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Vážení přátelé Karlovarského městského divadla,

Bohužel, také sezóna 2021 byla pro o.p.s. Karlovarské městské 
divadlo velmi náročná, protože musela být výrazně omezena kvůli 
restrikcím, nařízeným s ohledem na pokračující koronavirovou 
pandemii. Budova Karlovarského městského divadla byla pro 
diváky  uzavřena téměř pět měsíců, od 1. ledna do 25. května 2021.  
Vzhledem k tomu, že nebylo dopředu známé, jak dlouho budou 
restrikce trvat, byl přesto na každý měsíc roku 2021 připraven 
plnohodnotný program, pro případ, že by bylo umožněno divadlo 
opět otevřít. Organizačně a provozně náročná byla neustálá nutnost 
rušení či překládání dopředu naplánovaných představení.

Dalším faktorem, jenž negativně ovlivnil návštěvnost, byl pokles 
zahraničních turistů. Výrazně převažující část publika tak tvořili hlavně obyvatelé Karlových 
Varů, a tuzemští lázeňští pacienti, pro něž byl připraven i pestrý prázdninový program. 
Navzdory přísným hygienickým opatřením, kvůli nimž museli návštěvníci divadla po celou 
dobu používat respirátory a předkládat potvrzení o prodělaných testech či očkování, se přesto 
podařilo odehrát celou řadu velmi úspěšných představení a zachovat provoz Karlovarského 
městského divadla v maximálním možném rozsahu.

Od června 2021 již mohlo naštěstí Karlovarské městské divadlo fungovat plnohodnotně, 
uskutečnily se tradiční festivaly i další akce a divadelní život ve městě se konečně vrátil do 
obvyklých kolejí. Vděční diváci nám svou obdivuhodnou trpělivostí a přízní dali najevo, že jsme 
jim v těžkých časech koronavirové krize umožnili, aby se opět mohli společně setkávat, bavit 
a vidět oblíbená i nová představení a umělce.

Dana Neumannová
ředitelka 

Karlovarského městského divadla, o. p. s.

ÚVODNÍ SLOVO
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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 2021 zahájilo třináctý rok své existence v právní formě obecně prospěšné 
společnosti.

Hlavním poskytovatelem finančních prostředků je Statutární město Karlovy Vary, které v roce 2021 poskytlo  
Karlovarskému městskému divadlu dotaci ve výši Kč 14 000 000,-. Karlovarský kraj pak poskytl dotaci ve výši 
Kč  500 000,-.
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HLAVNÍ ČINNOST KMD V ROCE 2021

I. Pořádání a tvorba divadelních představení

Přestože byla návštěvnost v této restrikcemi poznamenané sezóně samozřejmě nižší, než před 
vypuknutím koronavirové pandemie, neboť muselo být zrušeno celkem 55 představení, v roce 2021 
dosáhla v průměru 248 diváků. Některá z nich dokonce zaznamenala rekordní počty a vyprodané 
hlediště. Vůbec nejúspěšnějším titulem se stala groteska pražského Divadla Ungelt Slepice na 
zádech v  hlavních rolích s  Tatianou Dykovou a  Vojtěchem Dykem, kterou zhlédlo 468 diváků. 
Neméně úspěšný byl galakoncert Bílé Vánoce Lucie Bílé s 457 diváky. Hranici 400 návštěvníků 
ještě překročila hvězdně obsazená komedie 1 + 1 = 3… aneb kecy, kecy, kecy, vynikající inscenace 
hry Henrika Ibsena Přízraky v nastudování Dejvického divadla a jedno z vůbec nejúspěšnějších 
představení, které se hraje v  KMD již řadu let, one woman show Elišky Balzerové Můj báječný 
rozvod.

 

Navzdory chybějícímu mezinárodnímu publiku, které vyhledává především hudební a taneční 
tituly, se uskutečnilo množství hodnotných představení tohoto žánru. Patřily k  nim například 
skvělé show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers Swing nylonového věku a Nejkrasší kusy 
saisóny, koncerty vynikajícího houslisty Pavla Šporcla Paganiniana, jedinečné písničkářky 
Radůzy, vokálního seskupení 4TET či Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Jako vždy se setkaly s velkým 
ohlasem Vánoční koncert Dashy a Jana Smigmatora a již zmíněné Bílé Vánoce Lucie Bílé. Vánoční 
program v KMD si nelze představit bez baletního klenotu Louskáček. A ani tentokrát nechyběl 
mezinárodně proslulý taneční soubor Merlin se strhující show Rytmus v srdci.
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Díky stále se zlepšující situaci se v  říjnu a  listopadu mohl uskutečnit v  pořadí již XII. ročník 
populárního festivalu BEST FEST, na němž se kromě proslulého Dejvického divadla představilo 
i Divadlo Bolka Polívky (Šašek a syn), Divadlo Kalich (Pusťte mě ven) či Studio Dva (Revizor). Díky 
nim se diváci mohli setkat s celou řadou vynikajících herců: Bolkem Polívkou, Ivou Janžurovou, 
Sabinou Remundovou, Klárou Melíškovou, Martinem Myšičkou, Veronikou Khek Kubařovou, 
Zuzanou Kronerovou, Bohumilem Kleplem, Evou Holubovou, Veronikou Freimanovou, 
Petrem Nárožným a dalšími.

