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ÚVOD

Program a zaměření Divadla Gong jsou velmi pestré. Konají se zde divadelní předsta-
vení a také koncerty mnoha žánrů včetně pravidelných jazzových večerů. Kromě těchto 
pořadů jsou prostory Divadla Gong nabízeny k pronájmu pro různé kulturní akce či firem-
ní meetingy. Významnou součástí programové nabídky jsou divadelní představení pro 
děti v rámci projektu Gong dětem, jehož hlavním nositelem a tvůrcem je Divadlo AHA! 
Důležitou součástí Divadla Gong je také Obecní dům ve Vysočanech, kde jsou pořádány 
kurzy a přednášky, sídlí zde oddělení propagace a v neposlední řadě se zde nachází Klub 
Kocour, ve kterém pravidelně probíhají koncerty maložánrových a alternativních kapel.

PRODUKCE DIVADLA GONG

Program v Divadle Gong byl v roce 2018 rozmanitý, o čemž vypovídají čísla z celoroč-
ní ekonomické bilance. Uskutečnilo se zde 194 odpoledních a večerních akcí (44 kon-
certů, 96 pořadů divadelního, operetního či recitálového charakteru, 36 tanečních akcí 
a 18 ostatních událostí jako jsou např. schůze podniků, přednášky, pořady pro seniory). 
Divadlo Gong navštívilo celkem 34 774 osob. 

Do programové nabídky patří hudební programy, které mají v Divadle Gong své mís-
to po celou dobu jeho existence. Žánrů se zde střídá více, nicméně nejpopulárnější stále 
zůstávají folk a country vyhledávané příznivci z širokého okolí. V roce 2018 Divadlo Gong 
tradičně zcela naplnili Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Radůza s kapelou, Karel 
Plíhal, Robert Křesťan, Spirituál Kvintet, skupina Klíč, skupina Pacifik a Hop Trop. Po delší 
době v Gongu zahráli Fešáci a Vladimír Mišík se skupinou ETC. Po mnoha letech se zde 
uskutečnil koncert „na stojáka“ kapely Sto zvířat, který k nám přilákal žánrově odlišné 
publikum. Za zmínku také stojí náš Jazz Club Gong, v jehož programu jsou pravidelně od 
října do května každou třetí středu v měsíci večery, během kterých se střídají nejlepší in-
terpreti a skupiny české jazzové scény. Program se odehrává při stolové úpravě v hledišti, 
k dispozici je taneční parket.
     

STO ZVÍŘAT                          RADŮZA
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  JAZZOVÁ STŘEDA

Podstatnou část produkce Divadla Gong zastupují pronájmy. V převážné většině se 
jedná o programy s kulturním zaměřením provozované institucemi, které v Divadle Gong 
pořádají své akce pravidelně. Celoročními pronájmy rozumíme např. představení amatér-
ského divadelního spolku Post Scriptum, Posezení u cimbálu Slováckého krúžku v Praze, 
Černé hodinky Šporkova tria a jejich hostů vždy s jinou tematikou (letos bylo hlavním 
tématem Sto let založení republiky). Jednorázovými pronájmy jsou převážně školní akce 
(např. besídky), schůze podniků, setkání seniorů nebo výroční akce institucí s programem 
(např. taneční škola Centrum Tance, KMC Knoflík atd.).

  
 

AMATÉRSKÝ 
DIVADELNÍ SPOLEK 
POST SCRIPTUM     
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V roce 2018 se prohlubovala spolupráce Divadla Gong s agenturou Kulturníportál.cz, 
v jejímž rámci zde probíhají akce s převážně divadelním zaměřením. Pravidelně se zde 
hrálo několik divácky vůbec nejúspěšnějších inscenací nedávné historie, ať už jde o před-
stavení S Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje s Josefem Dvořákem v hlavní roli, nebo 
o velepopulární komedii Natěrač z pera britského autora Donalda Churchilla. S Natěračem 
je i volně spojena další komediální hra Příště ho zabiju sám (Out of order) Raye Cooneyho, 
která si v Gongu loni odbyla úspěšnou premiéru. Kromě britského humoru je propojuje 
i obsazení Leoše Nohy do hlavní role. V roce 2018 v Gongu nově vystoupili vedle Petra Ná-
rožného, Václava Vydry a Simony Stašové další známé herecké osobnosti, jako např. Hana 
Maciuchová, Veronika Freimanová, Lukáš Vaculík a Jan Čenský. Zároveň se zde pravidelně 
konaly zábavné večery Zdeňka Izera a Haliny Pawlowské, k nimž v roce 2018 přibyl nový 
pořad svérázného stand-up komika Lukáše Pavláska Kdo nepláče, není Čech! Některé ze 
zmíněných titulů se nově v roce 2018 hrály v neděli od 16 hodin. Díky tomu využilo šanci 
navštívit Gong více mimopražských diváků.

