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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
telefon:
E.mail:
Web:
Odpovědná osoba:

Divadlo pod lampou, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 22. 1. 2008
oddíl O, vložka 118
Havířská 11, 301 00 Plzeň
280 04 256
CZ 280 04 256
221251372/0300
+420 378 037 800
info@podlampou.cz
www.podlampou.cz

Ing. Petr Choura, ředitel

Zakladatel společnosti
Název:
Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, PSČ 306 32
Řídící orgány společnosti
Správní rada:
Předseda:
Členové:

Dozorčí rada:
Předseda:
Členové:

Mgr. Petr Šimon
Ing. Petr Náhlík
Bc. Světlana Budková
Mgr. Radek Diestler
Mgr. et. MgA. Roman Černík
Petra Šípková
Msc. Jiří Buriánek
Mgr. Vít Zahálka
Ing. Milan Uhlík

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který za společnost navenek jedná.
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
V průběhu roku 2017 došlo k níže uvedeným změnám v řídících orgánech
společnosti:
- člence správní rady paní Bc. Evě Herinkové skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Na její místo ve správní radě jmenoval zakladatel
prostřednictvím Rady města Plzně paní Petru Šípkovou. Její funkční období
je tříleté a vzniklo dne 26. března 2017.
- člence správní rady paní Bc. Světlaně Budkové skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Zakladatel ji jmenoval prostřednictvím Rady města
Plzně členkou správní rady na další funkční období. Její funkční období je
tříleté a vzniklo dne 26. března 2017.
- členovi správní rady panu Petru Vackovi skončilo dne 1. července 2017
tříleté funkční období. Na jeho místo ve správní radě jmenoval zakladatel
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prostřednictvím Rady města Plzně pana Ing. Petra Náhlíka. Jeho funkční
období je tříleté a vzniklo dne 2. července 2017.
členovi správní rady panu Mgr. Petru Šimonovi skončilo dne 27. listopadu
2017 tříleté funkční období. Zakladatel ho jmenoval prostřednictvím Rady
města Plzně členem správní rady na další funkční období. Jeho funkční
období je tříleté a vzniklo dne 21. prosince 2017.
členovi dozorčí rady panu Ing. Milanovi Uhlíkovi skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Zakladatel ho jmenoval prostřednictvím Rady města
Plzně členem dozorčí rady na další funkční období. Jeho funkční období je
tříleté a vzniklo dne 26. ledna 2017.

Předsedou správní rady zůstává pan Mgr. Petr Šimon.
Ředitel společnosti
Správní rada jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Ing. Petra Chouru s
účinností od 1. 4. 2008.
Zaměstnanci
Ve společnosti v roce 2017 pracovalo 6 stálých a 33 externích zaměstnanců na
dohody o provedení práce.
Organizační schéma DPL
ŘEDITEL
↓
EKONOMICKÁ ŘEDITELKA
↓
PROGRAMOVÝ PROVOZNÍ PRODUKČNÍ

↓
BARMANI

UKLÍZEČKA

↓
POŘADATELÉ

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 zakladatelem je
město Plzeň, které se rozhodlo zrušit předcházející příspěvkovou organizaci
existující od roku 1991. Činnost obecně prospěšné společnosti na bývalou
příspěvkovou organizaci plynule navázala.
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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.
Dnes 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 a kulturní klub
Divadlo pod lampou. Do nedávné doby v objektu také sídlilo občanské sdružení
Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty. To se však na konci roku 2015
přestěhovalo do vlastního zrekonstruovaného objektu „Moving Station“.
Centrum protidrogové prevence a terapie (www.cppt.cz) zajišťuje svojí koncepcí a
náplní činnosti širokou sociální oblast a to poskytováním služeb prevence vzniku
nežádoucích 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.
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 než dvacet pět 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
Rok 2017 byl druhým rokem nového programu čtyřletých grantů na období
2016 – 2019. Divadlo pod lampou, o.p.s. spolu s celou kulturní Plzní muselo
v tomto období uvést svoji kulturní strategii do souladu s novými finančními
podmínkami, které v Plzni nastaly po roce 2015.
Ze strategického plánu a výše přidělené dotace vyplývá, že klíčovým úkolem
pro společnost bylo v roce 2017 (stejně jako v roce 2016) stabilizace činnosti
společnosti v nových finančních podmínkách. Samozřejmostí byla snaha o rozšíření
programové nabídky, jak jsme si vytýčili ve strategickém plánu. Strategický plán, a
tedy i dramaturgický výhled činnosti, byl v roce 2017 pravidelně evaluován.
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Společnost DPL vyhodnotila celkovou situaci a dramaturgické záměry.
Provedla organizační změny ve společnosti a redukci činnosti, tak aby byl zajištěn
vyrovnaný rozpočet při zachování co největšího rozsahu poskytovaných kulturních
služeb. Samozřejmostí byla snaha společnosti o maximální možné naplnění
předloženého strategického plánu. Některé jeho prvky, které jsou výrazněji
finančně náročné a nepřinášejí ekonomické výsledky, však musely být utlumeny či
odsunuty na pozdější dobu.
Zároveň společnost podnikla kroky k zajištění dodatečných finančních
prostředků, aby vůbec byla možná další činnost. Toto se ve spolupráci se
zakladatelem pro rok 2017 podařilo. Zároveň jsme se snažili najít cestu k
financování činnosti společnosti i na další roky. Samozřejmě vše toto ve spolupráci
se zakladatelem společnosti.
Rok 2017 byl pro společnost důležitý také proto, že Divadlo pod lampou,
o.p.s. se podílelo výraznou měrou na dramaturgii hlavní scény tradičního
plzeňského festivalu Živá ulice. Divadlo pod lampou stálo v roce 2016 u zrodu
Kulturního spolku 3P, který se stal spolupořadatelem tohoto festivalu. Kulturní
spolek 3P je složený ze zástupců čtyř významných plzeňských kulturních subjektů Anděl Music Club, Divadlo Pod Lampou, Zach's Pub a Měšťanská beseda. Spolek
začal koordinovat činnost zúčastněných kulturních subjektů v oblasti programové,
ale také podal žádost o grant na realizaci festivalu Živá ulice v letech 2017 – 2019.
Město Plzeň rozhodlo o tom, že festival bude realizován ve spolupráci s druhým
žadatelem společností ArtProm s.r.o. Příjemcem grantu se stala společnost
ArtProm.
Dalším důležitým počinem, který inicioval tento spolek a tedy i Divadlo pod
lampou, o.p.s. je vydávání společného programu pěti plzeňských kulturních
institucí pod názvem „ZÓNA“. První číslo tohoto programového přehledu vyšlo
v lednu roku 2017 a plánujeme jeho další rozšíření v průběhu roku 2018.
Nedílnou součástí činnosti společnosti byl v uplynulém roce také 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 a společnost v uplynulém roce žádala o granty od úrovně
městských obvodů přes Odbor kultury města Plzně, Plzeňský kraj až k Ministerstvu
kultury České republiky.
Divadlo pod lampou, o.p.s. v roce 2017 rozšířilo okruh dobrovolníků, s nimiž
spolupracuje na zajištění činnosti. Nově jsme vytvořili skupinu amatérských
fotografů, kteří pravidelně dokumentují námi pořádané akce. Zároveň tím rozvíjejí
svoje schopnosti, protože focení koncertů má svá specifika a je poměrně složité.
V průběhu uplynulého roku jsme zrealizovali celkovou oprava interiérů
sociálních zařízení ve veřejné části klubu. Zároveň jsme začali připravovat celkovou
opravu interiéru baru, kterou bychom chtěli zrealizovat v průběhu roku 2018.
Kromě standardní činnosti byl opět vyhlášen a realizován další ročník
regionální soutěžní přehlídky mladých hudebních 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.:

