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Pořádání kulturních akcí v Malostranské besedě 2016

POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ 2016
V roce 2016 vstoupila Malostranská beseda do šesté sezóny své novodobé
historie. Zcela nepochybně potvrdila svou pozici významného, kulturního
centra hlavního města. Historická budova skýtající tři patra nejrůznějšího
kulturního vyžití, byla maximálně využita a během roku přístupna všem
věkovým kategoriím napříč uměleckými směry.
Cílem roku bylo obohatit stávající zavedený program o nové pořady a vystoupení
mladých umělců. Tento cíl byl z našeho pohledu naplněn. Dalším cílem bylo
propojit jednotlivé prostory domu a jejich multifunkční využití. Toto propojení
jsme si vyzkoušeli již vloni při oslavě pětiletého výročí znovuotevření Besedy.

Hudební a divadelní klub
Nový rok jsme odstartovali divoce s brněnskou kapelou Mucha, která se těší stále
větší oblibě a slíbila nám spolupráci i pro rok 2017. Lednový program byl plný
dalších zajímavých interpretů jako např. Vladimír Mišík, Vlasta Redl, Robert
Křesťan, Jan Smigmator nebo Sto zvířat.
Poprvé od rekonstrukce se u nás objevil také Blue Effect. Ke zhlédnutí bylo
divadlo v podání Martina Trnavského a jeho kus Kolega Mela Gibsona nebo
nová improvizační show Simony Babčákové NO A!
V únoru jsme na scéně klubu přivítali Bratry Ebeny, Traband, stálici klubu
Krausberry, Jana Kalouska s kapelou či ASPM. Dalším ročníkem pokračoval
Zimní Vlčkovicefest, který podporuje sociální bydlení. Ze Slovenska dorazily
Fragile nebo Milan Markovič. Fanoušci divadla mohli shlédnout satirickou
Ženitbu aneb Gogol na stojáka v podání předních českých standup komiků.
Křtu svého debuty se dočkali indiefolkoví Urbánek a Mourek.
Dalším velkolepým křtem navázala z kraje dalšího měsíce herečka a zpěvačka
Barbora Poláková. Ta si koncert v Besedě zopakovala rovnou třikrát za sebou.
Akustický speciál již podruhé představila Vypsaná fixa. Na druhých narozeninách
hudebního magazínu Headliner byly k vidění The Chancers, Mydy Rabycad
a Jelen. V programu nechyběli ani Jiří Schmitzer, Poletíme?, Radůza nebo
Portless. Paní Eva Pilarová vystoupila jako host nadaného swingového tria Hot
Sisters.
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Dubnovým koncertem číslo jedna byl bezesporu ten, který předvedla skupina
Čechomor. Oslavili jsme 10 let hudebního vydavatelství Polí 5. Zahráli Ivan Hlas,
Hm..., Tajemoje nebo Slávek Janoušek. Apríl uzavřel unikátní dvojkoncert
legendy Olympic.
Katarzia, Kurtizány z 25. Avenue nebo charizmatická Američanka Lorraine
Leckie, to je jen krátká ukázka z květnového programu, který v závěru patřil
převážně divadelnímu Fringe festivalu.
Přes léto jsme vsadili na mladá jména, a tak bylo možno slyšet například Vasilův
Rubáš, Shargoo, Esence, Vobezdud, Střídmé klusáky v kulisách višní, Jull
Dajen, Rituály, Vosk nebo Maellu.
S novým školním rokem bylo možné zajít do Malostranské besedy na nejrůznější
pořady. Mimo těch již tradičních jako je Barování se Sandrou Novákovou,
Potlach nebo Sedm pádů Honzy Dědka jsme představili zajímavý formát Michal
Horáček – Na cestě nebo zábavný pořad Tonotéka Anny Beránkové. O veliké
nadšení se postarala Swingová tančírna s Mole Swing orchestra.
Říjen bezpochyby patřil mistrovi Karlu Gottovi, jehož koncert vzbudil nebývalé
množství pozitivních emocí. Za zmínku jistě stojí i projekt Wabiho Daňka
Ďáblovo stádo.
Listopad a prosinec byli měsíce, ve kterých jsme uvedli to nejlepší z proběhlého
roku. Návštěvník besedy mohl tedy znovu vidět a slyšet své oblíbence
(Olympic, Žlutý pes, Jananas, Hm..., Vladimír Mišík, Jablkoň, Vlasta Redl či
Jiří Schmitzer). Krásným dokreslením adventní atmosféry bylo několik repríz
divadelního představení Děvčátko se sirkami. Toto taneční dílo v podání spolku
Ultra Minimal Ballet, dojalo mnoho diváků, kterými nebyly jen děti, ačkoliv
představení cílilo zejména na ně.
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Videokavárna a Trickbar
2. patro Malostranské besedy nabízí pravidelné studiové pořady. Jedná se o akce,
které bývají cílené na užší divácké spektrum. Již třetím rokem patří každý čtvrtek
mezinárodnímu, improvizačnímu divadlu v podání spolku Blood Love Rethoric.
Tento formát se stal mezi diváky velice oblíbeným a láká do Besedy stále větší
procento zahraničních návštěvníků. Na milovníky starších, filmových snímků
od klasických režisérů, čekají klubové pořady v režii Vlastimila Venclíka. Tento
známý režisér ve spojení s hercem Janem Kačerem připravuje i pravidelná
divadelní představení, která obohacují kulturní nabídku Malostranské besedy.
Příznivcům poezie je věnován pořad Zelené peří, který moderuje Miroslav
Kovářík. Prostor v druhém patře nabízí zázemí také pro cestovatelské besedy
s promítáním, vernisáže nebo spolkovou činnost. Pro děti zde byla mimo jiné
připravena mikulášská nadílka nebo pořad Škola písničkou s Karlem Maříkem
a Kristýnou Peterkovou.