Stejně tak se mohl v měsíci září opět uspořádán XIII. ročník neméně úspěšného minifestivalu pro 
děti Pohádkové září s oblíbenými pohádkovými hrdiny například Ferdou mravencem či Šípkovou 
Růženkou.

Činohra Karlovarského městského divadla
V  sezóně 2021 rovněž pokračovala osvědčená spolupráce mezi Činohrou Karlovarského 

městského divadla a  Západočeským divadlem v  Chebu. V  listopadu se uskutečnila premiéra 
jednoho z největších divadelních hitů posledních let Hry, která se zvrtla. Všude, kde se prozatím 
hrála, slaví velký úspěch a platí to i o tomto nastudování v režii Zdeňka Bartoše. V hlavních rolích 
se představili Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Vuk Čelebić, Pavel Richta, Jindřich Skopec, 
Daniel Mišák, Jiří Švec a Tereza Švecová.

Činohra Karlovarského městského divadla uspořádala v sezóně 2021 celkem pět představení na 
vlastní scéně a osmkrát hostovala v Západočeském divadle v Chebu. Kromě premiérové Hry, která 
se zvrtla, odehrála další reprízy inscenací, realizovaných v  rámci koprodukce se Západočeským 
divadlem v Chebu: retro hudební komedie Škola, základ života, muzikálové komedie Chyť mě, 
jestli na to máš a derniéru velmi úspěšného rodinného muzikálu Sněhová královna.

HLAVNÍ ČINNOST
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HLAVNÍ ČINNOST

Činnost Karlovarského městského divadla v době omezení provozu
V roce 2021 byla činnost Karlovarského městského divadla ovlivněna skutečností, že muselo být v době 

od 1. ledna 2021 do 25. května 2021 kvůli vládním protiepidemickým opatřením uzavřeno pro návštěvníky. 
Ostatní činnost se však uskutečnila ve standardním režimu, aby mohl být plně obnoven provoz hned, jak se 
protiepidemická opatření uvolní. Některá představení se rušila, další byla přesunuta na letní a podzimní období. 
V období omezeného provozu rovněž probíhala obvyklá technická kontrola a údržba (revize, servisy, kontroly 
stavu atd.) Začátkem roku 2021 byla provedena výmalba schodiště na galerii a oprava podlahy v pokladně 
divadla. Objekt divadla bylo navíc možné pronajmout k natočení hudebního klipu (Zbyněk Drda – Záhadná). 
V rámci propagace bylo realizováno také několik prohlídek divadla, byť pro omezený počet návštěvníků.

V souvislosti s vládními opatřeními nebylo možné  splnit  původní dramaturgický plán na období 5 měsíců,  
provozní doba hlavní pokladny byla omezena na nezbytně nutnou dobu. Své pracovní povinnosti proto 
nemohli plnit někteří zaměstnanci Karlovarského městského divadla a byl pro ně využit program „Antivirus“. 
U jiných zaměstnanců bylo využita možnost tzv. „home office“.

II. Spolupráce s dalšími subjekty
Na programu sezóny 2021 se zásadním způsobem podílela i  spolupráce s  dalšími, především 

karlovarskými uměleckými soubory a osobnostmi. V červnu se například uskutečnil Sborový koncert 
žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, v září to byl XIII. ročník přehlídky scénického tance Tanec, tanec 2021 
a v prosinci následovaly publikem velmi oblíbené Vánoční koncerty a Jazzové Vánoce. Značné oblibě 
se každoročně těší i vystoupení souboru písní a tanců Dyleň, nazvané Dyleň slaví Vánoce.

V září se KMD podílelo společně s Jazzovým kruhem na přípravě mezinárodního festivalu JAZZFEST Karlovy 
Vary - Sokolov 2021, v jehož rámci se uskutečnila premiéra originálního projektu SOUL STARS SYMPHONY, 
na němž zazněly hity slavných autorů a interpretů. Podobně KMD spolupracuje se známým karlovarským Big 
Bandem, jenž uvedl další reprízy úspěšného pořadu VIVAT JAZZ - k poctě legendám.

Dalším společným projektem, tentokrát s  Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka, 
byl jubilejní 55. ročník Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, který vyvrcholil Operním 
galakoncertem vítězů a laureátů.

V  rámci pravidelné spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary, coby zakladatelem obecně 
prospěšné společnosti Karlovarského městského divadla, byl opět uspořádán Den seniorů. 1.  října 
se pak v  historické budově divadla uskutečnil významný Slavnostní ceremoniál, na němž byly 
představitelům jedenácti evropských lázeňských měst předány oficiální certifikáty, potvrzující, že byla 
zapsána na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO.

S  Krajským úřadem Karlovarského kraje Karlovarské městské divadlo připravuje především 
představení pro školy nebo každoroční vyhlašování ankety Sportovec Karlovarského kraje.

