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Vážení přátelé Karlovarského městského divadla,

Každý rok jsme v úvodu výroční zprávy Karlovarského městského 
divadla mohli s potěšením konstatovat, jak se daří naší obecně 
prospěšné společnosti. Bohužel však během roku 2020 musela celá 
naše země čelit události, která u nás nemá obdoby  a s níž nikdo 
nepočítal, celosvětové pandemii nemoci covid-19. Její dopad byl 
zásadní i pro naše divadlo, protože jsme kvůli nezbytným vládním 
opatřením museli výrazně omezit veškerou činnost. Dostali jsme se 
do velmi náročné situace, kdy jsme byli nuceni neustále improvizovat, 
měnit program a termíny představení, vracet vstupné, apod. 
Navíc byla ekonomická situace Karlovarského městského divadla 
negativně ovlivněna i zvýšenými náklady na hygienická opatření.

V sezóně 2020 mohla být otevřena budova divadla pouze od 1. ledna do 10. března 
a  nedobrovolná pauza trvala až do 31. května. Ihned, jak to bylo možné, jsme se snažili 
fungování Karlovarského městského divadla obnovit i za cenu, že byla povolená účast pouze 
stovky diváků na jedno představení. Bylo to, jak pro nás, tak pro diváky, velmi těžké období, 
mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že mohli sledovat představení jen s použitím roušek.

Návštěvníkům našeho divadla jsme se snažili  jarní pauzu vynahradit především v době 
prázdnin, tedy v červenci a srpnu. Bylo velmi potěšující, že o prázdninový program byl velký zájem, 
i když ho nemohli navštívit téměř žádní zahraniční diváci. O to více potěšující byla přítomnost 
početného publika z celé naší země, především díky oživenému tuzemskému cestovnímu ruchu. 
O prázdninách už navíc mohl být v divadelním sále přítomen plný počet diváků.

Nadějné vyhlídky však zmařila nutnost dalšího uzavření divadel od 10. října 2020 až do konce 
roku. Přesto se nám v této sezóně podařilo mít otevřené divadlo celých šest měsíců a splnit 
maximum možného.

Dana Neumannová
ředitelka 

Karlovarského městského divadla, o. p. s.

ÚVODNÍ SLOVO



2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o.p.s.

 Zapsaná u Krajského soudu v Plzni ke dni 8. 12. 2008
 Spisová značka O 127

Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Telefon: 351 170 011
E-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz
Http: www.karlovarskedivadlo.cz 
Založení: 4. 12. 2008
IČ: 28041241
DIČ: CZ28041241
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Karlovy Vary
 č.ú. 225453019/0300
Zakladatel společnosti: Statutární město Karlovy Vary
Řídící normy: Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
 Statut obecně prospěšné společnosti
 Usnesení Správní rady
 Vnitropodnikové směrnice

Řídící orgány o.p.s.:

Ředitelka o.p.s.: Dana Neumannová (statutární orgán)

Správní rada (od 26. 2. 2019)
Členové:  Předseda: MUDr. Pavel Bouška 
 Iva Lokvencová
 Jaroslav Zach
 Lucie Kargerová
 Dott. Mag. Radka Murasová
 Daniela Bouzová

Dozorčí rada (od 26. 2. 2019)
Členové: Předseda: Jana Milivojevičová 
 Aneta Petříková
 Anežka Hlavínová

Karlovarské městské divadlo v roce 2020 zahájilo dvanáctý rok své existence v právní formě obecně 
prospěšné společnosti.

Hlavním poskytovatelem finančních prostředků je Statutární město Karlovy Vary, které v roce 2020 poskytlo  
Karlovarskému městskému divadlu dotaci ve výši Kč 14 000 000,-. Karlovarský kraj pak poskytl dotaci ve výši 
Kč  450 000,-.
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HLAVNÍ ČINNOST KMD V ROCE 2019

I. Pořádání a tvorba divadelních představení

Je logické, že kvůli uzavření divadla v sezóně  2020 byla zásadně  omezena  činnost Karlovarského 
městského divadla a přímo úměrně tomu výrazně klesl počet odehraných představení i návštěvnost. 
Kvůli vládním nařízením muselo být zrušeno celkem 78 představení a devět dalších se alespoň 
podařilo přesunout na příští rok.

Přesto se ještě v únoru 2020 podařilo uvést premiéru další nové  inscenace,  na níž opakovaně 
spojili síly herci ze Západočeského divadla v Chebu a Činohry Karlovarského městského divadla.  
Společně vytvořili ambiciózní  koprodukční projekt, muzikálovou verzi  filmu Stevena Spielberga 
Chyť mě, jestli na to máš v režii Zdeňka Bartoše a choreografií Ivany Dukić. Tento zdařilý muzikál 
povyšuje skvělá hudba, mix jazzu, swingu,  gospelu  dalších stylů, a je proto důležité, že herecký 
soubor  živě doprovází  karlovarský Big Band.  Hlavní roli geniálního podvodníka Franka Abagnalea  
vytvořil talentovaný Daniel Mišák.

Činohra KMD odehrála během šesti měsíců celkem 8 představení, která navštívilo 1541 diváků. 
Zařadily se k nim i reprízy výpravného pohádkového muzikálu Sněhová královna, rovněž 
realizované v koprodukci Činohry KMD a Západočeského divadla v Chebu. 

Foto: Chyť mě....
         Sněhová královna

Jako vždy byl i v sezóně 2020 největší zájem o představení hostujících souborů a umělců, z nichž 
některé dosáhly skutečně rekordní návštěvnost. Vůbec nejúspěšnějším pořadem byl koncert 
zpěváka Davida Kollera, pořádaný v rámci jeho akustického turné, jehož se zúčastnilo 462 diváků.  
Hranici 400 diváků ještě překročila „one woman“ show Simony Stašové Shirley Valentine, kterou 
Karlovarské městské divadlo reprízuje s velkým ohlasem již 11 sezón, hitová komedie Dva nahatý 
chlapi s Martinem Zounarem a Martinem Krausem),  uváděná divadly po celém světě   a jedno z 
nejhranějších děl světové klasiky,  Moliérova komedie Lakomec v provedení pražského Divadla 
Kalich,  v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem.

Foto: David Koller
         Shirley Valentine
         Lakomec 
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Kromě těchto titulů Karlovarské městské divadlo uvedlo celou řadu dalších, hodnotných 
představení, reprezentujících současnou českou divadelní tvorbu. Patřilo k nim například americké 
drama Deštivé dny, nastudované  Divadlem Ungelt s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem 
v hlavní roli. Tento respektovaný pražský divadelní soubor přivezl i další zajímavou hru Skořápka, 
vyprávějící příběh dvou zcela protichůdných žen, zakřiknuté knihovnice (Alena Mihulová) 
a  suverénní zlatokopky (Petra Nesvačilová). Divadlo Na Jezerce představilo jedinečné jevištní 
spojení  herce Jaroslava Duška, výtvarníka Petra Nikla a hudebníka Ondřeje Smeykala, nazvané 
Sláva strojů a měst.