Strana 6 (celkem 51)

Divadlo pod lampou
Výroční zpráva 2017

Art Prom s.r.o. – spolupořadatelství festivalu Živá ulice
PopMuseum Praha – spolupráce na realizaci výstavy archivních kulturních programů
Honza „Tráva“ Trávníček – realizace premiér cestopisných pořadů známého
horolezce
Cigistock – realizace zimní verze studentského festivalu
15. ZŠ Plzeň, Hudební kroužek – realizace zimní verze žákovského hudebního
festivalu
Medicus Pilsensis z.s. – realizace kulturního programu pro studenty VŠ
Alliance Francaise – realizace několika programů na nichž společně vystoupili
společně francouzští i čeští umělci. V rámci akcí proběhl i workshop.
Místní Borci – spolupráce s agenturou na uvádění zajímavých interpertů z celého
světa
Kdyňské nahrávací studio, Studio Ex-Avik, Studio PyHa, Nahrávací studio
Franz Kafkaz, Hudení nástroje Houdek – spolupráce na hudební soutěži Múza
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 a dokonce i v České televizi. Nedílnou složkou
propagace jsou také PR aktivity na FB a pod.

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 profesionální hudební sféře.
V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během
roku 2017 celkem 412 skupin z tuzemska a dalších 25. zemí světa (Slovensko,
Francie, Německo, USA, Velká Británie, Švýcarsko, Itálie, Belgie, Švédsko, Finsko,
Kanada, Polsko, Rakousko, Mexiko, Japonsko a další). V roce 2017 se uskutečnilo
v Divadle pod lampou v rámci programové linie „Evropa v Plzni“ 17 akcí s celkovou
návštěvností 1133 platících. Toto číslo jasně ukazuje mezinárodní přesah činnosti
společnosti.
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Z celkového počtu skupin bylo 369 skupin začínajících (tedy více jak 80%)
Mimo jiné v tomto čísle je zastoupena i programová linie „Inkubátor plzeňské
scény“. Do této line patří projekty jako je Múza či projekt Open Stage. V těchto
projektech jsme představili níže uvedený počet skupin:
Múza - 27 skupin
Open stage – 34 skupin
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.
Při dramaturgickém 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, Mezi ploty a dalšími. V jednáních s uvedenými festivaly se snažíme o
začlenění souborů z našeho regionu do jejich programu.

