Plzeňský deník 

Žlutý 

Žurnál 

Metro 

Český rozhlas Plzeň  

Reflex  

www.freemusic.cz 

www.regionplzen.cz 

www.muzikus.cz 

www.kvrm.cz 

Rockmag.cz 

Coremusic.cz 

http://www.freemusic.cz/
http://www.regionplzen.cz/
http://www.kvrm.cz/
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NMNL.cz 

PŘÍLOHA Č.2 – MÉDIA MONITORING  

Divadlo pod Lampou – obraz v tisku za rok 2014 
 
 (HAJ) 
 Čínský rok koně startuje i v Plzni / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
 1210-5139. -- Roč. 23, č. 20 (24.01.2014), s. 12 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Soutěž Múza odstartovala. Postupuje kapela Glajstr Duo / Milan Říský. -- 
 In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 17 (21.01.2014), s. 8 
 
 CHOCHOLE, Tomáš, 1975- 
 Osobnosti českého hip-hopu se dnes předvedou v Lampě / Tomáš Chochole. -- 
 In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 
 č. 26 (31.01.2014), s. B/2 
 
 SOUČEK, Karel, 1915-1982 
 Rockoví avantgardisté v Divadle pod lampou / Karel Souček. -- In: Plzeňský 
 deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 32 (07.02.2014), s. 12 
  
 DIVADLO 
 Divadlo pod lampou : Vladimír 518  & James Cole, Profesor Ikebara. -- In: 
 Žurnál. -- Roč. 8, č. 1 (13.01.2014), s. 20 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Pipes and Pints: Naše album koupíte i v Anglii. -- In: Plzeňský kulturní 
 přehled Kultura. -- (25.02.2014), s. [1] a 4 
 
 SOUČEK, Karel 
 Kapela Poletíme? přiveze Pod lampu rock, punk i country / Karel Souček. -- 
 In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 48 (26.02.2014), s. 8 
 
 NĚMCOVÁ, Barbora 
 Jeden svět. V Plzni startuje 16. ročník filmového festivalu / Barbora 
 Němcová. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. 
 -- Roč. 25, č. 64 (17.03.2014), s. B/4 
 
 (ŘÍM) 
 Gallon Drunk míří s novinkou do Plzně / (řím). -- In: Plzeňský deník. -- 
 ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 71 (25.03.2014), s. 8 
 
 FESTIVAL 
 Festival Jeden svět míří do Dialogu, Pekla a Pod lampou. -- In: Plzeňský 
 kulturní přehled Kultura. -- (31.03.2014), s. 6 
 
 (TOM) 
 Loňský vítěz soutěže Múza představí debutové album / (tom). -- In: Mladá 
 fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 131 
 (06.06.2014), s. B/2 
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 (TOM) 
 O vítězi Múzy rozhodnou i fanoušci : v plzeňském Divadle pod lampou dnes 
 vyvrcholí 22. ročník soutěže pro mladé muzikanty / (tom). -- In: Mladá 
 fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 138 
 (14.06.2014), s. B/2 
 
 DIVADLO 
 Divadlo pod lampou. Eläkeläiset. -- In: Žurnál. -- Roč. 9, č. 4 
 (30.04.2014), s. 22 
 
 DIVADLO 
 Divadlo pod lampou : Pipes and Pints, Threes Away, Boy. -- In: Žurnál. -- 
 Roč. 8, č. 2 (07.02.2014), s. 15 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Múza hledá další talenty / Milan Říský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
 1210-5139. -- Roč. 23, č. 248 (22.10.2014), s. 8 
 
 PAULIE 
 Paulie Garand : Divadlo pod lampou. -- In: Žurnál. -- Roč. 8, č. 10 
 (29.10.2014), s. 30 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Co by přinesl Rock for People? : Dramaturgové nemají jasno / Milan Říský. 
 -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 273 (22.11.2014), 
 s. 2 
 
 CHOCHOLE, Tomáš, 1975- 
 Múza 2015: začíná další ročník unikátní soutěže kapel / Tomáš Chochole. -- 
 In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 
 č. 285 (06.12.2014), s. B3 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Přihlásit se do hudební soutěže Múza je možné do pátku / Milan Říský. -- 
 In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 287 (09.12.2014), s. 
 10 
 