Foto: Sláva strojů a měst

Jako vždy se velkému zájmu těšila pestrá nabídka atraktivních hudebních představení různých 
žánrů. Hned začátkem ledna k nim patřil slavnostní novoroční koncert Světem operety, na němž 
vystoupil mezinárodní Johann Strauss Orchestr Vídeň-Coburg či slavný balet Labutí jezero 
v provedení Severočeského divadla Ústí nad Labem.    

K oblíbeným pořadům patří už mnoho let každoroční Koncert bratří Ebenů. Ti tentokrát, 
společně s dalšími hostujícími muzikanty, zahráli průřez celou tvorbou za celou dobu své 
existence. Další pravidelný host na jevišti Karlovarského městského divadla, zpěvák, tanečník 
a moderátor Ondřej Havelka předvedl s  kapelou  Melody Makers skvělou koncertní show, 
Nejkrasší kusy saisóny.  A v neposlední řadě zde opět vystoupil vynikající slovenský taneční 
soubor Merlin s virtuózní irskou taneční show Rytmus v srdci. Obzvláště seniorské publikum 
potěšil  koncert legendární  dechové kapely Moravanka s jejím  kapelníkem Janem Slabákem.

 

Foto: Bratři Ebenové, Ondřej Havelka,  Merlin, Moravanka

HLAVNÍ ČINNOST
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HLAVNÍ ČINNOST

I když byl měsíce dopředu naplánován další, v pořadí již XI. ročník divadelního festivalu BESTFEST, 
kvůli uzavření divadla se nakonec nemohl uskutečnit a část představení byla přeložena na další 
rok. Zato populární minifestival pro děti Pohádkové září  se naštěstí konal v plánovaném rozsahu. 
Děti se tak mohly setkat s oblíbenými pohádkovými postavičkami, například Ferdou mravencem, 
Broukem Pytlíkem, Lotrandem a Zubejdou a samozřejmě,  jako každý rok, nechyběli ani aktéři 
světoznámého Divadla Spejbla a Hurvínka. A pokud  bylo otevřené divadlo, konala se pravidelná  
dětská nedělní odpolední představení.

Činnost Karlovarského městského divadla v době omezení provozu
S  ohledem na významně omezenou činnost byla v  sezóně 2020 zrušena část předplatného 

a přesunuta do následujícího roku 2021.
Z důvodu nutnosti uzavření Karlovarského městského divadla byla omezena provozní doba hlavní 

pokladny divadla (na úterý a čtvrtek, vždy od 15:00 do 18:00), však až v období listopad a prosinec 
2020. V souvislosti s vládními opatřeními vlády byla činnost Karlovarského městského divadla celkově 
omezena na dobu šesti měsíců.

Z tohoto důvodu nemohlo plnit své pracovní povinnosti celkem šest zaměstnanců Karlovarského 
městského divadla a byl pro ně využit program „Antivirus“. Někteří další zaměstnanci využívali 
možnosti „home office“.

Foto: Pohádkové září

II. Spolupráce s dalšími subjekty
Ještě více než uměleckou činnost Karlovarského městského divadla postihla koronavirová krize oblast 

spolupráce s  dalšími subjekty. Závažný dopad mělo opakované zrušení Mezinárodního filmového 
festivalu, a  to jak v  původním červencovém, tak náhradním podzimním termínu. Podobně se v  době, 
kdy muselo být divadlo na základě vládních opatření uzavřené, nemohly konat tradiční a  diváky velmi 
vyhledávané akce, realizované ve spolupráci s karlovarskými uměleckými školami, například Tanec, tanec 
2020, Sborový koncert a Adventní koncerty či Jazzové vánoce. Stejně tak se neuskutečnily ani akce, 
pořádané společně s magistrátem města coby zřizovatelem obecně prospěšné společnosti (Slavnostní 
zahájení lázeňské sezóny, Den seniorů nebo Dny stavitelství a architektury). Jako částečnou náhradu 
za zrušené události se podařilo budovu Karlovarského městského divadla pronajmout na natáčení pořadu 
televize Nova SuperStar.

Některé společné projekty mohly být uspořádány v době, kdy divadlo nebylo zavřené. Karlovarské městské 
divadlo se společně s  Karlovarským symfonickým orchestrem v  měsíci únoru podílelo na výchovném 
Koncertu pro rodiče s dětmi, který dirigoval Jan Kučera a moderoval jej herec Ondřej Brousek. Pokračovala 
i spolupráce se známým karlovarským Big Bandem, jenž odehrál další reprízy úspěšného pořadu VIVAT 
JAZZ - k poctě legendám.

S velkým zájmem návštěvníků setkalo pět mimořádných prázdninových prohlídek historické divadelní 
budovy. Ty byly s cílem přilákat do Karlovarského městského divadla co nejvíce diváků nabízeny zdarma.

V oblasti propagace, prodeje vstupenek a dopravy diváků Karlovarského městského divadla spolupracuje 
s Infocentrem města Karlovy Vary.
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HLAVNÍ ČINNOST

PŘEHLED POŘÁDANÝCH AKCÍ 
 

Pokles realizovaných akcí byl ovlivněn situací kolem pandemie COVID-19.  
Počet zrušených akcí v roce 2020: 78, počet přesunutých akcí do roku 2021: 9. 
Karlovarské městské divadlo (KMD), Činohra Karlovarského městského divadla (ČKMD), Západočeské 
divadlo v Chebu (ZDCH).  
 

 

 

Rozdělení dle skupin diváků 
Typ akce Počet představení  

v roce 2020 
Představení pro školy 4 
Ostatní akce 61 
KMD spolupořadatel 3 
Pronájmy 10 
Prohlídky divadla 5 
Zrušené akce 78 
Přesunuté akce do 2021 9 
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HLAVNÍ ČINNOST

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 

Celkový počet návštěvníků v letech 2017 až 2020 
2017 2018 2019 2020 

41 222 40 706 41 928 14 688 
 

 
 

ČKMD ve spolupráci se ZDCH odehrála 7 představení na scéně ZDCH a 1 představení ČKMD odehrála na 
zájezdu. Celkem tyto představení navštívilo 1 541 diváků. 
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HLAVNÍ ČINNOST

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 

Nejúspěšnější tituly v roce 2020 
Titul Termín Počet diváků 
David Koller Acoustic Tour 2020 15. 9. 2020 19:30 462 
Shirley Valentine 16. 1. 2020 19:30 459 
Dva nahatý chlapi 23. 1. 2020 19:30 438 
Lakomec 28. 1. 2020 19:30 417 
Můžem i s mužem 31. 8. 2020 19:30 409 
Světem operety 1. 1. 2020 19:30 396 
Sláva strojů a měst 31. 1. 2020 19:30 391 
Nejkrasší kusy saisóny 8. 8.2020 19:30 383 
Deštivé dny 16. 2. 2020 19:30 381 
V Paříži bych tě nečekala, tatínku 29. 1. 2020 19:30 347 
Na zlatém jezeře 3. 9. 2020 19:30 347 
Labutí jezero 27. 1. 2020 19:30 343 
A do pyžam! 5. 9. 2020 19:30 336 
Dva nahatý chlapi 7. 9. 2020 19:30 334 
Bratři Ebenové  13. 2. 2020 19:30 333 

 

Představení pro školy 2020 
Zaměření Počet představení Počet diváků 
I. stupeň ZŠ 2 283 
II.  stupeň ZŠ/ SŠ 2 287 
Kooperace KMD a ZDCH 2 287 
Celkem:  4 570 
ČKMD na scéně ZDCH 1 209 
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HLAVNÍ ČINNOST

PŘEHLED VSTUPNÉHO 
 
Oproti roku 2019 nebyla výše vstupného zásadně změněna. 
 