Následující přehled ukazuje šíři programového záběru a představuje
dramaturgické schéma programu. Zároveň je také částečným výčtem
významných akcí, které obecně prospěšná společnost uspořádala v průběhu
roku 2017:
Jednou z prvních akcí roku 2017 byl společný koncert mladých skupin ROLE a
+0. Obě tyto kapely patří k nastupující vlně mladých kytarových kapel na české
klubové scéně a jsou považovány za horké objevy.
Již tradičně se v lednu na podium Divadla pod lampou vrací UŽ JSME DOMA,
která patří do špičky české alternativní scény a 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.
Na konci ledna jsme mohli uvést vystoupení opravdové legendy světové
punkové scény, anglickou skupinu VIBRATORS. Tato skupina je na scéně již více jak
40 let, ale to vůbec neubírá nic na energičnosti jejích koncertů. Společně s nimi se
na postu předkapely objevila česká formace THE FIALKY.
V únoru tradičně naplno odstartovala soutěž Múza jednotlivými postupovými
koly. Průběh soutěže je podrobněji popsán na jiném místě této Výroční zprávy.
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V rámci programové linie“Evropa v Plzni“ se nám podařilo do Plzně poprvé
přivézt švédskou formaci ROYAL REPUBLIC, která například v roce 2016 byla
jedním z headlinerů festivalu ROCK FOR PEOPLE. Tahle divoká švédská kapela je
stoupající hvězdou evropské hudební scény a plní sály s daleko větší kapacitou než
je Divadlo pod lampou. I pro samotnou skupinu byl velký zážitek vystoupení
v našem klubu a koncert měl neuvěřitelnou atmosféru.
V únoru se uskutečnil první koncert programu „Open Stage“ v roce 2017.
Tento projekt se stal důležitým prvkem dramaturgie a začlenil se do programové
linie „Inkubátor plzeňské scény“. Tento projekt je podrobně popsán níže.
Dalším důležitým prvkem hudební dramaturgie Divadla pod lampou je snaha
představovat unikátní propojení několika hudebních žánrů v rámci jedné akce.
Takováto akce ukazuje možnost koexistence rozdílných pohledů na jednu věc.
Tento typ večerů pořádáme každoročně. V roce 2017 v průběhu jednoho večera
vystoupil MC GEY, který patří mezi nejnadějnější nové tváře českého hip hopu.
Společně s ním vystoupila plzeňská hip hopová formace B.O.D. a večer doplnila
skupina efco., která se prezentuje řízným progressive rock’n’rollem. Velký ohlas
této akce ukázal, že takovéto konfrontace jsou pro diváky atraktivní.
Samozřejmě kromě výše uvedených koncertů se v programu společnosti
objevilo vystoupení množství 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 2017.
V dramaturgii se také druhým rokem objevuje projekt „Open Stage“, který
je popsán podrobněji níže.
Divadlo pod lampou, o.p.s si v listopadu 2017 připomenulo výročí 27 let
existence. Tomuto výročí byl opět věnován den otevřených dveří. V rámci tohoto
dne se v prostorách Divadla pod lampou uskutečnil bazarem hudebních artefaktů a
byla zahájena výstava historických programů hudebních klubů. Tato výstava byla
realizována ve spolupráci s pražským Pop Muzeem. Hudební část večera zajistil
projekt DRUM SHIP ve své plzeňské premiéře. Tento projekt spojuje dva živé
bubeníky, kteří svoji produkci kombinují s DJem. Večer zakončilo vystoupení DJs
Davida Silvera a Dead Silora.
V nastíněném programovém schématu se v průběhu uplynulého roku objevila
řada dalších zajímavých hudebních vystoupení:
Skupina ESA Z LESA patří k předním českým emo hardcorových kapel a
v Divadle pod lampou pokřtila své nové album „Společnost psů“. Společně s nimi
vystoupila skupina DROM.
Na podiu Divadla pod lampou se poprvé v Plzni představila maďarská kapela
IVAN & THE PARAZOL v rámci svého evropského tour. Rocková formace z Budapešti
nezapře svou inspiraci v hudbě šedesátek a sedmdesátek. Tato pětičlenná kapela si
získala pozornost hned prvním hitem "Take My Hand", který se držel měsíc na první
příčce MR 2 Petőfi Radio. Velkou oblibu si získali nejen ve své domovině díky
festivalu vystoupení na prestižním festivalu SZIGET, ale i v dalších částech Evropy a
USA.

Strana 9 (celkem 51)