     

PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM              LUKÁŠ PAVLÁSEK

Divadlo Gong slouží také jako prostor pro akce MČ Prahy 9 – v roce 2018 zde pro-
běhlo několik pořadů pro seniory Prahy 9, oslava Dne učitelů, vystoupení mateřských škol 
Prahy 9 i různé vánoční programy.

Prostory Divadla Gong byly opět využívány celoročně. Toho se podařilo dosáhnout 
spoluprací s projektem Letní scéna Harfa. Během tzv. „divadelních prázdnin“, měsíců čer-
vence a srpna, se při nepříznivém počasí akce ze střešní open-air scény nedalekého OC 
Harfa i tento rok stěhovaly pod střechu Divadla Gong. Scéna našeho divadla byla připra-
vena operativně poskytnout náhradní prostor v suchu včetně odpovídajícího zázemí. 

Závěrem lze konstatovat, že rok 2018 byl opět velmi úspěšný. Aby bylo Divadlo Gong 
více věrno svému jménu, došlo k plánovanému částečnému omezení koncertních akcí. 
Namísto nich vzrostl počet uskutečněných produkcí činoherního formátu. Nárust v číslech 
návštěvnosti prokazuje, že nešlo o změnu samoúčelnou. 
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PROJEKT GONG DĚTEM 

Projekt Gong dětem, realizovaný od roku 1999 souborem Divadla AHA! o.p.s. za gran-
tové podpory hlavního města Prahy a městské části Prahy 9, potažmo Divadla Gong, v roce 
2018 završil svou první „dvacetiletku“. Za dobu své existence dokázal tento projekt po-
stupně o polovinu navýšit počet odehraných představení a zčtyřnásobit diváckou základ-
nu. V roce 2018 v rámci tohoto projektu navštívilo Divadlo Gong celkem 28 305 diváků. 
Na Malé a Velké scéně Divadla Gong se odehrálo celkem 183 divadelních představení. 

Nastavené standardy práce náborového oddělení projektu se prohlubovaly, repertoár 
byl vzhledem k potřebným věkovým kategoriím vhodně doplněn a pokračovalo se v účel-
né propagaci. Projekt Gong dětem je stále živým a aktuálním mechanismem. V posledních 
letech obohatil nabídku repertoáru nový druh pořadů, které zaštiťuje název Se zábavou za 
vzděláním. Jejich cílem je účelně doplňovat školní osnovy celé řady předmětů. Nejčerstvěj-
ším přírůstkem tohoto ambiciózního projektu je slavná protiválečná hra Brundibár, o které 
se lze dočíst více o několik řádků níže.

V roce 2018 vznikly 2 nové divadelní inscenace a proběhla 1 derniéra. Nové režisérské 
duo složené z předních hereckých osobností Divadla AHA! Radovana Klučky a Miloše Mazala 
nastudovalo a realizovalo pozapomenutou pohádku Birlibán klasika české dětské literatury 
Eduarda Petišky. Zmodernizovaná pohádková hra Birlibánova podivuhodná cesta předává 
dětem od 4 let nejen původní morální poselství Petiškovy předlohy, ale také děti seznamuje 
se zákulisím divadla a především baví. Pro dětské diváky prvních stupňů ZŠ vymyslel a reali-
zoval tvůrčí tým okolo odcházejícího režiséra Miroslava Pokorného, pro kterého byla tato in-
scenace zároveň loučením s celým projektem, netradiční novinku, dětskou operu Brundibár, 
zpracovanou dle předlohy Adolfa Hoffmeistera a hudbou skladatele Hanse Krásy. Zařazení 
tohoto titulu na repertoár projektu bylo více než symbolické. 23. září, tedy den premiéry to-
hoto titulu v Divadle Gong, připadlo na 80leté výročí od napsání a 75leté výročí od prvního 
uvedení Brundibára v koncentračním táboře Terezín. Před každým konaným představením 
tak probíhá s dětským publikem kratičká beseda, která má současné mládeži připomenout 
hrůzy války a xenofobie. V listopadu 2018 pak proběhla derniéra dětské inscenace Devatero 
pohádek (premiéra r. 2012). 