Ceny vstupenek v roce 2020 
Skupina (zařazení) Rozsah cen v Kč 
ČKMD 80,- až 300,- 
Hostující soubory 100,- až 550,- 
Vybrané tituly 150,- až 690,- 
Pohádky 60,- až 110,- 
Pořady pro školy 70,- až 90,- 

 

Večerní představení v roce 2020 
Středisko Průměrná 

návštěvnost 
Průměrná cena 
vstupenky 

Hostující soubory 239 302 Kč 
ČKMD 176 183 Kč 

 

V předprodeji vstupenek stále vedou standardní služby prodeje. To znamená pokladny divadla a prodejci 
Infocentra města Karlovy Vary. Nejvyšší meziroční nárust již několik let vykazují on-line platby kartou. 

 

On-line platba kartou 

Rok Podíl prodaných vstupenek  
na celkovém počtu vstupenek 

2015 8% 
2019 15% 
2020 19% 

 

Vzhledem k situaci spojenou s nouzovým opatřením (COVID-19) bylo v roce 2020 neuplatněno poměrně 
velké množství Dárkových poukázek. 

 

Dárkové poukazy 
Rok Počet prodaných poukazů Tržba 

2017 209 80 480 Kč 

2019 155 97 000 Kč 

2020 127 77 800 Kč 
Rok Počet neuplatněných poukázek Tržba 
2020 76 45 800 Kč 
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HLAVNÍ ČINNOST

PŘEHLED VSTUPNÉHO 
 

Zvýhodněné vstupné 
Kategorie  sleva 
ZTP, ZTP/P  50% (celý sál) 
SENIOR  50% (od II. cenové kategorie) 
STUDENT  50% (od II. cenové kategorie) 
SENIOR PAS  10% (celý sál) 
VOZÍČKÁŘ  Kč 50,- (max. 2 na sál) 
NEVIDOMÍ  100% (od II. cenové kategorie) 
ZŠ/ děti  50% (od II. cenové kategorie) 
   
   
Bezplatný dárce krve  20% až 40% (celý sál) 
Karlovy Vary Region Card  20% (celý sál) 

 

Návštěvnost dle uplatněných slev 
v kategorii zákazníka 

Rok Senioři Studenti 
2018 4 210 294 
2019 4 404 458 

2020 1 500 230 
 

Karta věrného diváka  
(sleva od 5% do 50%) 

Rok Počet prodaných karet 
2018 15 
2019 10 
2020 11 

 

V roce 2020 bylo realizováno pouze předplatné “jaro-léto 2020”. Tři neodehraná představení bylo nutné 
přesunout do roku 2021. 
 

Předplatné 
Rok Počet představení Počet předplatitelů Cena za ks 
2018 20 283 1 500 Kč 
2019 20 277 1 500 Kč 
2020 10 162 1 500 Kč 
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WEB, FACEBOOK 
 

KMD je vlastníkem domén: 

www.karlovarske-divadlo.cz, www.karlovarskedivadlo.cz, www.divadlokarlovyvary.cz  
 

 

 

Podíl návštěvníků z vybraných regionů. 

 

 
www.facebook.com/karlovarskedivadlo 

Celkové označení Facebook stránky “To se mi líbí” 1240.  
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HLAVNÍ ČINNOST

III. Reklama a public relations
I když byl provoz Karlovarského městského divadla v roce 2020 výrazně omezen, v plném 

rozsahu se realizovala propagační činnost a styk s veřejností, protože dopředu nebylo zřejmé, 
do kdy bude divadlo uzavřeno. Pravidelně proto byly distribuovány veškeré tiskoviny, především 
měsíční zpravodaje v počtu 5 000 kusů, 300 kusů měsíčních plakátů a rovněž pozvánky a plakáty na 
premiérovou inscenaci.  Činnost Karlovarského městského divadla byla propagována ve vitrínách, 
umístěných po Karlových Varech, obrazovkách Infocentra města i na billboardech ve městě a na 
budově divadla. 

Propagační materiály, plakáty a programy byly rozesílány i do okolních měst a obcí, hotelů, firem.
Stále významnější a početnější je elektronická komunikace s diváky (cca 2400 e-mailů), jimž 

jsou na jejich žádost zasílány měsíční programy a umožňuje jim rovněž on-line rezervaci a nákup 
vstupenek či dokonce virtuální prohlídky divadelní budovy na webu www.karlovarskedivadlo.cz. Jak 
je z analýzy patrné, tento web navštěvují diváci z celé republiky. Samotná Činohra KMD prezentuje 
svoji činnost na Facebooku.

Karlovarské městské divadlo využívá rozsáhlou mediální spolupráci s regionálními médii, 
především s Karlovarským deníkem, MF Dnes, Právem, Karlovarskými radničními listy a regionální 
redakcí Českého rozhlasu. 

Významná je rovněž spolupráce prostřednictvím smlouvy o reklamě s firmami Karel Holoubek 
– Trade Group a.s., Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., NG elektro Ostrov, Sedlecký kaolin, 
a.s., Royal Regent, SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s., avšak část smluv o reklamě musela být kvůli 
zavřenému divadlu zrušena. 2020
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s.

Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary

pracoviště Divadelní náměstí 21

ústředna: 351 170 011, pokladna: 351 170 015

e ‑mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

www.karlovarskedivadlo.cz

www.facebook.com/karlovarskedivadlo

ředitelka: Dana Neumannová

e ‑mail: reditel@karlovarskedivadlo.czPokladna divadla:

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel. 351 170 015

Otevřeno: pondělí - neděle, 10:00 - 11:30, 12:00 - 17:30

a hodinu před začátkem představení.

Předprodej vstupenek na tituly následujícího měsíce začíná

každého 2. v měsíci v pokladně divadla a u prodejců Infocentra Karlovy Vary.

Předprodej na měsíce červenec, srpen a září začíná 2. června.

Pokud 2. připadne na sobotu nebo neděli, začíná předprodej

následující pondělí.Předprodej vstupenek také:

Infocentrum, Lázeňská 14, Asiana Karlovy Vary, T. G. Masaryka 41

CK Čedok Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 23, Krajská knihovna a další.

Více na www.karlovarskedivadlo.cz

Rezervace, objednávky, nákup vstupenek

on              ‑line, slevy na vstupném a divadelní předplatné:

obchodní oddělení, tel. 351 170 042

e -mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

Podrobné informace: www.karlovarskedivadlo.cz

Možnost placeného parkování:

Parkovací dům v Libušině ulici u hotelu Imperial.