 DIVADLO 
 Divadlo pod lampou. -- In: Žurnál. -- Roč. 8, č. 12 (16.12.2014), s. 30 
 
 (ŘÍM) 
 Čtvrté kolo soutěže Múza bude rockové (řím). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
 1210-5139. -- Roč. 23, č. 31 (06.02.2014), s. 8 
 
 ŘÍSKÝ, Milan 
 Valentýn byl s Pipes and Pints punkový / Říský, Milan. -- In: Plzeňský 
 deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 40 (17.02.2014), s. 4 
 
 BENEFIČNÍ 
 Benefiční koncert podpoří psí útulek. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
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 Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 67 (20.03.2014), s. B1 
 
 V 
 V pátek se bude hrát pro zvířata. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
 -- Roč. 23, č. 73 (27.03.2014), s. 2 
 
 BLACK 
 Black Lion, 100°C a další. Koncert pro útulek. -- In: Mladá fronta Dnes. 
 Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 74 (28.03.2014), s. 
 B3 
  
 MIGHTY 
 Mighty Tour. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 83 
 (08.04.2014), s. 8 
 
 ROCKNROLLOVÉ 
 Rocknrollové kapely zahrají v Lampě. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
 Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 113 (16.05.2014), s. B2 
 
 KAPELE 
 Kapele Positive Mind se dvojka povedla. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
 1210-5139. -- Roč. 23, č. 219 (18.09.2014), s. 16 
 
 DRAŽÍ 
 Draží "Trávovu" výstroj z K2, aby pomohli Elišce. -- In: Mladá fronta Dnes. 
 Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 113 (16.05.2014), s. 
 B1 
 
 TRÁVNÍČEK 
 Trávníček o cestě na K2. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- 
 ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 295 (18.12.2014), s. B2 
 
 EMA 
 Ema Brabcová se vrací do Divadla pod lampou. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
 Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 10 (13.01.2014), s. B5 
 
 (HAJ) 
 Festival Jeden svět má před sebou poslední dva dny (haj). -- In: Plzeňský 
 deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 219 (18.09.2014), s. 12 
 
 V 
 V Plzni se dozvíte, jak zdolat K2. -- In: Lidové noviny; LN+. -- ISSN 
 0862-5921. -- Roč. 27, č. 218 (10.10.2014), s. 1 
 
 SE 
 Se Sto zvířat vystoupí i medvědi. -- In: Lidové noviny; LN+. -- ISSN 
 0862-5921. -- Roč. 27, č. 284 (05.12.2014), s. 2 
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PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2014 
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PŘÍLOHA Č.4 – PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 
Příloha účetní závěrky k 31.12.2014 

 

  

I. Obecná část: 

      1.    Název:           Divadlo pod lampou, o.p.s. 
      2.  Sídlo:           Plzeň, Havířská 11, Plzeň 

      3.    Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

      4.    Druh obecně prospěšných služeb: 

            -   veřejné pořádání koncertů a jiných hudebních produkcí včetně   

                festivalů a jejich  uvádění  na vlastní scéně či pohostinsky pro jiné  

                pořadatele v tuzemsku či zahraničí, včetně zajišťování veškerých  
                služeb a činností souvisejících s realizací uvedených produkcí 

                veřejné předvádění dramatických či jiných uměleckých děl výkonnými 

                umělci 

- pořádání divadelních představení, jednorázových divadelních projektů i  

jiných uměleckých projektů a jejich uvádění na vlastní scéně či pohostinsky 

pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, včetně zajišťování veškerých 
služeb a činností souvisejících s realizací uvedených uměleckých projektů 

- veřejné pořádání filmových a video produkcí včetně pořádání festivalů 

pořádání stáží, seminářů a uměleckých dílen 

- pořádání výstav v prostorách divadla 

- vydavatelská a nakladatelská činnost 
- zajišťování audiovizuálních nahrávek a vytváření webových stránek 

- zajišťování propagačních materiálů týkajících se činností divadla 

- pronájem a půjčování věcí movitých souvisejících s hlavní činností 

- agenturní činnost v oblasti kultury, umění a osvěty 

- 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 

 

       5.     Doplňková činnost: 

-   reklamní činnost a marketing 
-   hostinská činnost 

-   pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování  

     jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,   

     bytů a nebytových prostor 

- pronájem a půjčování věcí movitých 
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

 

       6.     Datum vzniku:                22.ledna 2008 

 