Dlouhodobě promyšlená strategie, jejímž cílem je nabízet pokud možno co nejpestřejší 
programovou nabídku všem věkovým kategoriím, se vzhledem k trvale vysoké návštěvnosti 
našich představení ukazuje vhodnou a vypovídá o správném směřování projektu.

BIRLIBÁNOVA PODIVUHODNÁ CESTA       BRUNDIBÁR
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KURZY

Oddělení kurzů sídlí v Obecním domě ve Vysočanech. V roce 2018 se uskutečnilo  
2137 individuálních, jednorázových i hromadných kurzů či workshopů, které jako svou 
volnočasovou aktivitu využilo 6430 lidí. Dalších bezplatných kulturních a vzdělávacích 
akcí pořádaných průběžně během celého roku se zúčastnilo cca 5000 návštěvníků. 
Různorodá skladba kurzů se maximálně snažila využít kapacity prostor, které byly k dis-
pozici (keramický ateliér, výtvarný ateliér, 3 hudební učebny, baletní sál). 

Záměrem koordinátorů kurzů Divadla Gong je připravit nabídku tak, aby si u nás vy-
brali rodiče s dětmi i senioři a aby tyto kurzy plnily jak funkci vzdělávací, tak relaxační. 
Naše oddělení proto nabízí kurzy umělecké, sportovní i jazykové. Lektoři našich hudeb-
ních kurzů jsou schopni vytvořit zcela individuální plán pro zájemce o výuku hry na hudeb-
ní nástroj. Tato možnost individuální výuky tvoří alternativu k systému vzdělávání v ZUŠ 
a je přístupná nejširší veřejnosti. Velké dlouholeté oblibě se těší herecké kurzy – účastníci 
si zde mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak vzniká divadelní představení a co vše herecké 
povolání obnáší. Jazykové kurzy jsou většinou organizovány jakožto individuální hodiny, 
takže je možné vyjít vstříc časovým možnostem návštěvníků. Nabídka sportovních kurzů 
je taktéž široká a určená různým věkovým skupinám.

Další workshopy bývají jednorázové a jsou zaměřeny na rukodělné techniky pro do-
spělé, přičemž ve stejné době nabízíme také zájmový kroužek pro děti, aby mohly přijít 
do Obecního domu společně s rodiči. 

Samostatnou kapitolou vyžadující dlouhodobou přípravu jsou každoroční akce, jako 
například Advent v Obecním domě, Velikonoční tvoření, Vysočanský (ba)binec apod. Při-
pomeňme též kreativní dílny pro děti spojené se sobotním divadelním představením, kte-
ré oddělení kurzů provozuje ve spolupráci s projektem Gong dětem, či dílny pořádané 
během pohádkových střed Na Dvorečku v jarních a letních měsících. 

V roce 2018 se dále rozvíjela i spolupráce s organizací Women For Women o.p.s. for-
mou podpory projektu Obědy pro děti, jenž pomáhá ročně cca 7000 dětem ze sociálně 
slabších rodin poskytnutím peněz na školní obědy. Divadlo Gong se do tohoto projektu 
zapojuje prostřednictvím dlouhodobé charitativní akce Šátek s příběhem, potažmo pro-
dejní výstavy šátků donesených dobrovolníky. Finanční výtěžek z této akce putuje na 
transparentní účet projektu Obědy pro děti.

Prohlubující se spolupráce s městskou částí Prahy 9 umožnila Divadlu Gong podílet se 
na dalších akcích, jako jsou např. Svatováclavské slavnosti na Proseku, a to jak vhodným 
doplněním kulturního programu (představení účastnic hereckého kurzu Divadelní hodiny 
pro starší a pokročilé Prapor Sokola Vysočany a uspořádání kreativních dílen pro děti), 
tak možností prezentace svých aktivit včetně výstavy šátků s příběhem. Další spolupořa-
datelskou akcí byla mikulášská nadílka pro Centrum Smíšek, uspořádaná městskou částí 
Prahy 9 v prostorách Divadla Gong, která následovala po jednom z dětských představení.