Divadlo pod lampou
Výroční zpráva 2017

Velkou událostí klubové scény byl v loňském roce návrat kultovní
posthardcoreové skupiny LVMEN na koncertní podia. V Divadle pod lampou
představili svoji aktuální desku "Mitgefangen Mitgehangen". Hypnotičtí milovníci
temnoty a poetiky spisovatele Vladislava Vančury Lvmen jsou dnes klasikou domácí
tvrdě-alternativní scény.
Jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat představení nové desky „Sbohem
a šáteček skupiny WILD TIDES v Plzni. Pražské trio Wild Tides se vydává s albem
Sbohem a šáteček na novou cestu. S českou písničkou, vědomím kořenů a bez
strachu projevovat emoce. Wilde Tides neřeší žánry a přešli od textů ve světácké
angličtině k českým. Nekopírují módní trendy, ale naopak, obracejí se do minulosti
a vytahují z ní nové souvislosti. Deska Sbohem a šáteček rozhodně patří k nejlepším
deskám roku 2017 na českén klubové scéně. Na tomto koncertě je doprovázela další
nadějná formace ROLE, která patří k objevům české indie scény.
Exotickým heavy metalem bylo zcela prodchnuto vystoupení japonské dívčí
skupiny BRIDEAR, která se poprvé představila v Plzni na svém jediném vystoupení v
ČR. Skupina z města Fukuoka, založená v roce 2011, přivezla nekompromisní,
technicky bezchybný zvuk doprovázený působivou pódiovou prezentací. Společně
s Bridear vystoupili plzeňští metaloví symfonici AVIDITY FOR...
Plzeňská kultovní kytarová formace SCISSORHANDS se po letech znovu
objevila na podiu na pouhé dva koncerty. První z nich se uskutečnil právě v Divadle
pod lampou. Tahle plzeňská parta kolem Tvzexe (Smrtislav, Sunshine) patří
k zlatému fondu české scény. Jejich jediné album vydané až po rozpadu skupiny,
patří dodnes k zásadním deskám kytarové scény.
Na podiu Divadla pod lampou jsme měli čest přivítat další významnou
skupiny české rokové scény. Znovuzrozená kapela GAIA MESSIAH, oslnila svým
comebackem. Teleportovala se do současnosti a svojí živelností a nekonečnou
energií si podmanila všechny, kteří se báli, že jejich návrat nebude „to pravé
ořechové“.
Bylo nám ctí představit na našem podiu novou českou allstars formaci
FVTVRE, kterou kolem sebe soustředil Kay Buriánek, frontman legendárních
SUNSHINE.FVTVRE, jedna z čerstvých věcí na české hudební scéně, zde představila
své debutové EP "Mess". Hudba Fvtvre si v sobě nese syrovost, údernost a krátkou
stopáž. Sestava ve složení Karel Buriánek, Jan "Vegy" Táborský (Wild Tides, The
Prostitutes), Petr Vaško (Clou, Amity) a Lukáš Přikryl (The Prostitutes) se s ničím
nepáře a servíruje naprosto naštvanou enrgii vycházející z prvků hardcore a punku.
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 vystoupily mladé skupiny, které se zde 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:
Múza
Múza je vyhledávací soutěžní přehlídka pro mladé skupiny. Soutěž měla v
roce 2017 6 postupových kol a dva finálové večery. Přihlásilo se do ní celkem 27
mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou. Absolutním vítězem tohoto
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ročníku soutěže v odborné části soutěže se stala skupina THE WILD ROOTS.
V divácké části soutěže zvítězila skupina DON’T PANIC.
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.
Open Stage
Tento projekt je novinkou v dramaturgii Divadla pod lampou. Projekt si
klade za cíl:
- konfrontace mladých lokálních skupin s klubovou scénou mimo region
- šance pro nadějné lokální interprety - navázání nových kontaktů a vazeb,
posílení možnosti vystoupení za hranicemi našeho regionu popř. v zahraničí
- představit místnímu publiku objevy české popř. evropské současné klubové
scény, se kterými se v Plzni nemají možnost setkat
Projekt Open stage formou večerů (po celou délku klubové sezóny) místnímu
publiku představoval zajímavé mladé interprety současné tuzemské i evropské
klubové scény. Jednalo se především o nadějné kapely, které nejsou prozatím
dostatečně známé za hranicemi svého regionu. Vstupné na koncerty je vždy
zdarma. Tím vzniká mnohem větší šance na zviditelnění vystupujících souborů u
plzeňského publika a vybudování si dobrého jména do dalších let. Projekt zároveň
představoval nadějné lokální soubory i jednotlivce. Ti takto na akcích pod
hlavičkou Open stage reprezentovali domácí hudební scénu. Díky této konfrontaci
mají možnost získání nových zkušeností i kontaktů za hranicemi našeho regionu
nebo v zahraničí. Součástí Open Stage je také pořízení živých nahrávek z každého
koncertu.
Projekt se stal stabilním prvkem programu Divadla pod lampou, o.p.s. a
navázal na první ročník z roku 2016. Pod hlavičkou programu se uskutečnilo celkem
16 večerů a představilo se celkem 34 hudebních skupin. Ve většině večerů tohoto
programu po boku mimoplzeňských, respektive zahraničních souborů, vystoupily
lokální soubory a měly tak možnost přímé konfrontace se zahraniční scénou a také
možnost navázat nové kontakty, které mohou pomoci v jejich dalším rozvoji.
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
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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.
Pod hlavičkou cyklu se uskutečnil například i filmový festival „Expediční
kamera“ v jeho letní i zimní mutaci.
Mimo jiné pod hlavičkou programu Travelling proběhla premiéra pořadů
známého horolezce Honzy Trávníčka.
V přehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna představení a programy,
které společnost Divadlo pod lampou v roce 2016 uspořádala. Podrobný program
Divadla pod lampou najdete na www.podlampou.cz v sekci archiv.
Statistiky jednotlivých aktivit:

Návštěvnost- platící
Počet akcí
Vstupné
Průměr. Cena
vstupenky

2015

2016

2017

11218

11185

11003

159

161

155

1 435 095

1 293 085

1 259 912

128

116

114

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 2017
I. Rozvaha společnosti
v tis.Kč
Stav k 1.1.2017

Stav k 31.12.2017

A.Dlouhodobý majetek celkem
1367

1367

1367

1367

1367

1367

-1312

-1367

-1312

-1367

1845

1854

148

251

148

251

41

-39

-58

-110

27

43

72

28

1642

1634

211

24

0

-5

1431
0

1615
0

14

8

14

8

A.II.Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
A.II.4.Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
A.IV.Oprávky k dlouhodobému
majetku majetku celkem
A.IV.7.Oprávky k samost.movit.věcem
souborům mov.věcí
B.Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem

B.I.7.Zboží na skladě
B.II.Pohledávky celkem

B.II.1.Odběratelé
B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5.Ostatní pohledávky
B.III.Krátkodobý finanční majetek
celkem
B.III.1.Pokladna
Pokladna

B.III.2.Ceniny
Ceniny
B.III.3.Účty v bankách

B.III.4.Peníze na cestě
B.IV.Jiná aktiva celkem

B.IV.1.Náklady příštích období
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Aktiva celkem

1900

1854

1464

1464

1460
1460

1464
1464

4

0

4

0

0

0

0

0

436

390

347

347

23

17

0

0

6

1

164

180

67

52

31

29

4

12

52

56

89

43

34

34

A.Vlastní zdroje celkem
A.I.Jmění celkem

A.I.2 Fondy
A.II.Výsledek hospodaření celkem

A.II.1.Účet výsledku hospodaření
A.II.2.Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení
A.II.3.Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let
B.Cizí zdroje celkem

B.III.Krátkodobé závazky celkem

B.III.1.Dodavatelé
B.III.3.Přijaté zálohy
B.III.4.Ostatní závazky
B.III.5.Zaměstnanci
B.III.7.Závazky k institucím soc.
zabezpečení a veřejnému zdrav. poj.
B.III.9.Ostatní přímé daně
B.III.10.Daň z přidané hodnoty
B.III.22. Dohadné účty pasívní
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1.Výdaje příštích období
B.IV.2.Výnosy příštích období

Pasíva celkem

55

9

1900

1854
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II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2017 v tis. Kč

A.