Díky prvnímu ročníku projektu Mezinárodního filmového festivalu, nazvaného Variace, se v Karlovarském 
městském divadle 11.  listopadu uskutečnily dvě exkluzívní akce: tuzemská předpremiéra nového filmu 
vynikajícího režiséra Paola Sorrentina Boží ruka a slavnostní koncert Česká filharmonie hraje Dvořáka, na 
němž jako sólista vystoupil mezinárodně proslulý rakouský violoncellista Kian Soltani.

Velmi důležitá je i kooperace s Infocentrem města Karlovy Vary, především při propagaci činnosti 
Karlovarského městského divadla a předprodeji vstupenek, a s Dopravním podnikem, zajišťujícím 
dopravu diváků.
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HLAVNÍ ČINNOST

PŘEHLED POŘÁDANÝCH AKCÍ 
 

Pokles realizovaných akcí byl ovlivněn situací kolem pandemie COVID-19.  
Počet zrušených akcí v roce 2021: 55, počet přesunutých akcí do roku 2022: 0. 
Karlovarské městské divadlo (KMD), Činohra Karlovarského městského divadla (ČKMD), Západočeské 
divadlo v Chebu (ZDCH).  
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Přehled počtu představení v letech 2014 - 2021 

ČKMD 

ČKMD hostování mimo scénu 
KMD, a to včetně odehraných 
inscenací v rámci kooperace 
KMD a ZDCH 

Hostující soubory 

Rozdělení dle skupin diváků 
Typ akce Počet představení  

v roce 2021 
Představení pro školy 2 
Ostatní akce 69 
KMD spolupořadatel 5 
Pronájmy 11 
Prohlídky divadla 5 
Zrušené akce 55 
Přesunuté akce do 2022 0 
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HLAVNÍ ČINNOST

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 

 

 

 

 

 

ČKMD ve spolupráci se ZDCH odehrála 8 představení na scéně ZDCH a 1 představení ČKMD odehrála na 
zájezdu. Celkem tyto představení navštívilo 1 959 diváků. 
 

 

Celkový počet návštěvníků v letech 2018 až 2021 
2018 2019 2020 2021 

40 706 41 928 14 688 16 696 
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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představení pro školy 2021 
Zaměření Počet představení Počet diváků 
I. stupeň ZŠ 0 0 
II.  stupeň ZŠ/ SŠ 2 408 
Kooperace KMD a ZDCH 2 408 
Celkem:  2 408 
ČKMD na scéně ZDCH 0 0 

 

Nejúspěšnější tituly v roce 2021 
Titul Termín Počet diváků 
Slepice na zádech 27.09.2021 19:30 468 
Bílé Vánoce Lucie Bílé 18.12.2021 19:30 457 
1 + 1 = 3 27.10.2021 19:30 434 
Přízraky 16.10.2021 19:30 425 
Můj báječný rozvod 15.11.2021 19:30 406 
Vím, že víš, že vím... 30.11.2021 19:30 395 
Vánoční koncert 06.12.2021 19:30 395 
Pusťte mě ven! 15.10.2021 19:30 388 
Revizor 07.11.2021 19:30 364 
Brouk v hlavě 01.09.2021 19:30 361 
Šašek a syn 12.10.2021 19:30 355 
Když se zhasne 29.07.2021 19:30 349 
Miliónový údržbář 24.11.2021 19:30 345 
Swing nylonového věku 14.07.2021 19:30 343 
Můžem i s mužem 23.07.2021 19:30 331 
Jazzové Vánoce 16.12.2021 19:30 328 
4TET 04.10.2021 19:30 327 
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PŘEHLED VSTUPNÉHO 
 
 

Oproti roku 2020 nebyla výše vstupného zásadně změněna. 
 

Ceny vstupenek v roce 2021 
Skupina (zařazení) Rozsah cen v Kč 
ČKMD 80,- až 300,- 
Hostující soubory 100,- až 550,- 
Vybrané tituly 150,- až 990,- 
Pohádky 60,- až 110,- 
Pořady pro školy 70,- až 90,- 

 

Večerní představení v roce 2021 
Středisko Průměrná 

návštěvnost 
Průměrná cena 
vstupenky 

Hostující soubory 240 345 Kč 
ČKMD 149 167 Kč 

 

On-line platba kartou 

Rok Podíl prodaných vstupenek  
na celkovém počtu vstupenek 

2015 8% 
2019 15% 
2021 25% 

 

Značné snížení počtu prodaných poukazů bylo způsobeno nejistotou o budoucím provozu divadel. KMD 
bylo pro veřejnost uzavřeno od 9. 10. 2020 do 25. 5. 2021.  

 

Dárkové poukazy 
Rok Počet prodaných poukazů Tržba 

2017 209 80 480 Kč 

2019 155 97 000 Kč 

2020 127 77 800 Kč 
2021 72 44 000 Kč 
Rok Počet neuplatněných poukázek Tržba 
2020 76 45 800 Kč 
2021 22 9 600 Kč 
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PŘEHLED VSTUPNÉHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předplatné 
V roce 2021 byla odehrána tři představení z předplatného roku 2020. Z důvodu nejasné situace v rámci 
epidemiologických opatření nebyl zahájen předprodej předplatného pro rok 2021. 
 