Lokalizace: N‑50°13’15.56’’ E‑12°53’5.48’’
Bezplatné parkování:

Parkoviště u Galerie umění Karlovy Vary,

Goethova stezka 1215/6.

Lokalizace: N‑50°13’3.615’’, E‑12°53’9.292’’
Pronájem prostor, objednávka

celého představení s možností občerstvení:

ředitelka divadla, tel: 351 170 017

e -mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz

Zakladatelem Karlovarského městského divadla, o. p. s.

je Statutární město Karlovy Vary.
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Děkujeme, že navštěvujete
divadlo ve společenském oděvu.
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16. středa, 19.30 představení pro uzavřenou společnost

Marc CamolettiBOEING–BOEING
ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI

Divadélko Radka Brzobohatého

18. pátek, 9.00 a 10.30 
představení pro školy

Nikolaj Robertovič Erdman, Jana a Jurij Galinovi

MRAZÍKDocela velké divadlo Litvínov

Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k  proslulému filmu 

o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé maceše, o dědu Mrazíkovi 

a dědečku Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota 

vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí.

Hrají: Markéta Velánová, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Michal Žižka, 

Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Jana Galinová/ Lucie Randáková, 

Lukáš Masár a další.
Režie: Jurij Galin

www.karlovarskedivadlo.cz

PROSINEC
19. sobota, 19.30
Debbie IsittŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Umělecká agentura Pierot

Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, 

zrady, nevěry, klamů a  ponížení a  ukazuje nový význam rčení, že „láska 

prochází žaludkem“. Autorka rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých 

nabízí na strohé scéně velký prostor pro hereckou exhibici. Originální řešení 

manželského trojúhelníku by měli zhlédnout všichni, kdo někdy manželským 

trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo budou procházet…

Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský

Režie: Petr Kracik

20. neděle, 19.30
Ĺubomír FeldekCYRANODivadélko Radka Brzobohatého

Velký nos velkého ducha značí! Muzikál o lásce, cti a velkém nosu. Slavný, 

nádherný a  nesmrtelný příběh o  Gaskoňci s  velkým nosem, který je 

zamilovaný do své krásné sestřenice Roxany. Jenže ta touží po mladém, 

pohledném, leč poněkud hloupém Kristiánovi. 

Hrají: Vojtěch Efler, David Gránský, Eva Burešová, Irena Máchová, Miroslav 

Šimůnek, Martin Sochor, Jiří Chvalovský, Radek Bár,  Hana Gregorová, 

Miloslav Nejedlý, Vilemína Marhoulová,  Marcel Holeček, Tomáš Pšenička

Režie: Hana Gregorová
(vstupenky z původního termínu 14. 10. jsou platné)

2020

26. sobota, 19.30VIVAT JAZZ – k poctě legendám

BIG BAND Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby milovali 

a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet i dnes. 

Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna Millera, 

George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. Big Band 

Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka 

Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

www.karlovarskedivadlo.cz

PROSINEC
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEMEPARTNERŮM

7. pondělí,
19.30Peter QuilterDUETYStudio Dva

12. sobota,
19.30

 Dasha
& Jan Smigmator

Vánoční koncert
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s.

Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary

pracoviště Divadelní náměstí 21

ústředna: 351 170 011, pokladna: 351 170 015

e ‑mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

www.karlovarskedivadlo.cz

www.facebook.com/karlovarskedivadlo

ředitelka: Dana Neumannová

e ‑mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz

Pokladna divadla:

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel. 351 170 015

Otevřeno: pondělí - neděle, 10:00 - 11:30, 12:00 - 17:30

a hodinu před začátkem představení.

Předprodej vstupenek na tituly následujícího měsíce začíná

každého 2. v měsíci v pokladně divadla a u prodejců Infocentra Karlovy Vary.

Předprodej na měsíce červenec, srpen a září začíná 2. června.

Pokud 2. připadne na sobotu nebo neděli, začíná předprodej

následující pondělí.

Předprodej vstupenek také:

Infocentrum, Lázeňská 14, Asiana Karlovy Vary, T. G. Masaryka 41

CK Čedok Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 23, Krajská knihovna a další.

Více na www.karlovarskedivadlo.cz

Rezervace, objednávky, nákup vstupenek

on              ‑line, slevy na vstupném a divadelní předplatné:

obchodní oddělení, tel. 351 170 042

e -mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

Podrobné informace: www.karlovarskedivadlo.cz

Možnost placeného parkování:

Parkovací dům v Libušině ulici u hotelu Imperial.

Lokalizace: N‑50°13’15.56’’ E‑12°53’5.48’’

Bezplatné parkování:

Parkoviště u Galerie umění Karlovy Vary,

Goethova stezka 1215/6.

Lokalizace: N‑50°13’3.615’’, E‑12°53’9.292’’

Pronájem prostor, objednávka

celého představení s možností občerstvení:

ředitelka divadla, tel: 351 170 017

e -mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz

Zakladatelem Karlovarského městského divadla, o. p. s.

je Statutární město Karlovy Vary.
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22. pondělí, 19.30

Marc Camoletti

BOEING – BOEING ANEB 

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI

Divadélko Radka Brzobohatého

Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají… Alexander je 

úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. Svůj milostný 

život koordinuje s letovým řádem, který se zdá být dokonalý. Vše se ale 

změní příchodem kamaráda ze školy – i perfektní navigační systém začne 

mít trhliny. Kolotoč bláznivých situací se právě roztáčí…

Hrají: Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová, Eva Burešová, 

David Gránský/ Miroslav Šimůnek, Vojtěch Efler

Režie: Hana Gregorová

www.karlovarskedivadlo.cz

ČERVEN
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEME

PARTNERŮM

9. úterý,
19.30

Terrence McNally, 

Marc Shaiman, 

Scott Wittman

CHYŤ MĚ, 

JESTLI NA TO MÁŠ

Karlovarské městské divadlo 

a Západočeské divadlo v Chebu

20. sobota, 19.30

Marcin Szczygielski

SKOŘÁPKA
Divadlo Ungelt

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s.
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s.

Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary

pracoviště Divadelní náměstí 21

ústředna: 351 170 011, pokladna: 351 170 015

e ‑mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

www.karlovarskedivadlo.cz

www.facebook.com/karlovarskedivadlo

ředitelka: Dana Neumannová

e ‑mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz
Pokladna divadla:

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel. 351 170 015

Otevřeno: pondělí - neděle, 10:00 - 11:30, 12:00 - 17:30

a hodinu před začátkem představení.

Předprodej vstupenek na tituly následujícího měsíce začíná

každého 2. v měsíci v pokladně divadla a u prodejců Infocentra Karlovy Vary.

Předprodej na měsíce červenec, srpen a září začíná 2. června.

Pokud 2. připadne na sobotu nebo neděli, začíná předprodej

následující pondělí.Předprodej vstupenek také:

Infocentrum, Lázeňská 14, Asiana Karlovy Vary, T. G. Masaryka 41

CK Čedok Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 23, Krajská knihovna a další.