Galerie
V roce 2016 jsme uspořádali nebo spolupořádali 2 dlouhodobé výstavy různých
zaměření a stylů. Od února do května jsme ve spolupráci s Jiřím a Matějem
Trnkovými připravili interaktivní výstavu nejen pro děti – Zahrada 2. Jak už
se stalo tradicí, díky skvěle propracované komunikaci se školami tuto expozici
navštívilo téměř 24.000 návštěvníků. Od září do listopadu v Galerii Malostranská
beseda vystavil své velkoplošné fotografie Prahy z nevšedních pohledů Pražský
fotograf – Jiří Píša. I tato výstava upoutala pozornost široké veřejnosti a přišlo si
vychutnat podmanivé podkroví vhodně doplněné převážně černobílými snímky
více než 2 000 hostů.

Celkově jsme uvedli 322 akcí se vstupným.
Celkem námi pořádané akce navštívilo přibližně 58 000 diváků.
Dalších 162 akcí proběhlo zdarma a navštívilo je okolo 20 000 návštěvníků.
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Propagace:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media Channel – 7 velkoplošných LED obrazovek – Těšnov , V Holešovičkách,
Nové Butovice, Prosek, Smíchov
Plakáty a letáky s měsíčním programem ve vlastní distribuci po hlavním
městě
Plakáty a letáky na konkrétní jednotlivé akce – všechny pražské pobočky
prodejní sítě Ticketstream, Městská knihovna, kavárna UMPRUM, Národní
divadlo, Blues sklep, umělecké školy, hudební a divadelní kluby, kavárny…
Metropolis – kulturní přehled
Webové stránky zabývající se hudbou a divadlem ( Ireport, Headliner,
Bandzone, Musiserver, Muzikus, Divadlo...)
Vlastní webové stránky www.malostranska-beseda.cz
Sociální sítě (Facebook)
Pravidelná inzerce (FAN, PIS, Ateliér, ARTmapa...)
Měsíční kulturní přehledy (PIS, Co kdy v Praze …)
Kulturní přehledy
Pravidelné recenze Ondřeje Bezra – iDnes.cz
Deník Metro
Novinky.cz
Rádiové pozvánky na Country rádiu, rádiu Beat