A. Náklady

A.I.

A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.I.1.

A.III.

A.IV.

A.I.2.

Prodané zboží

A.I.3.

Opravy a udržování

A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.

Ostatní služby

1473

3788

477

210

687

0

930
229

930

Cestovné

2

0

2

Náklady na reprezentaci

9

0

9

603

1453

104

1557

1916

718

2634

1553

609

2162

361

108

469

2
7

1
1

3
8

7

1

8

31

0

31

A.III.13
Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.
A.VI.25.
majetku
Náklady celkem

B. I. Provozní dotace
B.I.1..

Provozní dotace

B.III. Tržby za vlastní výkoony za zboží

31

0

31

39

16

55

39
4308

16
2208

55
6516

2885

0

2885

2885

0

2885

1263

2367

3630

B.III.2.

Tržby z prodeje služeb

1263

480

1743

B.III.3.

Tržby za prodané zboží

0

1887

1887

1

0

1

0

0

1

4149

2367

6516

-159

159

0

0

0

0

-159

159

0

B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.7..

Výnosové úroky

Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34.
D.

2315

Zákonné sociální pojištění

B.I.

C.

celkem

Mzdové náklady

B. Výnosy

B.IV.

činnost

A.III.10.

B.

B.III.

činnost

A.III.9.

A.V.24.
A.VI.

Hospodář
ská

374

A. III. Osobní náklady celkem

A.IV.16.
A.V.

Spotřeba materiálu,energie

Hlavní

Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je přílohou této výroční
zprávy.
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III. Výrok auditora
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IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2017 v tis. Kč

Jednotlivě

Celkem

Stav peněžních prostředků na začátku roku

1642 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění

0 tis.

Úpravy o nepeněžní operace

15 tis.

oprávky běžného roku ke stálým aktivům

55 tis.

změna zůstatků časového rozlišení

-40 tis.

Změna stavu běžných aktiv

-23 tis.

změna stavu pohledávek

79 tis.

změna stavu závazků

-0 tis.

změna stavu zásob

-102 tis.

Investiční činnost

-

hmotný investiční majetek

0 tis.

.

Finanční činnost
Změna stavu jmění
Stav peněžních prostředků na konci roku

1634 tis.

V. Členění nákladů společnosti na obecně prospěšné služby,
doplňkovou a správní činnost.
Hospodaření k 31.12.2017

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Správní činnost

Celkem

Divadlo pod lampou, o.p.s.
NÁKLADY

477 578,00

1 139 734,00

0,00

1 617 312,00

z toho :a) materiálové náklady
b) nákup zboží
c) spotřeba energie

135 334,00

41 259,00
930 057,00
168 418,00

0,00
0,00
0,00

176 593,00
930 057,00
510 662,00

1 837 077,00
94 650,00
1 045 324,00
6 100,00
76 141,00
1 238,00
9 008,00
11 778,00
108 175,00
41 969,00
30 250,00
374 302,00
36 150,00
1 992,00

332 536,00

1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00

2 170 613,00
94 650,00
1 045 324,00
6 100,00
93 665,00
7 105,00
9 008,00
11 778,00
167 314,00
43 436,00
30 250,00
602 991,00
57 000,00
1 992,00

1 867 000,00

717 408,00

49 757,00

2 634 165,00

Služby
a) Ozvučení, osvětlení
b) honoráře
c) produkce, ubytování
d) propagace
e) spoje
f) náklady na repre
g) informační služby
h) provozní služby
i) autorské poplatky
j) audit, školení
k) opravy a udržování
l) stravování
j) cestovné, dopravné

Osobní náklady

342 244,00

17 524,00
5 867,00

59 139,00
1 467,00
228 689,00
19 850,00
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z toho : a) ostatní osobní
náklady
b) mzdové náklady
c) zákonné
soc.pojištění
d) ostatní osobní
náklady

493 190,00
1 023 209,00

291 622,00
317 100,00

0,00
37 132,00

784 812,00
1 377 441,00

347 902,00

107 530,00

12 625,00

468 057,00

2 699,00

1 156,00

3 855,00

Odpisy
a) DDHM, DDNM

38 469,00
38 469,00

16 487,00
16 487,00

0,00
0,00

54 956,00
54 956,00

Ostatní náklady
a) daně a poplatky,
bankovní poplatky, penále
c) pojištění majetku