O úspěších oddělení kurzů vypovídají jak statistiky, tak koncerty našich žáků, taneční 
vystoupení studentů pohybových kurzů a divadelní představení studentů hereckých kur-
zů konající se průběžně během celého roku jak v Obecním domě, tak v Divadle Gong.
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PRAPOR SOKOLA VYSOČANY      ADVENT V OBECNÍM DOMĚ

ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM – DEN RODINY   MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V GONGU
               

KLUB KOCOUR

V Klubu Kocour, který je provozován v prostorách restaurace U Kocoura v suterénu 
Obecního domu ve Vysočanech, proběhla v roce 2018 náročná rekonstrukce sociálního 
zařízení, a v dalším roce na ni naváží další úpravy.       

Pořady Klubu Kocour jsou nedílnou součástí programu pořádaného Divadlem Gong. 
Vzhledem k finanční nenáročnosti a minimálním nákladům na honoráře vystupujících je 
možné uspořádat cca 30–40 koncertů ročně bez velkého zatížení rozpočtu organizace. 
V roce 2018 uspořádal Klub Kocour 33 koncertů, kterých se zúčastnilo 894 diváků.        

Programová skladba Klubu Kocour se ustálila na produkci „maložánrových“ skupin 
a kromě zavedených vystupujících hudebních seskupení nabízí pravidelně takzvané „open 
mic“ pořady, které umožňují začínajícím umělcům prezentovat se před publikem. I přes ob-
rovskou nabídku různých festivalových přehlídek je stále zájem i o menší akce s přátelskou 
atmosférou a domácím přístupem. Proto jsme v roce 2018 navázali na první ročník hudeb-
ního festivalu Kocourfest ročníkem dalším. Jedná se o zářijový festival zajímavých skupin 
a interpretů alternativní scény probíhající na Letní scéně Na Dvorečku v Obecním domě.
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V dosavadním přístupu bychom rádi pokračovali, protože Klub Kocour se dlouho-
době stává příjemným a klidným místem pro všechny, kteří si chtějí vychutnat nabízený 
kulturní program, jenž je respektovanou součástí pražské klubové scény a alternativou 
pro publikum s vyhraněným hudebním vkusem. Pokud finanční podmínky dovolí, nabízí 
koncept Klubu Kocour stále prostor pro rozšiřování své činnosti. 

            

KOCOURFEST

PROPAGACE

Kancelář propagačního oddělení byla v roce 2018 přesunuta z přízemí do 1. patra 
Obecního domu. Tímto způsobem došlo k uvolnění lukrativních přízemních prostor, což 
umožnilo jejich následný pronájem.

PR oddělení vydává každý měsíc programový leták s nákladem 2000 ks a tiskne 
materiály a plakáty pro výlepové plochy na Praze 9. Každý den obměňuje informační 
plochy Divadla Gong. Dále připravuje materiály k jednorázovým akcím pořádaným od-
dělením kurzů. Dvakrát do roka vydává celkový informační bulletin s nabídkou pořáda-
ných kurzů v počtu 4500 ks a jednou ročně tištěnou kompletní nabídku projektu Gong 
dětem, která primárně slouží k propagaci divadelních titulů na příští sezónu pro základní 
a mateřské školy (náklad 7000 ks). V roce 2018 došlo k lepšímu načasování rozesílky, 
avšak nedošlo ke snížení počtu výtisků, neboť o tištěné programy je ze strany veřejnos-
ti velký zájem. Naše měsíční programy jsou v rámci bezplatné reciproční spolupráce 
distribuovány do několika poboček Městské knihovny v Praze, na Nádraží Libeň, auto-
busové nádraží ÚAN Florenc, do Kina Atlas a dalších vybraných institucí v Praze, čímž 
jsme už v roce 2017 vhodně rozšířili dosah propagace. Oddělení dodává každý měsíc 
časopisu Devítka kompletní program Divadla Gong, Klubu Kocour i probíhajících či nově 
pořádaných kurzů a akcí, a také recenze z představení či koncertů, rozhovory s účinku-
jícími a anotace ke všem probíhajícím akcím. Dále dodává program kulturnímu serveru 
cokdyvpraze.cz. V roce 2018 byla z důvodu finanční úspory a modernizace ukončena 
spolupráce s tištěným magazínem Pražský přehled a nahrazena partnerstvím se společ-
nostmi informuji.cz a i-divadlo.cz. Na webových portálech těchto subjektů je pravidelně 
zveřejňován nejen měsíční program, ale také různé recenze, rozhovory a články týkající 
se kulturního dění v Divadle Gong. 