Na všech našich propagačních materiálech uvádíme logo magistrátu Hl. m. Prahy
a Prahy1.
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LETŇÁK – HODNOCENÍ SEZÓNY 2016
Střelecký ostrov v Praze se od 1. května do 1. října stal, již po čtvrté,
dějištěm kulturního festivalu Letňák. Projekt pořádaný Malostranskou
besedou nabídl během léta celou řadu převážně hudebních akcí. Hudbou
ale výčet aktivit pouze začíná. Letňák láká návštěvníky i do letního kina,
na zábavné akce pro děti nebo pro seniory. V programu se například daly
letos najít i festivaly jídla nebo projekty zaměřené na ekologii. Nedílnou
součástí Letňáku je i ponton s barem a grillem, kde každý podvečer zněla
hudba zdarma.
V letním kině mohli diváci vidět nejrůznější snímky napříč žánry. Uvedli jsme filmy
Whiplash, Osm hrozných, Ztraceni v Mnichově, Tajemství divadla sklep nebo
Divoké historky.
Letní kino v průběhu jeho provozu navštívilo 322 návštěvníků. Letních kin je
v hlavním městě čím dál tím více, ale atmosféra toho na ostrově, je jedinečná.
Dramaturgie Letňáku věnovala pozornost i předním českým umělcům v oblasti
hudby. Diváci mohli navštívit 15 velkých open-air koncertů (Radůza, Sto zvířat,
Vladimír Mišík a Radim Hladík, Václav Neckář, Jelen a další.) Za zmínku stojí
i akce Letní tlení, pořádaná ve spolupráci s kapelou Vypsaná fixa. Program
této akce byl věnován přes den dětem s rodiči a večer vrcholil koncertem
kapely samotné. Mimo různých soutěžních aktivit a koncertů, měla celá akce
i enviromentální rozměr s důrazem na třídění odpadu. Koncerty pod širým
nebem jsou v centru Prahy unikátní a stále častěji vyhledávané.
Hudba zněla také z malé scény umístěné na pontonu. Příjemné prostředí na vodě
lákalo nejen na dobré jídlo a pití, ale i na kvalitní kulturní programy. Každý si
mohl během léta přijít na své, což zaručoval dramaturgicky multižánrový mix,
od elektronické hudby přes rap, funk, swing, punk nebo rock až po folkové
písničkáře. Spolupráce s hudebním magazínem Headliner nám vykrystalizovala
až v jedinečné komorní vystoupení Davida Kollera na palubě našeho pontonu.
V této spolupráci hodláme zcela jistě pokračovat a hodnotíme ji jako velice
přínosnou pro celý projekt.
Celkově se na pontonu zdarma uskutečnilo okolo 140 koncertů navštívených
cca 10 000 lidmi. (Vasilův Rubáš, Špuntkvaně, NANO, DJ Jameswing, Roman
Tomeš, Rocket dogz, Vojtaano, Lukemo, Soundproof atd.)
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Střelecký ostrov, v rámci Letňáku, hostil ale i mnoho dalších programů a akcí
nejrůznějšího zaměření. Oslavili jsme zde Dny Evropy, pomohli jsme sdružení
Asistence, které se věnuje lidem s handicapem, hostili jsme Veletrh sociálních
služeb, pro děti byl Festival kreativního myšlení a pro celou rodinu potom
například Áčkofest. Dalším ročníkem na Letňáku pokračoval festival United
Islands nebo Prague Pride. Na své si přišli i milovníci pohybu. Pražský triatlon
probíhal na ostrově po celý víkend a surfařské závody přilákaly na ostrov
také značný počet diváků. Každé nedělní dopoledne opět patřilo setkáním
křesťanských spolků.
Během pěti měsíců proběhlo na Střeleckém ostrově přes 20 akcí ve spolupráci
s dalšími subjekty, tyto akce navštívilo okolo 50 000 návštěvníků.
Celkově hodnotíme uplynulý ročník pozitivně. Osvědčené spolupráce nám
fungovali i v letošním roce. Žánrová pestrost a rozdílnost cílových skupin je
předností naší dramaturgie, což se potvrdilo nejen nárůstem návštěvníků, ale
i pozitivními recenzemi v mediích. Pro nadcházející sezónu chceme vybírat
interpety ještě kvalitněji a zlepšit i celkové technické zázemí akce. Opět se
zaměříme na pokrytí potřeb co nejširšího spektra návštěvníků.

V roce 2016 jsme uspořádali:
9 filmových projekcí s návštěvností 322 diváků
15 koncertů na velkém podiu cca 7 100 diváků
140 koncertů na pontonu s návštěvností cca 29 000 diváků
25 akcí s volným vstupem ve spolupráci s dalšími subjekty s návštěvností cca
55 000 diváků
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Propagace:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media Channel – 7 velkoplošných LED obrazovek – Těšnov , V Holešovičkách,
Nové Butovice, Prosek, Smíchov
Plakáty a letáky s měsíčním programem ve vlastní distribuci po hlavním
městě
Plakáty a letáky na konkrétní jednotlivé akce – všechny pražské pobočky
prodejní sítě Ticketstream, Městská knihovna, kavárna UMPRUM, Národní
divadlo, Blues sklep, umělecké školy, hudební a divadelní kluby, kavárny…
Metropolis – kulturní přehled
Webové stránky zabývající se hudbou a divadlem ( Ireport, Headliner,
Bandzone, Musiserver, Muzikus, Divadlo...)
Vlastní webové stránky www.malostranska-beseda.cz
Sociální sítě (Facebook)
Pravidelná inzerce (FAN, PIS, Ateliér, ARTmapa...)
Měsíční kulturní přehledy (PIS, Co kdy v Praze …)
Kulturní přehledy
Pravidelné recenze Ondřeje Bezra – iDnes.cz
Deník Metro
Novinky.cz
Rádiové pozvánky na Country rádiu, rádiu Beat