Více na www.karlovarskedivadlo.cz

Rezervace, objednávky, nákup vstupenek

on              ‑line, slevy na vstupném a divadelní předplatné:

obchodní oddělení, tel. 351 170 042

e -mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

Podrobné informace: www.karlovarskedivadlo.cz

Možnost placeného parkování:

Parkovací dům v Libušině ulici u hotelu Imperial.

Lokalizace: N‑50°13’15.56’’ E‑12°53’5.48’’
Bezplatné parkování:

Parkoviště u Galerie umění Karlovy Vary,

Goethova stezka 1215/6.

Lokalizace: N‑50°13’3.615’’, E‑12°53’9.292’’

Pronájem prostor, objednávka

celého představení s možností občerstvení:

ředitelka divadla, tel: 351 170 017

e -mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz

Zakladatelem Karlovarského městského divadla, o. p. s.

je Statutární město Karlovy Vary.
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9. středa, 19.30Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott Wittman

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ

Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky 

vychází ze skutečných událostí a  z  filmu Catch Me If You Can s  Tomem 

Hanksem a Leonardem DiCapriem. „Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem 

byl několikanásobným milionářem – a  všechno, do posledního centu, jsem 

ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot Pan Am, praktikoval 

jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora 

ve státě Louisiana – to vše pod falešnými jmény. A s  jakou elegancí, dámy 

a pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. Jeho 

pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, představuje Jindřich Skopec.

Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, Jan Hanny 

Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber Malíková, Pavla Janiššová, 

Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, František Špaček, Jiří Švec, 

Tereza Švecová, Vladimíra Vítová | Režie: Zdeněk Bartoš

15. úterý, 19.30DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2020

Během večera zazní například Chci zas v tobě spát, Troubit na trumpety 

by se nám líbilo, Gypsy Love, Amerika, Recidiva nebo Lovec střelec doktor 

& vědec. „Unplugged turné jedem sice už počtvrté, ale vždy k písničkám 

přistupujeme jinak a cizelujeme aranžmá. A podle ohlasu to baví i fanoušky, 

kteří mluví o  prostoru, barvě a  zvuku, který nebývá vždy v  našich luzích 

a hájích ke slyšení,“ popisuje David Koller.

Účinkují: David Koller, Michal Pelant, Marek Minárik, Adam Koller, Víťa Halška, 

Matěj Belko(vstupenky z původního termínu 17. 3. jsou platné)

16. středa, 19.30
Nikolaj Vasiljevič Gogol

BLÁZNOVY ZÁPISKY
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva Mistři na jednom jevišti. Oba mistři 

slova se smyslem pro vykreslení nejrůznějších charakterů se opět potkávají 

po padesáti letech – tehdy Jan Přeučil poprvé exceloval v  této dramatické 

komedii. Fantastické ztvárnění lidiček směšných až k pláči a politováníhodných 

k popukání, romantismus obrácený v žert, i parodií prosvítající osud řízený často 

démony a běsy – to vše baví a fascinuje diváky všech generací.

Hraje: Jan Přeučil | Režie: Jaroslav Gillarwww.karlovarskedivadlo.cz

ČERVENECSRPENZÁŘÍ
20. neděle, 15.00

Radovan SnítilLOTRANDO A ZUBEJDA

Divadelní společnost Natalie Venturové

Pohádka podle komediálního filmového příběhu Zdeňka Svěráka. Smyslem 

pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo. A když se chce, 

všechno jde. A že býti dobrým a slušným člověkem se vyplatí.

Hrají: Kateřina Zapletalová/ Natalie Venturová/ Ilona Hrochová, Ondřej 

Hyneš/ Marek Zeman, Daniel Koťan/ Patrik Vojtíšek/ Marek Merunka, 

Romana Sittová, Jiří Krejčí/ Ondřej Pech | Režie: Libor Jeník

21. pondělí, 19.30
Dermot CanavanTŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE

Filmová a divadelní agentura ADF

Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly velmi 

blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne 

znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného 

humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, 

aby si k sobě znovu našly cestu. Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti, 

bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.

Hrají: Iva Pazderková, Martina Randová | Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová

24. čtvrtek, 19.30
Federico FelliniSILNICE (La Strada)

Divadlo KalichDivadelní podoba slavného Felliniho filmu Silnice. Každý kámen na světě 

má smysl – stejně jako každý člověk, i  ten nejubožejší. Soužití dvojice 

potulných komediantů, propastně odlišných, má také svůj tajemný důvod 

– ale cituplná nota je v  pravou chvíli přehlušována veselým rámusem 

jejich vystoupení. Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou 

pravdu: k  tomu, aby umělec diváky pobavil, nepotřebuje technické 

zázraky, ale pohotovost, vtip a odvahu.

Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Radek Zima, 

Zbygniew Kalina | Režie: Lída Engelová

Předplatné A (vstupenky z původního termínu 15. 4. jsou platné)

2020
25. pátek, 19.30

Ray CooneyNA POSLEDNÍ CHVÍLI

Agentura Harlekýn
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma 

manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou dceru 

Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. 

Jejich otec se jim v  tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo 

a  s  vypětím všech sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných, 

typicky cooneyovských zmatků a  improvizací v duchu nejlepších tradic 

anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna Browna.

Hrají: Václav Vydra/ Jan Čenský, Josef Carda/ Martin Zahálka, Filip 

Cíl, Karolína Vágnerová, Vlasta Žehrová/ Kamila Špráchalová, Jana 

Boušková/ Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík | Režie: Martin Hruška

Předplatné B (původní termín 7. června)
27. neděle, 14.00 a 16.30

Jana Kubíčková, Štěpán Gajdoš

PAST NA HURVÍNKA
Divadlo Spejbla a Hurvínka

Vydejte se s  Hurvínkem hledat jeho ztracenou koloběžku! V  příběhu 

s  detektivní zápletkou, který je určený i  pro ty nejmenší diváky, se 

Hurvínek vydá pátrat po své koloběžce. Není však sám, kdo ve městě 

něco hledá, a  podezřelý je Hurvínkovi úplně každý – pošťáci, školník 

i  policajt. Nebo že by za ztrátu koloběžky mohl taťulda, bábinka nebo 

dokonce Žeryk s Máničkou? Na půdě školy nakonec sklapne past…

Režie: Ondřej Lážnovský

29. úterý, 19.30BESÍDKA 2020
Divadlo SklepTradiční představení divadla Sklep v  novém podání, složené z  mnoha 

humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici 

i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.

Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka 

Andelová, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana 

Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, Vladimír Vytiska, Jára Vaculík

www.karlovarskedivadlo.cz

ČERVENECSRPENZÁŘÍ
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEMEPARTNERŮM

21. 9. pondělí,
19.30Dermot CanavanTŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE

Filmová a divadelní agentura ADF

9. 7. čtvrtek, 19.30JAN SLABÁK& MORAVANKAkoncertKARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s.