 

 

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) 

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

Rok Počet prodaných karet 
2019 10 
2020 11 
2021 10 

Návštěvnost dle uplatněných slev 
v kategorii zákazníka 

Rok Senioři Studenti 
2019 4 404 458 

2020 1 500 230 
2021 1 705 78 
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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” 1258.  
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III. Reklama a public relations
Výrazné omezení tradiční lázeňské klientely a turistického ruchu vyžadovalo o to větší nároky na 

intenzívní reklamu, která byla proto využita v plném rozsahu. Hlavním propagačním prostředkem 
jsou tištěné měsíční zpravodaje, distribuované v nákladu 5 000 kusů a plakáty 300 kusů. Všechny 
tiskoviny jsou rozesílány do okolních měst a obcí, hotelů a firem. Činnost Karlovarského městského 
divadla je propagována také ve vitrínách a billboardech, umístěných na různých místech v Karlových 
Varech.

Stále intenzívnější se stává elektronická komunikace s  návštěvníky divadla (měsíčních 
programy jsou již rozesílány na více než tři tisíce e-mailových adres). Webové stránky 
www.karlovarskedivadlo.cz nabízí nejen stále aktualizovaný program (což bylo v  době 
koronavirové krize velmi důležité), ale i řadu zajímavých informací v rubrice „ Aktuality“ za oponou, 
možnost on-line rezervace a nákupu vstupenek a v neposlední řadě i virtuální prohlídku divadelní 
budovy. Tu si návštěvníci mohou prohlédnout i na vlastní oči díky letním prohlídkám hlediště 
i zákulisí Karlovarského městského divadla. Divadelní aktuality, zaměřené především na činnost 
Činohry KMD, jsou umístěny i na Facebooku.

Důležitou roli samozřejmě stále hraje i  pravidelná spolupráce s  regionálním médii: 
Karlovarským deníkem, MF Dnes, Právem, Karlovarskými radničními listy a Českým rozhlasem. 
Karlovarské městské divadlo má navíc uzavřené smlouvy o reklamě s firmami Karel Holoubek – 
Trade Group a.s., Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., NG elektro Ostrov, Sedlecký kaolin, 
a.s., INTER spa service s.r.o..
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12.

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.

TISK: Tiskárna Median s.r.o.
www.tiskarna ‑median.eu

19. neděle, 19.30
Robert AndersonVÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 

KDYŽ TEČE VODA
Agentura Harlekýn

Samostatné příběhy Poznání šokem, Stopy holubic a  Já jsem Herbert 

jsou směšné, ale zároveň velice lidské. Prvnímu z nich vládne zdrcující 

touha zviditelnit se a dosáhnout úspěchu stůj co stůj; druhá je o tom, jak 

veškeré vžité představy o posvátnosti svazku manželského mizí, jakmile 

více než zralému muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; a ve třetím 

dialogu se vzpomínky starých manželů na minulý život a  lidi pletou až 

k absurditě. Postavy jsou vykresleny s bujarým humorem, ale i s láskou.

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Jiří Ptáčník, Eva Janoušková, 

Naďa Konvalinková, Libuše Švormová

Režie: Pavel Háša

21. úterý, 10.00Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott Wittman

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ představení pro školy

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. Roli 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

www.karlovarskedivadlo.cz

PROSINEC
22. středa, 10.00
Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott Wittman

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ představení pro školy

Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

26. neděle, 19.30GALAKONCERT OPERETNÍCH 

MELODIÍ A EVERGREENŮ

Festivalový orchestr Petra Macka

Festivalový orchestr, složený z  předních profesionálních umělců 

ze severních Čech a  Prahy, s  cílem obohatit domácí hudební život 

a  propagovat české hudební umění v  zahraničí. Hraje nejslavnější 

operetní melodie a  evergreeny F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána, 

O. Nedbala a  dalších a  již doprovázel mnoho slavných umělců. Jeho 

zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým 

vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.

Účinkují: Miriam Čížková – soprán, Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek – bas

2021
JIŽ V PŘEDPRODEJI

sobota 1. ledna 2022, 19.30

SVĚTEM OPERETY
– slavnostní novoroční koncert

Johann Strauss orchestr Vídeň-Coburg „Die fl otten Geister“ 

(Vzletné duše)Pojďme společně oslavit Nový rok 2022 s  Johann Strauss orchestrem 

a  jeho sólisty, sopranistkou Luisou Albrechtovou a  tenorem Milanem 

Vlčkem. Vedoucím orchestru je nový koncertní mistr a houslový virtuos Jiří 

Pospíchal. Nechme se unášet nejkrásnějšími melodiemi z operet Cikánský 

baron, Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Země úsměvů, Veselá 

vdova a  dalšími skladbami Johanna a  Josefa  Strausse, Franze Lehára, 

Emmericha Kálmána, Karla Komzáka, Josefa Schrammela, karlovarského 

rodáka Josefa Labitzkého a dalších, které nám nikdy nezevšední. V druhé 

polovině koncertu uslyšíme hudební přípitek Guiseppe Verdiho Brindisi, 

nebo nám muzikanti připraví další hudební překvapení. Novoroční koncert 

slavnostně ukončí Radeckého pochod od Johanna Strausse otce.

www.karlovarskedivadlo.cz

PROSINEC
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEMEPARTNERŮM

18. sobota, 19.30BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

17. pátek, 19.30Marc Camoletti
A DO PYŽAM!Kulturní portál.cz

6. pondělí, 19.30
Dasha & Jan SmigmatorVÁNOČNÍ 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 - pátek, 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.