               Zakladatel společnosti:    Statutární město Plzeň, 

                                                    nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
       7.     IČO  280 04 256 
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         8.   Orgány společnosti:                                                                    

               8.1. Správní rada  ve složení: 

                 předseda 

                               Mgr.et. MgA. Roman Černík,  narozen 8. 3. 1964, 

                               bytem Ves Touškov 16, 330 01 Stod    

                      místopředsedkyně 
                                Bc. Eva Herinková, narozena 18. 2. 1965,  

                                bytem Toužimská 22, 323 00 Plzeň 

             

                 členové 

                           Mgr. Radek Diestler, narozen 31. 5. 1972, 
                           bytem Nýřanská 760/4, 153 00 Praha 5 

                           Mgr. Petr Šimon, narozen 23.11.1976, 

                           bytem Čechova 10,301 00 Plzeň  

                           Petr Vacek, narozen 5. 6. 1961, 

                                bytem Na Rybníčku 6, 312 00 Plzeň 

                           Bc. Světlana Budková, narozena 21.11.1980, 
                           bytem Rabštejnská  61, 323 00 Plzeň       
 
 
 
-   členkám správní rady BCC. Evě Herinkové a Bc. Světlaně Budkové skončilo dne 24. 

března 2014 tříleté funkční období. Zakladatel jmenoval prostřednictvím Rady 
města Plzně dne 27. 2. 2014 obě jmenované na další období členy správní rady. 
Jejich funkční období je tříleté a končí dne 24. 3. 2017. 

- členovi správní rady panu Petru Vackovi skončilo dne 30. června 2014 tříleté 
funkční období. Správní rada společnosti doporučila zakladateli jeho jmenování na 
další tříleté období. Zakladatel následně pana Petra Vacka jmenoval 
prostřednictvím Rady města Plzně dne 30. 4. 2014 členem správní rady na tříleté 
funkční období. Jeho funkční období končí dne 30. 6. 2017. 

- členka správní rady paní MgA. Šárka Havlíčková rezignovala ke dni 31. 10. 2014 
z osobních důvodů na svoje členství ve správní radě společnosti. Zakladatel 
společnosti na doporučení správní rady jmenoval na její místo pana Mgr. Petra 
Šimona. Jeho funkční období je tříleté a končí dnem 26. 11 2017. 

 

 
               8.2. Dozorčí rada ve složení: 

                 předseda 

                           Mgr. Vít Zahálka, narozen 24. 9. 1976, 

                           bytem Adelova  4, 320 01  Plzeň          

                           MSc. Jiří Buriánek, narozen 10. 7. 1969, 

                           bytem Politických vězňů 17, 301 00 Plzeň 
                           Ing. Milan Uhlík, nar.1.7.1971, 

                           bytem Slovanská alej 2a, Plzeň. 

- člence dozorčí rady Heleně Matoušové skončilo 24.3.2014 funkční období a 
zakladatel jmenoval na uvolněné místo Ing. Milana Uhlíka s účinností od 25.3.2014 
na tříleté období prostřednictvím Rady města Plzně dne 27.2.2014.  

       

          8.3.  Ředitel společnosti 

                                Ing. Petr Choura. 13.4.1967, 

                                bytem U Velkého rybníka 811/7, 301 00 Plzeň 
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     9.   Výše osobních nákladů: 3081 tis. Kč 

           Mzdové náklady                                             1991 tis. Kč 

           z toho vedení společnosti                                  476 tis. Kč 

           zákonná pojištění                                             677 tis. Kč 

                z toho vedení společnosti                       161 tis. Kč 

                  ostatní osobní náklady                                      408 tis. Kč 

                ostatní zákonná pojištění                                     5  tis. Kč 

   

         

         10.  Počet zaměstnanců: 
                k 31.12.2014             7 

        z toho řídících:           1 

                průměrný počet zaměstnanců za rok  2014  7 na   trvalý pracovní 

                poměr +  31 dohod o provedení práce 

  

         11.  Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů:        0 
 

   
 

         12.  Výše poskytnutých půjček: 

                a) statutárním orgánům:   0 
                b) dozorčím orgánům:       0 

                c) řídícím orgánům:          0 

 

 

 

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
         1.  Způsob ocenění: 

              a) zásob nakupovaných: nakupované zásoby a materiál se oceňují  

                   pořizovacími cenami, zásoby jsou dodávány od dodavatelů přímo a 

                   veškeré vedlejší náklady jsou již zahrnuty v ceně zásob 

 b) zásoby vytvořené ve vlastní režii: nejsou 

              c) HIM a NEHIM vytvořeného vlastní činností: není 
              d) cenných papírů a majetkových účastí: nejsou 

 e) příchovků a přírůstků zvířat: nejsou 

 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: majetek převzat na  základě 

darovací smlouvy od Statutárního města Plzeň v ocenění na základě 
znaleckých posudků. 