PROGRAM

9/20
889/20
89/20

7777878878

http://www.karlovarskedivadlo.cz/
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HLAVNÍ ČINNOST

Partneři a finanční podporovatelé

Poskytovatelé finančních prostředků z veřejných rozpočtů

Partneři

ZAKLADATEL
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FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Účetní závěrka byla ověřena auditorem. 
Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

Účetní závěrku tvoří:
   l. Rozvaha
   ll. Výkaz zisku a ztráty
   lll. Příloha k účetní závěrce
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v plnem rozsahu´
31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

28041241

Karlovarske mestske divadlo, o.p.s. ´ ˇ ´

Moskevska 2035´

Karlovy Vary

36001

o.p.s.

Provozovaní kulturních zarízení´ ˇ

12.3.2021

Dana Neumannová

Dana Neumannová

602105633

Oznac.ˇ
A.
A. I.
      2.
A. IV.
      2.
B.
B. I.
B. I. 1.
B. II.
B. II.1.
      4.
     10.
     17.
B.III.
B.III.1.
      3.
B. IV.
B. IV.1.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
      2.
A. II.
      1.
      2.
B.
B.III.
B.III.1.
      4.
      5.
      7.
      8.
      9.
     10.
     17.
     22.
B. IV.
B. IV.1.
      2.

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby nehmotny majetek celkem (souc. A.I.1. az A.I.7.)´ ´ ˇ ˇ
Software
Opravky k dlouhodobemu majetku celkem (souc. A.IV.1. az A.IV.11.)´ ´ ˇ ˇ
Opravky k softwaru´
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Zasoby celkem (souc. B.I.1. az B.I.9.)´ ˇ ˇ
Material na sklade´ ˇ
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Odberateleˇ ´
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Dan z pridane hodnotyˇ ˇ ´
Jine pohledavky´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇˇ ˇ ´ˇ
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
Naklady prístích období´ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Fondy
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatelé
Ostatní zavazky´
Zamestnanciˇ
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Dan z pridane hodnotyˇ ˇ ´
Jine zavazky´ ´
Dohadne ucty pasivní´ ´ˇ
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
Vydaje prístích období´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
     67
    188
    188
   -121
   -121
  3 468
     27
     27
    860
    804
     56
      0
      0
  2 039
    182
  1 857
    542
    542
  3 535

Zacatek obd.ˇ´
  1 013
    928
    928
     85
     85
      0
  2 522
    991
    258
    153
    246
    158
      0
     35
     80
      7
     54
  1 531
    369
  1 162
  3 535

Konec obd.
     29
    188
    188
   -159
   -159
  2 916
     59
     59
    218
     41
     58
     57
     62
  2 302
     96
  2 206
    337
    337
  2 945

Konec obd.
  1 483
  1 012
  1 012
    471
      0
    471
  1 462
    356
    252
      2
      0
      0
     49
      0
      0
      0
     53
  1 106
    216
    890
  2 945

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

l. Rozvaha
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���	������������
v plnem rozsahu´31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

28041241

Karlovarske mestske divadlo, o.p.s. ´ ˇ ´

Moskevska 2035´

Karlovy Vary

36001

o.p.s.

Provozovaní kulturních zarízení´ ˇ

12.3.2021

Dana Neumannová

Dana Neumannová

602105633

Oznaceníˇ
A.  I.
      1.
      3.
      4.
      5.
      6.
A.III.
     10.
     11.
     13.
     14.
A. IV.
     15.
A.  V.
     22.
A. VI.
     23.
A.VIII.
     29.

Oznac.ˇ
B. I.
      1.
B.III.
B. IV.
      7.

C.
D.

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Opravy a udrzovaníˇ ´
Naklady na cestovne´ ´
Naklady na reprezentaci´
Ostatní sluzbyˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady´ ´ ´ ´
Ostatní socialní naklady´ ´
Dane a poplatky (A.IV.15.)ˇ
Dane a poplatkyˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
Odp., prod. maj., tv. a pouz. rezerv ( A.VI.23. az A.VI.27.)ˇ ˇ
Odpisy dlouhodobeho majetku´
Dan z príjmu (souc. A.VIII.29.)ˇ ˇ ˚ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
Ostatní vynosy (B.IV.5. az B.IV.10.)´ ˇ
Vynosove uroky´ ´ ´
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
 11 290
  2 604
      1
    146
     20
  8 519
  6 351
  4 710
  1 429
    208
      4
     12
     12
    504
    504
     38
     38
     49
     49
 18 244

Hlavní cin.ˇ
 14 629
 14 629
  3 838
      0
      0
 18 467

    272
    223

Hosp. cin.ˇ
    236
    104
      0
      6
      0
    126
    264
    196
     59
      9
      0
      1
      1
     20
     20
      0
      0
      0
      0
    521

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
    764
      5
      5
    769

    248
    248

Celk. cin.ˇ
 11 526
  2 708
      1
    152
     20
  8 645
  6 615
  4 906
  1 488
    217
      4
     13
     13
    524
    524
     38
     38
     49
     49
 18 765

Celk. cin.ˇ
 14 629
 14 629
  4 602
      5
      5
 19 236

    520
    471

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

lI. Výkaz zisku a ztráty
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(za období od 1.1.2020 do 31.12.2020) 
 
ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání 
 
1. Popis účetní jednotky 
 
Název:    Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost  

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 
Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 127, ke dni 8. 12. 2008 

Den vzniku společnosti: 4. 12. 2008 
Sídlo:    Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 360 01 
IČ:    28041241 
DIČ:    CZ28041241 
Telefon:    351 170 011 
Fax:    351 170 018 
e-mail:    reditel@karlovarskedivadlo.cz 
http:    www.karlovarskedivadlo.cz 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. Karlovy Vary 
číslo účtu:   225453019/0300 
 
1.1. Zakladatel společnosti 
 
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, Identifikační číslo 002 54 657 
 
1.2. Řídící normy 
 
Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti 
Statut obecně prospěšné společnosti 
Usnesení Správní rady 
Vnitropodnikové směrnice 
 
 
1.3. Řídící orgány společnosti k 31. 12. 2020 
 
Správní rada: 
 
Předseda:   MUDr. Pavel Bouška, Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary 
 
Členové:   Iva Lokvencová, Palackého náměstí 1338/4, 360 01 Karlovy Vary 

Lucie Kargerová, Lad. Koubka 419/10, 360 05 Karlovy Vary  
Jaroslav Zach, Moskevská 1232/15, 360 01 Karlovy Vary 
Dott. Mag. Radka Murasová, Nejdecká 342/14, 360 05 Karlovy Vary 
Daniela Bouzová, Rosnice 26, 360 17 Karlovy Vary 

 
 
Dozorčí rada: 
 
Předseda:  Jana Milivojevičová, Severní 867/7, 360 05 Karlovy Vary 

 
Členové:   Aneta Petříková, Svobodova 1032/4a, 360 17 Karlovy Vary 

Anežka Hlavínová, Vřídelní 140/43, 360 01 Karlovy Vary  
 
 
 
 
 

lII. Příloha k účetní závěrce
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Ředitel společnosti 
 
Ředitelem společnosti je paní Dana Neumannová, Nám. Emy Destinové 30/4, 360 01 Karlovy Vary. 
 