TISK: Tiskárna Median s.r.o.

www.tiskarna ‑median.eu

21. čtvrtek, 19.30

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW – RYTMUS V SRDCI

Taneční soubor MERLIN (SK)

Na česká jeviště se vrací úspěšný slovenský taneční soubor Merlin s novou 

irskou taneční show. Přináší to nejlepší ze současného moderního irského 

tance v romantickém renesančním příběhu o boji dobra a zla. Dynamická 

show nadchne milovníky tance poutavým příběhem, taneční virtuozitou, 

strhujícím rytmem a působivou výpravou. Příběh, ve kterém něžná láska 

čelí nástrahám zla, se odehrává v kulise podmanivě krásné irské hudby, 

vytvořené speciálně pro tuto show.

24. neděle, 15.00

Vlasta Špicnerová

JAK SI MÍŠA HLEDAL KAMARÁDA

DIVADLO Alfa THEATRE

Medvídek Míša bydlí s maminkou a tatínkem v útulném čistém domečku 

a je mu moc dobře. Tedy – ne tak docela. Míša občas zlobí, protože mu 

chybí kamarád, kterého by mohl mít rád a s nímž by si do sytosti vyhrál.

Hrají: Martin Sádlo Bartůšek, Petr Borovský, Martina J. Hartmannová, 

Tomáš Jereš, Marie Mrázková

Režie: Tomáš Dvořák

(inscenace je určena divákům > 3 let)

www.karlovarskedivadlo.cz

Ř Í JEN 27. středa, 19.30

Ray Cooney

1+1=3… ANEB KECY, KECY, KECY

Agentura Nordproduction

John Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, že má dvě manželky. 

Vše klape kvůli přísně dodržovanému harmonogramu. Jednoho dne se však 

kvůli okolnostem dostane do nemocnice a na policii, časový harmonogram 

se zhroutí a rozjíždí se velký kolotoč lží. Zajímavé to začne být, když se ke 

všemu přiznává a poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří…

Hrají: Barbora Mottlová/ Ivana Jirešová, Veronika Arichteva/ Anna 

Kulovaná, Ernesto Čekan/ Daniel Rous, Juraj Bernáth/ Jiří Chvalovský, 

Jan Antonín Duchoslav, Tomáš Juřička/ David Schneider, Evžen Hájek

Režie: Tomáš Juřička

30. sobota, 19.30

VIVAT 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

2021
PŘIPRAVUJEME (předprodej od 20. srpna):

neděle 14. listopadu, 19.30

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s  vysokou uměleckou 

i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním 

repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.

Účinkují: Jiří Pavlica, Alice Holubová, David Burda, Milan Malina, 

Roman Gill, Milan Gablas, Josef Fojta

sobota 27. listopadu, 19.30

Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry Shields

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA – premiéra

Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo

Ochotnický kroužek Vřídlo z Vintířova se rozhodne nastudovat anglický 

detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí realizuje 

se záviděníhodným nadšením a  nezáviděníhodnou neschopností. 

Komedie, která triumfálně brázdí britská i česká divadla.

Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Vuk Čelebić, 

Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec a Tereza Švecová

Režie: Zdeněk Bartoš

pondělí 6. prosince, 19.30

Da sha & Jan Smigmator

VÁNOČNÍ KONCERT

Po úspěšném a  beznadějně vyprodaném turné Swingové Vánoce 

v  roce 2017 se Dasha a  Jan Smigmator opět sejdou na jednom 

jevišti. V  doprovodu špiček české jazzové scény a  vynikajícího 

Epoque Quartetu zazpívají písně neodmyslitelně spojené s  Vánoci, 

ale i  úspěšným hudebním pořadem Klub Evergreen Českého rozhlasu 

Dvojka. Hosty koncertu budou vycházející hudební hvězdy, dvanáctiletí 

bratři Alex a Maxim Šestákovi, kteří okouzlili publikum nejen u nás, ale 

i ve Spojených státech amerických.

Účinkují: Jan Smigmator, Dasha, Alex a Maxim Šestákovi, Epoque Quartet

sobota 18. prosince, 19.30

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje předvánoční čas tradičními 

koncerty turné BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ, ze kterých dýchá láska, klid 

a  kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Také letos pořádá 

Agentura 44 předvánoční turné naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy, 

během kterého navštíví řadu měst napříč celou Českou a  Slovenskou 

republikou. Repertoár těchto koncertů je přizpůsoben právě adventnímu 

období a zazní písně z obou veleúspěšných stejnojmenných alb.