Webové stránky Divadla Gong (www.divadlogong.cz) jsou zkvalitňovány, obsah 
všech kategorií je postupně aktualizován a doplňován. Z webových stránek je přímý 
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přístup na facebook Divadla Gong, který je stejně jako webové stránky pravidelně ak-
tualizován. Účelem všech inovací, elektronických i vycházejících tiskem, je přehledně 
a široce informovat veřejnost o dění v Divadle Gong.

Propagační oddělení Divadla Gong se snaží dosáhnout maximální možné soběstač-
nosti a zároveň efektivity. Všechny materiály a stejně tak jejich zpracování, zadání do tis-
ku a následnou distribuci si propagační oddělení připravuje téměř nezávisle na externích 
subjektech. Z výše zmíněných změn je také patrné, že se PR oddělení zaměřilo více na 
propagaci v rámci internetu.

ZÁVĚR

Divadlo Gong má i nadále své nezastupitelné místo na kulturní mapě Prahy. Novým 
trendem je výraznější příklon k činoherní produkci, i nadále však zůstává věrné své dlouhé 
tradici v pořádání koncertů zejména folkových seskupení a písničkářů. Projekt Gong dě-
tem je společně s Divadlem AHA! v procesu postupné transformace a generační obměny. 
Po odchodu někdejšího ředitele a tvůrčího šéfa souboru dostala prostor k realizaci svých 
vizí celá řada mladých, přitom však již oceňovaných divadelních tvůrců. Došlo též k užší-
mu propojení a zlepšení komunikace mezi kulturním zařízením a městskou částí Prahy 9, 
díky čemuž Gong může ještě lépe plnit kulturní a společenské potřeby obyvatel městské 
části a přilehlého okolí. Klubu Kocour se podařilo díky Kocourfestu etablovat novou hu-
dební akci na území Prahy 9. Nabídka kurzů a workshopů zůstává široká a pestrá a pružně 
reaguje na poptávku veřejnosti v oblasti zábavně-vzdělávací.
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EKONOMICKÝ ROZBOR   

• V roce 2018 byl Divadlu Gong poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 9 130 700 Kč.  
• V průběhu roku byla organizaci poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 250 000 

Kč na doplnění audiotechniky pro Velký sál Divadla Gong. 
• Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 299 550,05 

Kč v hlavní činnosti, doplňková činnost čistým ziskem 533 939,32 Kč, který bude po-
užit na pokrytí ztráty hlavní činnosti. Zbývající zisk ve výši 234 389,27 Kč navrhuje 
organizace rozdělit do rezervního fondu ve výši 187 512,27 Kč a do fondu odměn ve 
výši 46 877 Kč.  

Komentář k výnosům

• Výnosy byly celkem překročeny o 1 233,5 tis. Kč.
• Investiční fond byl překročen o 232,5 tis. Kč. Proběhly neplánované havarijní opravy.                     
• Rezervní fond byl použit při finančním vypořádání výsledku hospodaření 2017 na po-

krytí ztráty.
• Fond odměn byl použit ve výši 0,2 tis. Kč.

Kurzovné: překročeno o 246,9 tis. Kč Bylo uskutečněno větší množství      
   kurzů.

Vstupné: překročeno o 1 218,8 tis. Kč Bylo uskutečněno více pořadů,  
   stoupla návštěvnost představení. 

Ostatní výnosy: nesplněno o  -232,2 tis. Kč V plánu je počítáno s tržbou 
   z doplňkové činnosti, 108,7 tis. Kč 
   pojistné plnění.                         
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Komentář k nákladům

• Náklady byly celkem překročeny o 1 765,8 tis. Kč

Materiál úspora o -0,4 tis. Kč 
Energie překročení o 2,5 tis. Kč
Údržba běžná překročeno o 117,8 tis. Kč V tom 108,7 tis. Kč náklady 
   hrazené plněním pojistné-
   ho. Viz ost. výnosy.
Z IF překročeno o 232,4 tis. Kč Proběhly neplánované 
   havarijní opravy.
Cestovné úspora  -2,7 tis. Kč   