1.4. Změny v řídících orgánech společnosti po 31. 12. 2020 
 
Žádné změny nenastaly 
 
1.5. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností 
 
Hlavní činnosti společnosti: 
 
Obecně prospěšné služby v kulturní oblasti (divadelní činnost): 
 

 Pořádání a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných 
uměleckých projektů 

 Podpora všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti 
 Zajišťování propagačních materiálů týkajících se činnosti divadla 
 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. 

 
Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace 
 

 reklamní činnost a marketing 
 pronájem nebytových prostor  
 prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce jiných organizací 

 
2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad 
 
Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb.), 
Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů č. 
401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 
Rozvahový den: 31. 12. 2020 
 
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody. 
 
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách. 

 
2.1. Zpracování účetnictví: 
 
Dodavatelským způsobem na základě uzavřené Příkazní smlouvy s obchodní společností KV 
KONTO, s.r.o., 360 09 Karlovy Vary, Blahoslavova 659/18, DIČ:25202481, s využitím účetního 
programu MRP Slušovice. 
 
 
2.2. Způsob oceňování, odpisování, účtování   
 
Dlouhodobý hmotný majetek: oceněný pořizovací cenou 

účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
v příslušném účetním období se nevyskytuje 
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Dlouhodobý nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou 

účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 32a 
odst. 4 
 

Drobný hmotný majetek:  oceněný pořizovací cenou 
s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou 
nepřevyšující Kč 40 000,-- 
není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do 
spotřeby, způsob B 
evidován v knize drobného hmotného majetku 

 
Drobný nehmotný majetek:  oceněný pořizovací cenou 

s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou menší 
než Kč 60 000,--  
není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do 
nákladů 
evidován v knize drobného nehmotného majetku 

 
Zásoby:    oceněné pořizovací cenou 

Úbytek zásob je oceňován metodou váženého aritmetického 
průměru 
účtování způsobem B 

 
Finanční majetek:   peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK 
 
Pohledávky    oceněné jmenovitou hodnotou 

Opravné položky jsou stanoveny na základě individuální 
analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury 
pohledávek 
 

Závazky    jsou vykázány ve jmenovité hodnotě 
 
 
 
2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách  
 
Účtování v cizí měně se nevyskytuje. 
 
2.4. Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období 
 
V běžném období došlo k opravě vykázání níže uvedených zůstatků. Z důvodu zajištění 
srovnatelnosti účetních informací bylo v účetní závěrce opraveno vykázání zůstatku za minulé 
účetní období. Oprava je shrnuta v následující tabulce: 
 
 
Č.  Výkaz Popis Položka výkazu v 

TCZK 
Účetní závěrka  

k 31.12.2020  
- minulé období 

Účetní závěrka k 31.12.2019 

1.  Rozvaha Reklasifikace vykázání 
zůstatků pohledávky z titulu 
platby kartou  

303 B.II.1. Odběratelé B.III.7 Peníze na cestě 
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3. Doplňující informace k danému účetnímu období 
 
3.1. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na st. 

politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění 
 
Společnost k 31. 12. 2020 neevidovala žádné závazky vůči OSSZ ani vůči zdravotním pojišťovnám. 
Veškeré závazky vyplývající ze mzdových nákladů za období 12/2020 byly uhrazeny ještě v roce 
2020.  
 
3.2. Výsledek hospodaření za rok 2020 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním:   

   
- z hlavní činnosti: zisk 271.860,-- Kč 
- z doplňkové činnosti: zisk 247.873,-- Kč 

   
Výsledek hospodaření celkem: zisk 519.733,-- Kč 
Daň z příjmu právnických osob:  49.020,-- Kč 
Výsledek hospodaření po zdanění: zisk 470.713,-- Kč 
 
3.3. Snížení základu daně 
 
Základ daně může být snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o Kč 300.000 za 
podmínky, že peněžní prostředky takto získané (Kč 57.000,--) budou použity v následujícím 
zdaňovacím období ke krytí výdajů hlavní (nepodnikatelské) činnosti. 
 
3.4. Údaje o zaměstnancích 
 
V průběhu roku 2020 zaměstnávala společnost: 
 

 14 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (včetně ředitelky společnosti) 
 10 zaměstnanců na základě dohod o pracovní činnosti 
 1 zaměstnanec na základě dohody o provedení práce 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:      14 
 
Výše osobních nákladů:       6.615 tis. Kč 
 
Výše odměn členům správní a dozorčí rady:    nebyly vyplaceny 
Výše úvěrů a záloh poskytnutým členům správní a dozorčí rady  nebyly poskytnuty 
 
 
4. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 
 
4.1. Výkaz zisku a ztráty 
 
Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně náklady v druhovém 
členění na hlavní (obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) činnost 
prostřednictvím analytických účtů a nákladových středisek. Zvlášť se dále sledují přímé náklady a 
výnosy na vlastní činohru divadla. 
 
Kromě toho vznikají i náklady společné, které jsou rozvrhovány na hlavní a doplňkovou činnost 
podle poměru výnosů jednotlivých činností k celkovým výnosům.  
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4.1.1. Podíl výnosů hlavní a doplňkové činnosti k celkovým výnosům 
 
1. výnosy - obecně prospěšná činnost 
       z toho výnosy činohry 

18.467.260 Kč 
245.490 Kč 

96,00% 
 

2. výnosy - doplňková činnost 769.025 Kč 4,00% 
výnosy celkem 19.236.285 Kč 100% 
 
Společné náklady obecně prospěšné společnosti jsou přiřazovány k hlavní a doplňkové činnosti 
divadla právě podle těchto poměrů. 
 
4.1.2. Náklady hlavní a doplňkové činnosti v druhovém členění včetně podílu společných nákladů 

 
Účet Název Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 
501 Spotřeba materiálu 1 438 571,94 Kč 55 201,83 Kč 1 493 773,77 Kč 
502 Spotřeba energie                                   392 750,67 Kč 16 355,17 Kč 409 105,84 Kč 
503 Spotřeba ost. neskl. dodávek       773 241,90 Kč 32 199,82 Kč 805 441,72 Kč 
511 Opravy a udržování                                 604,81 Kč 25,19 Kč 630,00 Kč 
512 Cestovné                                           145 735,21 Kč 6 068,80 Kč 151 804,01 Kč 
513 Náklady na reprezentaci                            19 869,00 Kč 0,00 Kč 19 869,00 Kč 
518 Ostatní služby                                     8 519 079,80 Kč 125 904,77 Kč 8 644 984,57 Kč 
521 Mzdové náklady                                     4 709 548,08 Kč 196 117,92 Kč 4 905 666,00 Kč 
524 Zákonné sociální a zdrav. poj. 1 429 450,92 Kč 59 526,08 Kč 1 488 977,00 Kč 
527 Zákonné sociální náklady                           208 278,88 Kč 8 673,27 Kč 216 952,15 Kč 
528 Ostatní sociální náklady                           3 751,54 Kč 156,22 Kč 3 907,76 Kč 
531 Daň silniční                                       8 028,66 Kč 334,34 Kč 8 363,00 Kč 
538 Ostatní daně a poplatky                            4 416,10 Kč 183,90 Kč 4 600,00 Kč 
549 Jiné ostatní náklady                               504 072,57 Kč 0,00 Kč 504 072,57 Kč 
551 Odpisy DHM 38 000,00 Kč 20 404,54 Kč 58 404,54 Kč 
591 Daň z příjmů právnických osob 49 020,00 Kč 0,00 Kč 49 020,00 Kč 
  CELKEM 18 244 420,08 Kč 521 151,85 Kč 18 765 571,93 Kč 