33 666,00

942,00

4 103,00

38 711,00

942,00

4 103,00
0,00

7 727,00
30 984,00

4 253 790,00

2 207 107,00

54 860,00

6 515 757,00

65,28

33,87

0,84

CELKEM
% celkových nákladů

2 682,00
30 984,00

PŘÍJMY
Ostatní
Vstupné, zápisné

0,00

0,00

1 263 712,00

Provize, produkce
Reklama
Dotace, granty

0,00
1 263 712,00

5 000,00

5 000,00

33 000,00

33 000,00

2 885 000,00

2 885 000,00

Úroky

540,00

Nájemné

208 052,00

Příjmy z pronájmů
Prodej zboží

540,00
208 052,00

234 220,00

234 220,00

1 886 465,00

1 886 465,00

CELKEM
% celkových příjmů

4 148 712,00
63,67

2 366 737,00
36,32

540,00
0,01

6 515 989,00

Rozdíl příjmů a výdajů

-105 078,00

159 630,00

-54 320,00

232,00

VI. Pohledávky a závazky společnosti
Společnost měla k 31. 12. 2017 krátkodobé pohledávky ve výši -38 321,14 Kč
Struktura pohledávek:
− neuhrazené faktury
-110 249,80 Kč
− poskytnuté zálohy na služby
43 483,00 Kč
− ostatní pohledávky
29 435,66 Kč
Závazky
Společnost neměla k 31. 12. 2017 žádné dlouhodobé závazky
Společnost měla k 31. 12. 2017 krátkodobé závazky ve výši
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Struktura krátkodobých závazků:
- závazky vůči dodavatelům
- přijaté zálohy
- závazky vůči zaměstnancům:
- závazky vůči OSSZ, ZP
- závazky vůči FÚ
- závazky dohadné účty pasivní
- závazky ostatní

17 068,24 Kč
0 Kč
180 156,00 Kč
51 585,00 Kč
40 428,13 Kč
55 906,20 Kč
974,23 Kč

VII. Majetek společnosti
Společnost vlastnila k 31. 12. 2017 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
STROJE A ZAŘÍZENÍ
INVENTÁŘ

CELKEM

Počáteční stav
k 1. 1. 2017

Přírů Úbytky
stky 2017 2017

Zůstatek
k 31. 12. 2017

1.173.250,70

0

0

1.173.250,70

193.732,00

0

0

193.732,00

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.

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.
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VIII. Ekonomický komentář
A.

Příjmy společnosti

Celkové příjmy ve výši 6.515.989,74 byly v roce 2017 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
úroky

1 263 712 Kč
540 Kč

II. Výnosy z cizích zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 2 885 000,00 Kč byly tvořeny dotacemi ze
Statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury a Úřadu práce
1)

dotace

2 885 000,00 Kč

III. Příjmy z doplňkové činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 2 366 737 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 2017 tvořily 6 515 757,88 – 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
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.
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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.). V roce 2017 byli provedeny opravy ve větším rozsahu, byli
provedeny celkové opravy sociálního zařízení v suterénu i 1. patře.
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 6 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.
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.
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ZÁVĚREM
Činnost společnosti v roce 2017, stejně jako v roce 2016, ovlivňovala výše
přiděleného čtyřletého grantu, která se na roky 2016 až 2019 dramaticky snížila.
V žádosti o čtyřletý grant na roky 2016 až 2019 společnost DPL požadovala roční
dotaci ve výši 3,500,000,- Kč. Přidělená roční dotace však je pouze 1,000,000,- Kč.
Tento výrazný rozdíl se odrazil na zásahu do činnosti společnosti. Přidělená výše
grantu je i oproti minulému grantovému období výrazně nižší. V roce 2015 Divadlo
pod lampou čerpalo celkovou dotaci ze čtyřletého grantu ve výši 3,120,000,- Kč.
Společnost Divadlo pod lampou ve spolupráci se zakladatelem podniklo kroky
k získání dodatečných finančních prostředků, které by umožnily další faktické
fungování společnosti. Toto se v průběhu roku 2017 podařilo a společnost získala
provozní příspěvek ve výši 1,500,000,- Kč. Tato finanční částka umožnila další
fungování společnosti. Nicméně celkový objem získaných finančních prostředků je
výrazně nižší, než byla požadovaná výše. Přesto se však činnost společnosti podařilo
stabilizovat a předložený strategický plán z velké míry naplnit.
V průběhu roku 2017 se společnost ve spolupráci se zakladatelem snažila
připravit nové podmínky financování společnosti na další období po konci tohoto
čtyřletého grantu.
Kladně hodnotím zapojení Divadla pod lampou do činnosti Kulturního spolku
3P a zapojení do přípravy a realizace festivalu ŽIVÁ ULICE. Jsou to nové prvky
v naší činnosti, které se realizují vně objektu společnosti a tím se zlepšuje i
povědomí o činnosti společnosti.
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 ovšem patří Statutárnímu městu Plzni za dlouhodobou podporu
okrajové kultury na svém území.
V Plzni, dne 28. 5. 2018
Mgr. Petr Šimon v.r.
předseda správní rady
Ing. Petr Choura v.r.
ředitel společnosti
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PŘÍLOHA Č.1: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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Organizace:
IČ:
DIĆ:

Divadlo pod lampou, o.p.s.,
280 04 256
CZ280044256

Příloha účetní závěrky k 31.12.2017
1/ Obecné informace
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
telefon:
E.mail:
Web:
Odpovědná osoba:
Datum vzniku:

Divadlo pod lampou, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 22. 1. 2008
oddíl O, vložka 118
Havířská 11, 301 00 Plzeň
280 04 256
CZ 280 04 256
221251372/0300
+420 378 037 800
info@podlampou.cz
www.podlampou.cz
Ing. Petr Choura, ředitel
22.ledna 2008

2/ Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního
jmění
Zakladatel společnosti
Název:
Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, PSČ 306 32
Řídící orgány společnosti
Správní rada:

Předseda:
Členové:

Dozorčí rada:
Předseda:
Členové:

Mgr. Petr Šimon
Ing. Petr Náhlík
Bc. Světlana Budková
Mgr. Radek Diestler
Mgr. et. MgA. Roman Černík
Petra Šípková
Msc. Jiří Buriánek
Mgr. Vít Zahálka
Ing. Milan Uhlík

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který za společnost navenek jedná.
Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
V průběhu roku 2017 došlo k níže uvedeným změnám v řídících orgánech
společnosti:
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člence správní rady paní Bc. Evě Herinkové skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Na její místo ve správní radě jmenoval zakladatel
prostřednictvím Rady města Plzně paní Petru Šípkovou. Její funkční období
je tříleté a vzniklo dne 26. března 2017.
člence správní rady paní Bc. Světlaně Budkové skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Zakladatel ji jmenoval prostřednictvím Rady města
Plzně členkou správní rady na další funkční období. Její funkční období je
tříleté a vzniklo dne 26. března 2017.
členovi správní rady panu Petru Vackovi skončilo dne 1. července 2017
tříleté funkční období. Na jeho místo ve správní radě jmenoval zakladatel
prostřednictvím Rady města Plzně pana Ing. Petra Náhlíka. Jeho funkční
období je tříleté a vzniklo dne 2. července 2017.
členovi správní rady panu Mgr. Petru Šimonovi skončilo dne 27. listopadu
2017 tříleté funkční období. Zakladatel ho jmenoval prostřednictvím Rady
města Plzně členem správní rady na další funkční období. Jeho funkční
období je tříleté a vzniklo dne 21. prosince 2017.
členovi dozorčí rady panu Ing. Milanovi Uhlíkovi skončilo dne 25. března 2017
tříleté funkční období. Zakladatel ho jmenoval prostřednictvím Rady města
Plzně členem dozorčí rady na další funkční období. Jeho funkční období je
tříleté a vzniklo dne 26. ledna 2017.

Předsedou správní rady zůstává pan Mgr. Petr Šimon.
Vklad do vlastního jmění
Vklad zakladatele činí 1.000,- Kč /slovy jedentisíckorunčeských/
3/ Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.
4/ Používané účetní metody
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví
postupy účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je
vedeno interně s využitím software Winstrom. Účetní doklady jsou archivovány
v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly
žádné významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického
stavu účetní jednotky.

Dlouhodobý majetek
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: majetek převzat na základě
darovací smlouvy od Statutárního města Plzeň v ocenění na základě znaleckých
posudků.
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Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč,
účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný
majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů.
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Účetní jednotka neeviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný
majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než
60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Stavby účetní jednotka nevlastní.
Cenné papíry a podíly
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a
majetkové účasti ve formě podílů.
Zásoby
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto
případech účtuje o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů.
V ostatních významných případech, zejména při nákupu zboží účtuje účetní
jednotka o zásobách způsobem B.
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a zahrnují cenu pořízení zásob bez
DPH již zahrnuté v ceně pořízení.
Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností
Finanční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti
ve formě podílů.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný
orgán účetní jednotky.
Transakce v cizí měně
Majetek a závazky v cizí měně nebyly pořízeny.
Časové rozlišení
Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy dle skutečnosti.
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
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(§ 30, odst. 1, písm. f)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů,
které by byly mimořádné svým objemem nebo původem.
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v jiných
společnostech.
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
Účetní jednotka ve sledovaném účetním evidovala následující položky
dlouhodobého majetku v pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během
účetního období
Struktura
hmotného
majetku
STROJE A ZAŘÍZENÍ
INVENTÁŘ

CELKEM

Počáteční
Přírůstky
stav k 1. 1. 2016
2017

Úbytky
2016

Zůstatek
k 31.
12.
2017

1.173.250,70

0

0

1.173.250,70

193.732,00

0

0

193.732,00

1.366.982,70

0

0 1.366.982,70

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
(§ 30, odst. 1, písm. i)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období poskytla odměnu za auditorské
služby firmě Inter-Consult spol. s r.o. ve výši 25 tis. + DPH.
9) Podíl v jiných společnostech
(§ 30, odst. 1, písm. j)
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné
společnosti.

10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a
poplatky:
Typ závazku

Částka
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Sociální pojištění
Zdravotní pojištění (VZP)
Daň ze závislé činnosti - zálohová
Daň ze závislé činnosti - srážková

36.109,00
15.476,00
12.257,00
16.490,00

Kč
Kč
Kč
Kč

vzniku
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

splatnosti
20.1.2018
20.1.2018
20.1.2018
31.1.2018

11) Vlastnictví akcií a podílů
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.
12) Přehled dlouhodobých závazků
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období,
a jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní
jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou účetní jednotky.
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje jak v
hlavní činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti
směřující k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti.
Hlavní
Hospodářská Správní
činnost
činnost
činnost
4.148.712
2.366.737
540

Příjmy
Výdaje
Výsledek
hospodaření
před
zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

4.253.790
-105.078

2.207.107
159.630

54.860
-54.320

0
-105.078

0
159.630

0
-54.320

15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky
v pracovním poměru následující struktuře
ŘEDITEL
EKONOMICKÁ ŘEDITELKA
PROGRAMOVÝ, PROVOZNÍ PRODUKČNÍ
POŘADATELÉ
BARMANI
Ve společnosti v roce 2017 pracovalo 6 stálých zaměstnanců a 33 externích
zaměstnanců na dohody o provedení práce.
Přepočtený počet pracovníků byl 5,40
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16) Výše osobních nákladů a odměn
Osobní náklady

2 634 165 ,00

z toho : a) ostatní osobní
náklady

784 812,00

b) mzdové náklady
c) zákonná pojištění
d) ostatní zákonná pojištění

1 377 441,00
468 057,00
3 855,00

Z toho vedení společnosti
a)1. ostatní osobní náklady
b)1.mzdové náklady

45 000,00
441 326,00

c)1.zákonná pojištění

150 054,00

17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má
účast člen statutárního orgánu.