Lucii Bílou doprovodí i letos kapela Petra Maláska, Bílý sbor a speciálním 

hostem turné BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ bude frontman kapely Arakain 

Jan Toužimský.

Účinkují: Lucie Bílá, Petr Malásek, Jan Toužimský a Bílý sbor

www.karlovarskedivadlo.cz

LISTO
PAD

PROSINEC
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEME

PARTNERŮM

6. středa, 19.30

Terrence McNally, 

Marc Shaiman, Scott Wittman

CHYŤ MĚ,

JESTLI NA TO MÁŠ

Karlovarské městské divadlo 

a Západočeské divadlo v Chebu

16. sobota, 19.30

Henrik Ibsen

PŘÍZRAKY

Dejvické divadlo

12. 10. – 24. 11. 2021

XII. ročník divadelního festivalu BEST FEST
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s

20. úterý, 19.30
Renato Giordano, Rodolfo Sonego

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…

Agentura Harlekýn
Lehká komedie o  vážných věcech. Původně úspěšný film s  Albertem 

Sordim, adaptovaný pro divadlo. Soukromý detektiv si splete sledovanou 

osobu a  místo manželky  prominentního politika začne sledovat úplně 

obyčejnou rodinu. Co se skrývá pod pokličkou  zdánlivě všedních dní 

běžného manželského páru středních let?

Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, 

Vasil Fridrich/ Petr Vančura

Režie: Vladimír Strnisko
(vstupenky z původních termínů 20. 10. a 6. 12. 2020 jsou platné)

21. středa, 19.30
Marc CamolettiSTARÁ LÁSKA NEREZAVÍ

Divadélko Beze Jména
Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají na ukončení 

rozvodového řízení, aby mohli začít každý svůj život bez toho druhého 

a s novými mladšími partnery. Pořád však obývají společný byt, protože 

ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky 

nových vášni svých protějšků – a začíná pracovat nečekaná žárlivost…

Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Pagáčová/ Eliška Lásková, 

David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, Martin Sochor

Režie: Hana Gregorová
(vstupenky z původních termínů 2. 11. 2020 a 19. 1. 2021 jsou platné)

www.karlovarskedivadlo.cz

DUBEN
25. neděle, 15.00
Vojtěch PolanskýKŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KAMARÁDIV  pohádce o  hodinách s  jednou ručičkou přivolají Křemílek 

s  Vochomůrkou jaro a  s  ním i  Velikonoce s  jarními zvyky,  pomlázkou 

a kraslicemi. V poetické pohádce o víle Květunce zase vyjde najevo, proč 

velikonoční zajíci nosí vajíčka. A hraje se také o Velkém pátku a oslavách 

vzkříšení se závěrečným apelem na nejcennější lidskou vlastnost  – 

vzájemnou lásku…
Hrají: Dáša Hlaváčková a Vojtěch Polanský

Režie: Michael Junášek

26. pondělí, 19.30
Caroline SmithČARODĚJKY V KUCHYNI

Agentura MDUrážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než 

chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka… Kdo koho 

utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co „dobrého“ 

si dámy naservírují? To všechno zjistíte v  brilantní komedii kanadské 

autorky.Hrají: Veronika Žilková/ Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 

Ladislav Ondřej/ Vincent Navrátil, Milan Duchek

Režie: Roman Štolpa

2021
27. úterý, 19.30
Jaroslav DušekČTYŘI DOHODY (ve spolupráci s Klubem Lávka)

Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících 

názorů, které připravují o  radost a  vedou ke zbytečnému utrpení. 

Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód 

chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 

opravdového štěstí a lásky. V podstatě říkají – nehřešte slovem, neberte 

si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe 

dovedete… Představení je odlehčené, podané s  nadsázkou a  velkou 

mírou improvizace.
Based on the book The Four Agreements © 1997 by Miguel Angel 

Ruiz, M.D. and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen 

Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.

V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět část 

vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně a veřejně 

prospěšný spolek ANAON.

Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š’éz

28. středa, 19.30
Jaroslav DušekPÁTÁ DOHODA (ve spolupráci s Klubem Lávka)

Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda nás zavádí do 

hlubší roviny sebeuvědomování a vrací k našemu vrozenému pravému 

já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po 

celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: 

svobodu být sám sebou.

Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel Angel Ruiz, 

M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced with permission of 

Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All 

rights reserved.V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět část 

vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně a veřejně 

prospěšný spolek ANAON.

Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz

www.karlovarskedivadlo.cz

DUBEN
ZAKLADATEL:

PARTNEŘI:

DĚKUJEMEPARTNERŮM

13. úterý,
19.30

Nikolaj Vasiljevič GogolREVIZORStudio DVA

20. úterý,
19.30

Renato Giordano,
Rodolfo SonegoVÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…Agentura Harlekýn
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s
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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 1.1.2021 do 31.12.2021

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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l. Rozvaha
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v plnem rozsahu´
31.12.2021 (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

10.5.2022

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.
      5.
      6.
     10.
     11.
     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.
      8.
      9.
     10.
     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´ ´
Ostatní pohledavky´
Pohledavky za zamestnanci´ ˇ
Dan z pridane hodnotyˇ ˇ ´
Ostatní dane a poplatkyˇ
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´
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Dan z pridane hodnotyˇ ˇ ´
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´
     29
    188
    188
   -159
   -159
  2 916
     59
     59
    218
     41
     58
      0
      0
     57
      0
     62
  2 302
     96
  2 206
    337
    337
  2 945

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

Konec obd.
      0
    188
    188
   -188
   -188
  3 171
     37
     37
    573
    382
     58
    121
      4
      0
      8
      0
  2 482
    158
  2 324
     79
     79
  3 171

Konec obd.
  2 165
  1 483
  1 483
    682
      0
    682
  1 006
    300
     95
      4
     83
      4
     60
     54
    706
    340
    366
  3 171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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���	������������
v plnem rozsahu´31.12.2021 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

28041241

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

Moskevska 2035´

Karlovy Vary

36001

obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

Provozovaní kulturních zarízení´ ˇ

10.5.2022

Dana Neumannová

Dana Neumannová

602105633

Oznaceníˇ
A.  I.
      1.
      4.
      5.
      6.
A.III.
     10.
     11.
     13.
A. IV.
     15.
A.  V.
     20.
     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 ´ ´ ´
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´ ´ ´ ´
Dane a poplatky (A.IV.15.)ˇ
Dane a poplatkyˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Dary
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
 13 234
  2 594
    146
      9
 10 485
  6 985
  5 122
  1 666
    197
     13
     13
    574
     40
    534
     29
     29
    102
    102
 20 937

Hlavní cin.ˇ
 15 636
 15 636
  5 678
      0
      0
 21 314

    479
    377

Hosp. cin.ˇ
    209
     90
      5
      0
    114
    260
    191
     62
      7
      0
      0
     19
      0
     19
      0
      0
      0
      0
    488

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
    789
      4
      4
    793

    305
    305

Celk. cin.ˇ
 13 443
  2 684
    151
      9
 10 599
  7 245
  5 313
  1 728
    204
     13
     13
    593
     40
    553
     29
     29
    102
    102
 21 425

Celk. cin.ˇ
 15 636
 15 636
  6 467
      4
      4
 22 107

    784
    682

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

lI. Výkaz zisku a ztráty
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III. Příloha k účetní závěrce 
 
(za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
 
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. 2021 
 
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. 2021 
 
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. 2021 – 31. 12. 2021 
Rozvahový den: 31. 12. 2021 
 
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 80 000,-- 
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. 
 
 
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. 2021 neevidovala žádné závazky vůči OSSZ ani vůči zdravotním pojišťovnám. 
Veškeré závazky vyplývající ze mzdových nákladů za období 12/2021 byly uhrazeny ještě v roce 
2021.  
 
3.2. Výsledek hospodaření za rok 2021 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním:   

   
- z hlavní činnosti: zisk 479.962,-- Kč 
- z doplňkové činnosti: zisk 304.089,-- Kč 
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Výsledek hospodaření celkem: zisk 784.051,-- Kč 
Daň z příjmu právnických osob:  102.410,-- Kč 
Výsledek hospodaření po zdanění: zisk 681.641,-- 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 2021 zaměstnávala společnost: 
 

 12 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (včetně ředitelky společnosti) 
 15 zaměstnanců na základě dohod o pracovní činnosti 
 17 zaměstnanců na základě dohody o provedení práce 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:      25 
 
Výše osobních nákladů:       7.244 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.  
 
 
4.1.1. Podíl výnosů hlavní a doplňkové činnosti k celkovým výnosům 
 
1. výnosy - obecně prospěšná činnost 
       z toho výnosy činohry 

21.312.840 Kč 
287.014 Kč 

96,41% 
 

2. výnosy - doplňková činnost 793.640 Kč 3,59% 
výnosy celkem 22.106.481 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 1 314 272,22 Kč 42 246,95 Kč 1 356 519,17 Kč 
502 Spotřeba energie                                   427 171,23 Kč 15 906,86 Kč 443 078,09 Kč 
503 Spotřeba ost. neskl. dodávek       852 624,36 Kč 31 749,73 Kč 884 374,09 Kč 
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512 Cestovné                                           145 821,92 Kč 5 430,07 Kč 151 251,99 Kč 
513 Náklady na reprezentaci                            8 962,17 Kč 0,00 Kč 8 962,17 Kč 
518 Ostatní služby                                     10 485 202,45 Kč 113 593,87 Kč 10 598 796,32 Kč 
521 Mzdové náklady                                     5 121 505,13 Kč 190 712,88 Kč 5 312 218,01 Kč 
524 Zákonné sociální a zdrav. poj. 1 666 096,47 Kč 62 041,53 Kč 1 728 138,00 Kč 
527 Zákonné sociální náklady                           196 448,71 Kč 7 315,29 Kč 203 764,00 Kč 
531 Daň silniční                                       8 098,43 Kč 301,57 Kč 8 400,00 Kč 
538 Ostatní daně a poplatky                            4 918,86 Kč 165,14 Kč 5 084,00 Kč 
546 Dary 40 000,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 
549 Jiné ostatní náklady                               534 010,29 Kč 19 333,73 Kč 553 344,02 Kč 
551 Odpisy DHM 28 500,00 Kč 0,00 Kč 28 500,00 Kč 
591 Daň z příjmů právnických osob 102 410,00 Kč 0,00 Kč 102 410,00 Kč 
  CELKEM 20 936 042,24 Kč 488 797,62 Kč 21 424 839,86 Kč 