 
 

4.1.3. Výnosy obecně prospěšné společnosti 
 
Doplňková činnost   
pronájem 203 175 Kč 
reklama 520 169 Kč 
provize, úroky a ostatní služby 45 681 Kč 
Celkem 769 025 Kč 
Hlavní činnost   
provozní dotace město KV 14 000 000 Kč 
provozní dotace Karlovarský kraj 450 000 Kč 
příjmy z hlavní činnosti (cizí představení) 3 771 770 Kč 
příjmy z hlavní činnosti (vlastní představení - činohra) 245 490 Kč 
Celkem 18 467 260 Kč 
Výnosy celkem 19 236 285 Kč 
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4.1.4. Podrobnější údaje k nákladům a výnosům (tržbám) hlavní činnosti 
 
V následující tabulce jsou náklady hlavní činnosti rozdělené na náklady na vlastní činnost KMD 
(Činohra KMD) a náklady na nakoupená představení. Tyto náklady jsou dále porovnány s přímými 
výnosy (tržbami) divadla k jednotlivým druhům hlavní činnosti. 
 
  Náklady Tržby Soběstačnost 
Činohra KMD 1 903 831 Kč 245 490 Kč 12,9% 
Nakoupená představení 16 340 589 Kč 3 771 770 Kč 23,1% 
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4.2. Rozvaha 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek 

  Datum pořízení Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Software (Coloseum) 1.8.2009 73.865,40 73.865,40 0 

Webové stránky 
1.10.202
0 114.000,00 85.500,00 28.500,00 

 
Dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní. 
 
Majetek neuvedený v rozvaze – drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši 3.938.899 Kč evidován 
v knize drobného hmotného a nehmotného majetku. 
 
 
4.2.1. Pohledávky společnosti 
 
K 31. 12. 2020 eviduje společnost pohledávky ve výši 217.962 Kč.  
Z toho: 
 

- neuhrazené faktury         26.370 Kč 
- tržby hrazené platebními kartami       14.825 Kč 
- poskytnuté zálohy na služby        57.405 Kč 
- pohledávky vůči FU (DPH)        56.987 Kč 
- pohledávky vůči úřadu práce (dotace Antivirus)     62.375 Kč 

 
K 31.12.2020 společnost dále eviduje náklady příštích období ve výši 337.194 Kč. Jedná se výdaje 
roku 2020 a předešlých, které ale souvisí s dalšími účetními obdobími. Společnost neeviduje 
k 31.12.2020 žádné pohledávky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let. Dále žádné pohledávky 
nejsou kryté věcnými zárukami.  
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4.2.2. Závazky společnosti  
 
Společnost eviduje k 31. 12. 2020 krátkodobé závazky ve výši 355.789 Kč.  
Z toho: 
 

- závazky vůči dodavatelům       252.269 Kč 
- závazky vůči umělcům - činohra         1.500 Kč 
- závazky vůči FÚ (daň z příjmů právnických osob)     49.020 Kč 
- dohadné účty pasivní (nevyfakturované náklady roku 2020)   53.000 Kč 

 
K 31.12.2020 společnost dále eviduje výdaje příštích období (náklady týkající se roku 2020 
vyfakturované v roce 2021) ve výši 216.356 Kč a výnosy příštích období (přijaté předplatné na rok 
2021) ve výši 889.688 Kč. Společnost neeviduje k 31.12.2020 žádné závazky, které mají dobu 
splatnosti delší než 5 let. Žádné závazky nejsou kryty věcnými zárukami.  
 
 
5. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 
  v tis. Kč 
Stav peněžních prostředků 1.1.2020 2.039 
Hospodářský výsledek po zdanění 471 
Úpravy o nepeněžní operace 38 
     oprávky běžného roku ke stálým aktivům 38 
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 509 
     změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 846 
     změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv -1.060 
     změna stavu zásob -32 
Provozní činnost 263 
Investiční činnost 0 
Změna stavu dlouhodobých závazků 0 
Stav peněžních prostředků k 31.12.2020 2.302 
 
 
 
6.  Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 
 
Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2020 zisk po zdanění ve výši 470.713 Kč Ten bude 
po schválení správní radou převeden do rezervního fondu společnosti. 
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7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 
 
Rok 2020 byl zcela zásadně ovlivněn virusem COVID-19 (koronavirus) a souvisejícími 
protiepidemickými opatřeními. Mj. byla de facto po většinu roku uzavřena veškerá kulturní zařízení 
včetně Karlovarského městského divadla. Proto došlo k výraznému pokladu tržeb z vlastní činnosti 
divadla, část nákladů byla zároveň kompenzována opatřeními vlády. V době zveřejnění této účetní 
závěrky není stále zcela zřejmé, kdy se situace vrátí do normálu před vyhlášením nouzového stavu.  
 
Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré 
možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance. 
 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a vzhledem k charakteru 
své činnosti a zajištění financování na rok 2021, dospělo k závěru, že tyto události nemají významný 
vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 
2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 
 
 
8. Odpovědnost za účetní závěrku 
 
Osobou odpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní Dana Neumannová.  
 
Prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 
které by mohly ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány 
 
 
V Karlových Varech dne 12. 3. 2021  
        Podpis statutárního orgánu: 
 
 
 
 
Sestavil:  KV Konto s.r.o.     

Ing. Jan Pašek    Dana Neumannová  
Jednatel     ředitelka 
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Z p r á v a  n e z á v i s l é h o  a u d i t o r a  
 

správní radě a vedení společnosti 
 

o ověření účetní závěrky 
k 31.12.2020 

 
Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
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Zpráva nezávislého auditora pro správní radu společnosti Karlovarské městské 
divadlo, o.p.s. 
 
Výrok auditora 
 
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Karlovarské městské divadlo, o.p.s.  se 
sídlem Moskevská 2035/21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, identifikační číslo 280 41 241 (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Karlovarské 
městské divadlo, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislá a 
splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní 
informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 
 
Jiné skutečnosti  
 
Účetní závěrku Spolku k 31.12.2019 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 10.3.2020 vydal 
k této účetní závěrce výrok bez výhrad.  
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel 
Společnosti. 
 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi 
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace 
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), 
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na 
základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
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uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistila. 
 
Odpovědnost ředitele Společnosti za účetní závěrku 
 
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou 
případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 
přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením 
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota 
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je 
mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry 
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem 
získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 
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Mou povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
V Praze, dne 29.3.2021 
 
 
 
 
Ing. Kamila Marešová 
auditor, evidenční č. 2504 
 
Dvorecká 824/35a  
147 00 Praha 4  
 



Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
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