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: nebyly 

4. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, 

uspořádání položek účetní závěrky a vyčíslení peněžních částek těchto změn 

ovlivňující výši majetku, závazků a hospodářského výsledku: 

          5. Způsob stanovení opravných položek k majetku: nebyl použit 

          6. Způsob stanovení odpisových plánů: účetní odpisy majetku pořízeného   

              na   základě darovací smlouvy jsou daňově neuznatelné. 

 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

          1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek: 
          a) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách: 0 

          b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: 0 

          c) majetek v operativním pronájmu:  0 
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          d) majetek ve finančním pronájmu:   0                      

          e) zahájení, doba trvání, ukončení: není 

          f) celkový součet splátek bez DPH: není 

          g) vyúčtovaná část splátek nájemného z celkové částky dle b) ke dni  

              účetní uzávěrky a skutečně uhrazené splátky: není 

          h) vyúčtovaná část splátek nájemného za účetní období a skutečně 
              uhrazené částky není 

          i) předčasné ukončení nebo převedení předmětu nájmu ne 

          j) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než je ocenění   

             v účetnictví: 0 

         k) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů 
         l)  rozdíly mezi vstupní a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u  

             nepeněžních vkladů: 0 

 

       2.Pohledávky: 

       a) Souhrnná výše pohledávek: 410 tis. Kč 

       b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis dle jednotlivých  
           měn ( v cizích měnách): 0 

       c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu období k podnikům ve  

           skupině: 0 

       d) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem:0 

       e) Pohledávky po splatnosti: 0 

 
       3. Vlastní jmění: 

       a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období: 0 

          

 

       4.Závazky 
       a) souhrnná výše závazků: 901 tis. Kč 

b) souhrnná výše závazků v cizích měnách (v Kč) a rozpis dle jednotlivých   

    měn (v cizích měnách) 0 

       c) úhrnná výše závazků k podnikům ve skupině:   0 

       d) závazky kryté podle zástavního práva:              0 

       e) závazky, které nejsou vedeny v účetnictví:        0 
       f) závazky po splatnosti:                                       0 

 

       5. Rezervy nebyly tvořeny. 

 

       6. Rozpis přijatých dotací na provozní účely: 

       a) Statutární město  Plzeň:   3235 000Kč  
       b) Plzeňský kraj:                                      15 000Kč  

       c) Ministerstvo kultury:                            15 000Kč      

 

 
 

       7. platné závazky pojistného a sociálního zabezpečení a příspěvku na státní  

           politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního  

           pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných  

           finančních orgánů (vyjma daně z příjmů právnických osob splatnou 
           z řádného DP). 
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Běžné období Minulé období  

Věřitel Splatnost Kč Věřitel Splatnost Kč  

OSSZ 2015 106 OSSZ 2014 100  

ZP 2015 45 ZP 2014  42  

FÚ 2015 110 FÚ 2014  58  

 

 

 
        8.Celkové náklady na odměnu statutárnímu auditorovi: 

  Odměna včetně DPH ve výši 30 tis. Kč. 

 

        9.Významné události po datu účetní závěrky  

           Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo 

           k významným událostem.  
 

       10.Výnosy z běžné činnosti 

 

 
 Běžné období Minulé období 

Celkem Hlavní a 

správní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Celkem Hlavní 

správní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Tržby vstupné, 
zápisné 1406 1406 0 1272 1272 0 

Tržby z prodeje zboží 1814 0 1814 1970 0 1970 

Ostatní výnosy 611 18 593 614 32 582 

Dotace 3265 3265 0 2900 2900 0 

 
 
 

 
V Plzni dne:  10.6.2015 

                                                       
¨ 

 

                                                                           Ing. Petr Choura 
                                                                  ředitel Divadlo pod lampou, o.p.s. 

 