Služby 
 celkem překročeno 1 422,9 tis. Kč                   

spoje překročeno o 7,4 tis. Kč
ostatní služby překročeno o 38,9 tis. Kč
honoráře překročeno o 1 324,5 tis. Kč Viz. překročení tržeb 
   ze vstupného

Školení úspora -1,3 tis. Kč   
Poštovné překročeno o 0,5 tis. Kč
Výuka překročeno o 53,1 tis. Kč Uskutečněno více kurzů, 
   viz. kurzovné
Nájemné úspora -0,2 tis. Kč
   
Mzdové náklady 
MF překročeno o 0,2 tis. Kč Použit Fond odměn 
   ve výši 236 Kč
Náhrada za nemoc úspora -5,9 tis. Kč.    
OON úspora  -21,3 tis. Kč      

Zákonné pojištění překročeno o 4,2 tis. Kč Viz překročení Mzdového 
   fondu
Jiné soc. pojištění překročeno o 1,0 tis. Kč Viz Mzdový fond
Zákonné soc. náklady překročeno o 3,3 tis. Kč Stravné 
Ostatní náklady 
z činnosti překročeno o 8,3 tis. Kč Neuplatněné DPH
Odpisy překročeno o 13,4 tis. Kč Pořízení nového IM            
DHM úspora  -10,0 tis. Kč Nenakoupen DHM 
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Plán práce

Ukazatel měr. jednotka plán 18 skutečnost 18 %
Počet pracovníků osob 20 19 95,00
MF platy zam. tis.Kč 5 716,5 5716,8 100,01
nemoc tis. Kč 10 4,1 41,00
O mzda zam. Kč 23 819 25 092,0 105,34
OON tis.Kč 100 78,7 78,70 

                                                         
Plán investiční výstavby
 plán 18 skutečnost 18 %
Objem prací a dodávek 600 1125,3 187,55
Opravy a údržba budov 600 832,4 138,73 
Stroje a zařízení 0 42,9              
Technika z účelové investiční dotace MČ Praha 9  250,0
Zhodnocení budov - rekonstrukce výtahů  2 705,7                      
Rekonstrukce byla hrazena MČ Praha 9, provedena firmou Helgos, s.r.o., Ústí nad Labem.

Soupis investic nakoupených v roce 2018

Dodavatel Název zařízení Pořizovací cena v Kč
Korbel CZ s.r.o. Praha 4 Multifunkční tiskové zařízení Brother 41 691,74                               
Jaroslav Matucha, Praha 9 Audiovizuální systém přenosu dat 61 434,00
Jaroslav Matucha, Praha 9 Kvadrofonní PA systém 45 700,00
Jaroslav Matucha, Praha 9 Studiový CD/SD/Net work 41 300,00
Jaroslav Matucha, Praha 9 Audiokomunikátor 53 756,00
LightPlus8, s.r.o., Praha 6 Amate audio N256 49 001,00
Celkem  292 882,74

Údržba budov  832 386,62 
Zhodnocení budov z vlastních zdrojů 0

Celkem investice  1 125 269,36

Hodnocení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2018

Inventarizace hospodářských prostředků Divadla Gong byla provedena v souladu se 
zákonem 563/91 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a podle pokynu FO Úřadu m.č. Praha 9. 
Provedení inventarizací v rámci Divadla Gong probíhalo dle Nařízení ředitelky č. 1/2018/F, 
které obsahuje jmenovitý seznam ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizač-
ních komisí. Inventury byly provedeny v jednotlivých objektech Divadla Gong. Inventura 
byla provedena zjištěním fyzických stavů hospodářských prostředků ke dni 31. 12. 2018. 
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Stav majetku k 31. 12. 2018

Hmotný investiční majetek (021, 022, 031)
Stav k 31. 12. 17 56 228 252,02
Úbytek -259 692,00
Přírůstky 2 998 563,74
Stav k 31. 12. 18 58 967 123,76

Drobný hmotný investiční majetek (028)
Stav k 31. 12. 17 999 527,95
Úbytek -110 763,08
Stav k 31. 12. 18 888 764,87

Jiný hmotný majetek (903-100)
Stav k 31. 12. 17 29 300,00   
Stav k 31. 12. 18 29 300,00

Nehmotný investiční majetek (013)
Stav k 31. 12. 17  219 623,00
Úbytek  -9 388,00
Stav k 31. 12. 18  210 235,00

Drobný nehmotný investiční majetek (018)
Stav k 31. 12. 17 84 147,00
Stav k 31. 12. 18 84 147,00

Nehmotný majetek (019)
Stav k 31. 12. 17 16 449,70
Úbytek  -5 999,70
Stav k 31. 12. 18  10 450,00

Stav majetku odpovídá délce používání. Jsou prováděny nutné opravy. V roce 2018 byla 
provedena MČ Praha 9 rekonstrukce obou výtahů – v Obecním domě a v Divadle Gong.   
 