18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve
formě závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou
řádně zúčtovány.
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci
odděleně náklady a výnosy z činností hlavního poslání a z činností podléhajících
dani z příjmů. Náklady, které byly vynaloženy ve sledovaném období na oba typy
činností, byly dočasně evidovány jako náklady na činnosti hlavního poslání a na
konci sledovaného období vnitřními doklady přeúčtovány na vrub nákladů na
činnosti podléhající dani z příjmů. Poměr nákladů na činnosti hlavního poslání a
na činnosti podléhající dani z příjmů je zjišťován vždy na základě matematických
kriterií.
Účetní jednotka díky uplatnění možnosti odpočtu od základu daně z příjmů dle §
20, odst. 7 vykázala v uplynulém období daňové úlevy, která byla použita pro
činnosti hlavního poslání.

Vznik daňové úlevy
Výše daňové úlevy v Kč

2016

29840

x

0
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Použití daňové úlevy

2017

29840

20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další
informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které
vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace:
Poskytovatel
Statutární
Plzeň
Statutární
Plzeň
Statutární
Plzeň
Statutární
Plzeň
Plzeňský kraj

Výše dotace
město 1.500.000

Účel dotace
Provoz

zdroj dotace
Rozpočet MP

město 230.000

Opravy
objektu
Kulturní
činnost
Kulturní
činnost
Kulturní
činnost
Kulturní
činnost

Mimořádná dotace

město 1.000.000
město 95.000

Ministerstvo kultury

50.000
10.000

Rozpočet MP
Rozpočet MP
Rozpočet PK
rozpočet MHMP

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala ani neposkytla žádný
dar.

22) Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné
sbírky.
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření
Účetní jednotka na základě rozhodnutí správní rady převedla výsledek
hospodaření za rok 2016 (zisk ve výši 4.318,42 ve prospěch účtu 911 Fond
reprodukce.
Sestaveno dne:
12.6.2018

Sestavil:
Trunečková
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PŘÍLOHA Č.2 – 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
Kulturní spolek 3P
Art Prom
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 Alterna
o.s. Cigistock a mnoho dalších organizací a fyzických osob
Spolupracující média
MF Dnes
Plzeňský deník
Zóna
Metro
Český rozhlas Plzeň
Reflex
www.freemusic.cz
www.regionplzen.cz

www.muzikus.cz
www.kvrm.cz

Rockmag.cz
Musicgate.cz
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PŘÍLOHA Č.3 – MÉDIA MONITORING
Divadlo pod Lampou – obraz v tisku za rok 2017
1. Bonjour Plzeň! Takhle zdraví už čtvrt století Francouzská aliance. Plzeňský deník.
2017, 26(247), s. 10. ISSN 1210-5139.
2. Divadlo pod lampou čeká finále Múzy. Mladá fronta Dnes. 2017, 28(126), s. 15.
ISSN 1210-1168.
3. Hiphopový bavič vystoupil v Plzni. Plzeňský deník. 2017, 26(298), s. [1]. ISSN
1210-5139.
4. CHOCHOLE, Tomáš. Múza pomůže odhalit zajímavé mladé kapely. Mladá fronta
Dnes. 2017, 28(46), s. 14. ISSN 1210-1168.
5. JOSEFOVÁ, Hana. Josef Kůda - fotograf plzeňského bigbítu. Plzeňský kulturní
přehled Kultura. 2017, srpen, s. 2. ISSN 2464-7497.
6. Michal Hubert vás vezme na Island v Divadle pod Lampou. Plzeňský deník. 2017,
26(12), s. 2. ISSN 1210-5139.
7. NEDVĚD, Jaroslav. Polární záře, vodopády, sopky. To vše je Island. Mladá fronta
Dnes. 2017, 28(18), s. 18. ISSN 1210-1168.
8. Poprvé v Plzni. Plzeňský deník. 2017, 26(43), s. 3. ISSN 1210-5139.
9. Pozor! Blíží se uzávěrka Múzy. Plzeňský deník. 2017, 26(7), s. 11. ISSN 12105139.
10. ROTT, Ladislav. Kapela Kníry drží prapor. Plzeňský kulturní přehled Kultura.
2017, květen, s. 5. ISSN 2464-7497.
11. ROTT, Ladislav. Masový Hrach útočí. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2017,
prosinec, s. 5. ISSN 2464-7497.
12. ŘÍSKÝ, Milan. Kapela Smrtislav: Budeme za bubáky. Plzeňský deník. 2017,
26(73), s. 5. ISSN 1210-5139.
13. Snow Film Fest. Extrémní sporty v Divadle pod lampou. Mladá fronta Dnes. 2017,
28(282), s. 14. ISSN 1210-1168.
14. NEUŽIL, Václav: Václav Neužil: V minulém životě jsem byl černoch. [Rozhovor].
Reflex. 2017, 28(20), s. 54-58. ISSN 0862-6634.
15. Stručně o nových albech. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2017, únor, s. 5.
ISSN 2464-7497.
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16. Zastupitelé města jednají o dotacích. Plzeňský deník. 2017, 26(28), s. [1]. ISSN
1210-5139.
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PŘÍLOHA Č.4 – PROGRAMY ZA ROK 2017
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