Na všech našich propagačních materiálech uvádíme logo magistrátu Hl. m. Prahy
a Prahy1.
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MLADOSTRANSKÁ BESEDA 2016

projekt Malostranské besedy pro mladé interprety
Hudební a divadelní klub Malostranská beseda představil v minulém roce
další ročník obnoveného projektu Mladostranská beseda. Ten navázal
na předchozí roky velice úspěšně, a věříme že se v letošním roce opět
uskuteční další. Podpora mladých interpretů se Malostranské besedě
vyplácí. Z prvních ročníků tohoto projektu si vychovala nejednu stálici
současného programu.
V rámci projektu letos vystoupilo na podiu Malostranské besedy 26 interpretů
nejrůznějších hudebních, ale i divadelních žánrů, kteří byli vybráni produkčním
a dramaturgickým týmem klubu.
Cílem projektu bylo představit nové tváře české klubové scény a dát jim šanci
koncertovat v zaběhnutém klubu s mnohaletou tradicí. Některé kapely jsou
součástí klubové dramaturgie již delší dobu, a účast v projektu jim převážně
pomohla se sebepropagací a posilnila jejich pozici na této scéně. Vycházíme
z předpokladu, že klub si má své kapely vychovávat stejně, jako své fanoušky.
Proto nejen objevujeme nová jména, ale také je pro nás důležité aby ta, již
objevená nezapadla a udržela si svůj post. Tento přístup odlišuje projekt
od podobných, mnohdy soutěžních formátů v ostatních klubech.
Novinkou letošního roku bylo zařazení divadla. Nejedná se však o standardní
pojetí ale o stále více populární platformu zvanou Improliga. Improliga dostala
v Besedě veliký prostor a během roku vytvořila samostatný pořad s měsíční rotací.
Další inovací, bylo již zmíněné rozšíření záběru projektu. Z původně
vyhledávacího se časem vyprofiloval do projektu kontinuálně podpůrného,
což se setkalo s velice pozitivní zpětnou vazbou. Kapely jako jsou Hromosvod,
Jananas, Špuntkvaně, My3.Avi nebo Esence již nejsou na scéně úplnými
nováčky avšak s Malostranskou besedou je i díky tomuto projektu, pojí
nadstandardní vztahy.
Žánrová rozmanitost je klubovou tradicí. To se samozřejmě promítá i do
dramaturgie projektu Mladostranská beseda. Diváci měli možnost slyšet
swingové Hot sisters, jazzový Magnum jazz big band, reggae v podání
mladého uskupení RA, klidný projev slovenské písničkářky s pseudonymem
Katarzia, divoký r´n´r J! Scream a nebo příjemný pop současného objevu
jménem Maella.
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Projekt Mladostranská beseda je v pražském klubovém prostředí ojedinělý
a vzhledem k jeho vzrůstajícímu úspěchu je žádoucí jeho zachování. Setkali jsme
se s kladnou odezvou, jak od interpretů, tak od návštěvníků. I proto věříme, že se
nám podaří uskutečnit další ročník. Rádi bychom pro nadcházející rok připravili
větší počet koncertů a rozsáhlejší propagaci, která kapelám ještě více pomůže
ke zviditelnění.
Celkový počet návštěvníků činí 2 310 diváků

Podrobný program projektu:
8. 2. 2016
26. 2. 201
7. 3. 2016
14. 3. 2016
28. 3. 2016
5. 4. 2016
11. 4. 2016
17. 4. 2016
25. 4. 2016
5. 5. 2016
17. 5. 2016
25. 5. 2016
9. 6. 2016
12. 6. 2016
4. 8. 2016
16. 8. 2016
23. 8. 2016
9. 9. 2016
15. 9. 2016
30. 9. 2016
17. 10. 2016
24. 10. 2016
4. 11. 2016
10. 11. 2016