 
 

4.1.3. Výnosy obecně prospěšné společnosti 
 
Doplňková činnost   
pronájem 643 000 Kč 
reklama 95 170 Kč 
provize, úroky a ostatní služby 55 471 Kč 
Celkem 793 640 Kč 
Hlavní činnost   
provozní dotace město KV 14 000 000 Kč 
provozní dotace Karlovarský kraj 500 000 Kč 
ostatní provozní dotace (Covid) 1 135 767 Kč 
příjmy z hlavní činnosti (cizí představení) 5 390 060 Kč 
příjmy z hlavní činnosti (vlastní představení - činohra) 287 014 Kč 
Celkem 21 312 840 Kč 
Výnosy celkem 22 106 481 Kč 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,91% 0,43% 0,25% 

63,33% 

2,26% 
5,14% 

24,38% 

1,30% 

Struktura výnosů o.p.s. 
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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 1 399 171 Kč 287 014 Kč 20,51% 
Nakoupená představení 19 536 871 Kč 5 390 060 Kč 27,59% 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 1.10.2018 114.000,00 114.000,00 0 
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Dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní. 
 
Majetek neuvedený v rozvaze – drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši 4.551.288 Kč evidován 
v knize drobného hmotného a nehmotného majetku. 
 
4.2.1. Pohledávky společnosti 
 
K 31. 12. 2021 eviduje společnost pohledávky ve výši 573.319 Kč.  
Z toho: 
 

- neuhrazené faktury       381.908 Kč 
- tržby hrazené platebními kartami     121.130 Kč 
- poskytnuté zálohy na služby        58.131 Kč 
- ostatní pohledávky (zaměstnanci, úrazové poj.)     12.150 Kč 

 
K 31.12.2021 společnost dále eviduje náklady příštích období ve výši 78.595 Kč. Jedná se výdaje 
roku 2021 a předešlých, které ale souvisí s dalšími účetními obdobími. Společnost neeviduje 
k 31.12.2021 žádné pohledávky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let. Dále žádné pohledávky 
nejsou kryté věcnými zárukami.  

 
4.2.2. Závazky společnosti  
 
Společnost eviduje k 31. 12. 2021 krátkodobé závazky ve výši 299.716 Kč.  
Z toho: 
 

- závazky vůči dodavatelům         94.512 Kč 
- závazky vůči umělcům - činohra         4.300 Kč 
- závazky vůči FÚ (DzPPO, DPH, srážková daň)   146.904 Kč 
- dohadné účty pasivní (nevyfakturované náklady roku 2021)   54.000 Kč 

 
K 31.12.2021 společnost dále eviduje výdaje příštích období (náklady týkající se roku 2021 
vyfakturované v roce 2022) ve výši 339.645 Kč a výnosy příštích období (přijaté předplatné na rok 
2022) ve výši 366.512 Kč. Společnost neeviduje k 31.12.2021 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 1.1.2021 do 31.12.2021 

 
  v tis. Kč 
Stav peněžních prostředků 1.1.2021 2.302 
Hospodářský výsledek po zdanění 682 
Úpravy o nepeněžní operace 29 
     oprávky běžného roku ke stálým aktivům 29 
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 711 
     změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -97 
     změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv -456 
     změna stavu zásob 22 
Provozní činnost 180 
Investiční činnost 0 
Změna stavu dlouhodobých závazků 0 
Stav peněžních prostředků k 31.12.2021 2.482 
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6.  Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 
 
Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2021 zisk po zdanění ve výši 681.641 Kč Ten bude 
po schválení správní radou převeden do rezervního fondu společnosti. 
 
7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 
 
Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 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.  
 
Vzhledem k okolnostem lze předpokládat, že situace způsobená výskytem nemoci COVID-19 se vrátila 
do normálu a opětovné vyhlášení nouzového stavu a zavření kulturních zařízení (případně výraznější 
omezení provozu) již v budoucnosti není příliš reálné. Vedení společnosti bude nicméně 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 2022, dospělo k závěru, že tyto události nemají významný 
vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 
2021 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 10. 5. 2022  
        Podpis statutárního orgánu: 
 
 
Sestavil:  KV Konto s.r.o.     

Ing. Jan Pašek    Dana Neumannová  
Jednatel     ředitelka 

FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI
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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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2021 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. 
 
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 
uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistila. 
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Odpovědnost ředitele a dozorčí rady 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. 
 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
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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Mojí povinností je informovat ředitele a dozorčí radu 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 18.5.2022 
 
 

 
 
Ing. Kamila Marešová 
auditor, evidenční č. 2504 
 
Dvorecká 824/35a  
147 00 Praha 4  
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