Komentář k doplňkové činnosti
   
Čistý zisk doplňkové činnosti činí 533 939,32 Kč.

V doplňkové činnosti organizace pronajímá místnosti k dlouhodobému pronájmu 
k podnikání a krátkodobé pronájmy ke schůzím, přednáškám, prodejním akcím a jiné. Po-
kračuje dlouhodobá spolupráce s firmou Kulturní portál.cz, s.r.o., která uskutečňuje diva-
delní představení v průběhu roku včetně prázdninových měsíců v případě, kdy nelze pro 
nepřízeň počasí využívat venkovní scénu. 
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                   v tis. Kč 

SÚ Doplňková činnost
schválený 
rozpočet

upravený  
rozpočet

skutečnost  % plnění UR 

náklady    
501 spotřeba materiálu   -       -       
502 spotřeba energie 147 147,0    168,1    114,4    
511 opravy a udržování  -      -       
512 cestovné   -      -       
513 náklady na reprezentaci   -  -  
518 ostatní služby  -       -       
521 mzdové náklady 750 750,0    826,2    110,2    
524 zákonné soc. pojištění 255 255,0    280,9    110,2    
525 ostatní soc. pojištění
527 zákonné soc. náklady 15 15,0     16,5    110,0    
528 ostatní soc. náklady  -      -       
538 daně a poplatky     
542 pokuty a penále     
549 jiné ostatní náklady  -       -       
551 odpisy dlouhodobého 

majetku
240 240,0    233,2    97,2    

558 DDHM     
591 daň z příjmů 59 59,0    81,9     138,8    
celkem  1 466,0    1 466,0    1 606,8    109,6    
    
výnosy    
601 tržby za vlastní výrobky     
602 tržby z prodeje služeb 1850  1 850,0    2 140,0    115,7    
662 úroky  -      -       
649 jiné ostatní výnosy  -      0,7     
celkem 1 850,0    1 850,0    2 140,7    115,7    
    
hospodářský výsledek 384,0    384,0    533,9    139,0    
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                   v tis. Kč 

SÚ Hlavní činnost
schválený 
rozpočet

upravený  
rozpočet

skutečnost  % plnění UR 

náklady    
501 spotřeba materiálu 95 95,0    94,6            99,6    
502 spotřeba energie 355 603,0    605,5          100,4    
511 opravy a udržování 645  645,0    995,2          154,3    
512 cestovné 16  16,0    13,3            83,1    
513 náklady na reprezentaci 0  -      -       
518 ostatní služby 2883,3 3 173,3    4 596,2          144,8    
521 mzdové náklady 5760 5 826,5    5 799,6            99,5    
524 zákonné soc. pojištění 1921  1 943,6    1 947,8          100,2    
525 ostatní soc. pojištění 26  26,0    27,0          103,8    
527 zákonné soc. náklady 321  322,3    325,6          101,0    
528 ostatní soc. náklady 0  -       -       
538 daně a poplatky 0    
542 pokuty a penále 0    
543 odpis pohledávek 0    
549 jiné ostatní náklady 65  65,0     73,3          112,8    
551 odpisy dlouhodobého 

majetku
885 885,0    898,4          101,5    

558 DDHM 10  10,0      -                 -      
celkem 12 982,3    13 610,7     15 376,5          113,0    
     
výnosy     
601 tržby za kurzovné     
602 tržby z prodeje služeb 3 500  3 500,0      4 965,7          141,9    
662 úroky  -       -       
648 zúčtování fondů 600  600,0     832,7          138,8    
649 jiné ostatní výnosy 380  380,0     147,8            38,9    

ostatní výnosy   
vlastní výnosy celkem 4 480,0     4 480,0     5 946,2          132,7    

672 dotace od zřizovatele 8502,3  9 130,7     9 130,7     100,0    
celkem 12 982,3     13 610,7     15 076,9    110,8    
    
hospodářský výsledek     -     299,6        