Tři v triku
Improliga
Jananas
Jelení loje
Hot Sisters
Hromosvod
Jefferson
Timbretone
Marien
RA
Martina Trchová trio
Katarzia
Magnum Jazz Bigband
Maella
Vobezdud + Lo/ve
Esence
Střídmí klusáci v kulisách višní
Z hecu
Earfood + Jokers
Špuntkvaně
J!Scream
My3.AVI
Los Culos
The Mole’s Wing Orchestra
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Propagace:
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media Channel – 7 velkoplošných LED obrazovek – Těšnov , V Holešovičkách,
Nové Butovice, Prosek, Smíchov
Plakáty a letáky s měsíčním programem ve vlastní distribuci po hlavním
městě
Plakáty a letáky na konkrétní jednotlivé akce – všechny pražské pobočky
prodejní sítě Ticketstream, Městská knihovna, kavárna UMPRUM, Národní
divadlo, Blues sklep, umělecké školy, hudební a divadelní kluby, kavárny…
Metropolis – kulturní přehled
Webové stránky zabývající se hudbou a divadlem ( Ireport, Headliner,
Bandzone, Musiserver, Muzikus, Divadlo...)
Vlastní webové stránky www.malostranska-beseda.cz
Sociální sítě (Facebook)
Pravidelná inzerce (FAN, PIS, Ateliér, ARTmapa...)
Měsíční kulturní přehledy (PIS, Co kdy v Praze …)
Kulturní přehledy
Pravidelné recenze Ondřeje Bezra – iDnes.cz
Deník Metro
Novinky.cz
Rádiové pozvánky na Country rádiu, rádiu Beat

Na všech našich propagačních materiálech uvádíme logo magistrátu Hl. m. Prahy
a Prahy1.
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Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)
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Rozvaha

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)
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Rozvaha
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Rozvaha
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Rozvaha
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Rozvaha
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Příloha k účetní závěrce

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.
odstavec 1

Firma: Malostranská beseda, a.
Sídlo: Malostranské náměstí 35/21, 110 00 Praha 1
IČ: 27953921
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: hostinská činnost
Rozvahový den: 31. 12. 2016
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 6. 2017
Datum vzniku účetní jednotky: 5. 9. 2007
Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Pavel Smeták
Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Pavel Smeták
V Praze dne 28. 6. 2017

FO nebo PO podílející se více než 20 % na základním kapitálu ÚJ:
Jméno, název
Vyšehrad 2000 a.s.
Ing Pavel Smeták
David Hanzlík

Výše vkladu v %
25 %
50 %
25 %

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Ing. Pavel Smeták – předseda představenstva
Ing. Martin Pánek – místopředseda představenstva
David Hanzlík – člen představenstva
Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:
Dušan Valenta – předseda dozorčí rady
Viktor Smeták – člen dozorčí rady
Lucie Marková – člen dozorčí rady
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Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:
Společnost má sídlo na adrese Malostranské náměstí 35/21, 110 00 Praha 1.
Společnost má zřízen odštěpný závod Malostranská beseda, a.s., odštěpný závod
GASTRO, vedoucí odštěpného závodu je Lukáš Tesárek.
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.
odstavec 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním
kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez
ohledu na výši podílu na základním kapitáluu těchto obchodních společností,
výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních
společností:
Firma
nemá

Výše podílu

Dohody mezi spol.

Výše vl. kap. a ÚVH

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich
vyplývajících:
V běžném ani v minulém období nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani
smlouvy o převodu zisku.
odstavec 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 32
Osobní náklady: 7 651 165

odstavec 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:
Půjčka
Úrok
Úvěr
Úrok
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění

Ostatní plnění
Peněžní forma
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Nepeněžní forma
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Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto
orgánů:
Půjčka
Úrok
Úvěr
Úrok
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění

Ostatní plnění
Peněžní forma
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Nepeněžní forma

Osoby, které jsou členové jiných řídících a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob
a členů těchto orgánů:
Půjčka
Úrok
Úvěr
Úrok
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění

Ostatní plnění
Peněžní forma
Žádná plnění nebyla poskytnuta

Nepeněžní forma

odstavec 5

Použité obecné účetní zásady:
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách.
Použité účetní metody:
Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., a českými standardy č.
001–023.
Způsob oceňování:
A) Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob, výdej ze skladu je
účtován průměrnými cenami. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnující cenu pořízení a vedlejší pořizovací
náklady.
B) Dlouhodobý majetek
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní
činností – tyto účetní případy se v běžném období u účetní jednotky nevyskytly.
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C) Cenné papíry a podíly
Účetní jednotka oceňuje podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv
pořizovací cenou. Společnost neměla a nemá cenné papíry.
D) Zvířata
Účetní jednotka nemá pro tuto položku obsahovou náplň.
Způsob odpisování:
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila
účetní jednotka v interních směrnicích, přičemž vycházela z předpokládaného
opotřebení zařazeného majetku odpovídající běžným podmínkám jeho
používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila
účetní jednotka v interních směrnicích tak, že za základ vzala metody používané
při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se spolu rovnají.
Metody daňových odpisů – účetní jednotka používá rovnoměrné i zrychlené dle
indiv. posouzení.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení od 30 tis.–40 tis. se účtuje
na účet 022 a je po zařazení do používání odepisován rovnoměrně měsíčně
po dobu 24 měsíců
Odchylky od věrného a poctiváho obrazu předmětu účetnictví:
Účetní jednotka plně respektuje účetví metody a nedošlo k odchýlení od těchto
metod ve smyslu §7 odst. 5 zákona o účetnictví.
Způsob stanovení opravných položek:
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti
• provádí se na základě inventarizace k rozvahovému dni dle odborného
odhadu
• do výše, kterou umožňuje při splnění podmínek zákon č. 593/1992 Sb.
v platném znění
ÚJ má v evidenci daňové opravné položky k pohledávkám ve výši 24 733 Kč.
Způsob stanovení oprávek k majetku:
Nebyly a nejsou tvořeny – není důvod.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtu cizích měn na českou měnu u závazků a pohledávek společnosti
používá denní kurz ČNB platný v den uskutečnění účetního případu.
Ke konci rozvahového dne majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává
účetní jednotka na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným ČNB dle
§24 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
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odstavec 6

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční
a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo
z rozvahy:
žádné
Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro
hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které
nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:
žádné
Zvláštně uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty
samostatně vykázány:
Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: 0
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: 0
Rozpis rezerv: 0
Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:
479 02 Úvěr VB Leasing na pořízení automobilu činí k 31. 12. 2016
371 612 Kč
479 04 Úvěr UniCredit na pořízení automobilu činí k 31. 12. 2016
63 210 Kč
479 04 Úvěr od právnické osoby
činí k 31. 12. 2016 2 900 000 Kč
úrok: 15 % p.a.
Popis zajištění úvěru: 0
Přijaté dotace na inv. a prov. účely:
V roce 2016 byly přijaty následující dotace:
Hl. m. Praha
800 000 Kč
pořádání koncertů víceletý MB
Hl. m. Praha
250 000 Kč
pořádání koncertů Mladostranská MB
MČ Praha 1
50 000 Kč
celoroční činnost, de minimis
MČ Praha 1
50 000 Kč
Letňák 2016, de minimis
MČ Praha 1
250 000 Kč
Letňák 2016

odstavec 7

Rozbor položky „Zřizovací výdaje“:
Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.
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Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
po splatnosti 0–30 dnů
31–60 dnů
61–90 dnů
91–180 dnů
nad 180 dnů

Pohledávky
325 048 Kč
580 Kč
201 984 Kč
143 906 Kč
0 Kč

Závazky
128 936 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než
5 let:
Účetní jednotka neeviduje takové závazky a pohledávky.
Pronajatý majetek:
Účetní jednotka nemá takový majetek.
Cizí majetek:
Majetek v rámci najatého podniku: společnost nemá takový majetek.
Celková výše závazků nevykázaných v rozvaze:
Společnost nemá takové závazky.
Penzijní závazky:
žádné
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku:
Společnost nemá takové závazky.
Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky:
Nenastaly takové skutečnosti.
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odstavec 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce
500/2002 Sb.:
Výnosy
Položka
Tržby za prodej zboží
Výkony
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu
Ostatní provozní výnosy
Převod osobních výnosů

Částka
361 551 Kč
47 795 819 Kč
1 723 966 Kč
5 482 784 Kč

Náklady
Položka
Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy DNM a DHM
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.
Změna stavu rezerv a opravných položek
Ostatní provozní náklady
Převod provozních nákladů

Částka
260 796 Kč
36 076 573 Kč
7 651 165 Kč
591 816 Kč
937 413 Kč
1 405 360 Kč
0 Kč
5 574 488 Kč

odstavec 9

Celková výše závazků:
Společnost má uhrazeny všechny splatné daňové závazky, závazky na sociálním
pojištění a veřejném zdravotním pojištění.
Drobný hmotný a nehmotný majetek:
Společnost vede drobný hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci.
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