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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
V roce 2008 začalo nové období existence Divadla pod lampou, kulturní instituce
působící v městě Plzni. Rozhodnutím Rady města Plzně byla ke dni 31. 8. 2008 zrušena
příspěvková organizace a její činnost převzala nově založená obecně prospěšná společnost
Divadlo pod lampou. Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností dnem 22. ledna 2008, svoji činnost fakticky zahájila 1. září 2008.
Obecně prospěšné společnosti jsou typem neziskové právnické osoby, jejímž
hlavním posláním je poskytovat obecně prospěšné služby. Zakladatelem Divadla pod
lampou, o.p.s. je Plzeň, statutární město.
Cílem všech zainteresovaných bylo, aby návštěvník změnu právní formy svého
oblíbeného kulturního stánku nijak výrazně nezpozoroval a pokud ano, tak jedině
v pozitivním směru.
V uplynulém roce se společnost věnovala nejprve svému organizačně právnímu
uspořádání, tj. vytvoření dozorčí a správní rady, organizační struktury a zajištění
finančních prostředků pro svoji činnost. Ve druhé polovině roku se provozování veřejných
kulturních akcí a dalších projektů rozjelo naplno .
To, jakým způsobem se nám zásadní změnu právní formy podařilo provést a jak se
odrazila v činnosti Divadla pod lampou navenek, nechť posoudí jiní. Za sebe však mohu
říci, že se nám v první fázi života naší nové obecně prospěšné společnosti podařilo
zachovat všechny dosavadní funkční projekty a činnost klubu kontinuálně pokračovala; a
to bez negativních dopadů na návštěvníky, kteří ani nepocítili, že k nějaké větší změně
vůbec došlo.
Děkuji Vám všem, kteří jste nás v uplynulém roce podporovali a pomáhali nám
v naší práci. Děkuji také týmu, se kterým zajišťujeme celý provoz Divadla pod lampou.
Bez jejich pomoci bychom nebyli tím čím jsme.
Velký dík patří také městu Plzeň za dlouhodobou podporu okrajové kultury v Plzni.
Petr Choura
Ředitel Divadla pod lampou
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Kontaktní údaje
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
telefon:
E.mail:
Web:
Odpovědná osoba:

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

Ing. Petr Choura, ředitel

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

Dozorčí rada:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Mgt. et. MgA. Roman Černík
JUDr. Marcela Krejsová
Ing. Lumír Aschenbrenner
Mgr. Radek Diestler
Richard Krajčo
Petr Vacek
Ing. Petr Náhlík
Msc. Jiří Buriánek
Vít Zahálka

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Za společnost navenek jednají její
předseda a místopředseda, a to každý z nich samostatně.
Ředitel společnosti
Správní rada jmenovala do funkce ředitele společnosti pana Ing. Petra Chouru s
účinností od 1. 4. 2008.

Představení organizace
Divadlo pod lampou, o.p.s. vzniklo zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností 22. 1. 2008 a svoji činnost fakticky zahájilo 1. 9. 2008. Důvodem založení této
společnosti bylo rozhodnutí zřizovatele (město Plzeň) zrušit příspěvkovou organizaci
Divadlo pod lampou, která existovala od roku 1991 a byla zrušena ke dni 31. 8. 2008.
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Divadlo pod lampou, o.p.s. bylo založeno statutárním městem Plzní k tomu, aby byla
zajištěna kontinuita činnosti po zrušení příspěvkové organizace.
Divadlo pod lampou, o.p.s je tedy sice zcela novým právním subjektem, ale
činnost této společnosti plynule navazuje na bývalou příspěvkovkovou organizaci. Divadlo
pod lampou v podobě hudebního klubu vzniklo v roce 1990 pod tehdejším Městským
kulturním střediskem a v průběhu roku 1991 došlo k delimitaci a vzniku samostatné
příspěvkové organizace. Filozofickou základnou vzniku klubu byla myšlenka několika
nezávislých plzeňských umělců vytvořit v Plzni prostor pro nekomerční kulturní aktivity v
oblasti literatury, hudby, filmu, divadla a celkově alternativní kultury, která se v dobách
těsně po pádu socialismu mohla začít svobodně rozvíjet a prezentovat. Divadlo pod
lampou bylo jedním z prvních podobných zařízení v tehdejším Československu. V současné
době je jediným mimopražským zařízením, které od svého vzniku funguje až dodnes.
Za dobu existence klubu vznikl v Čechách, s podporou zastupitelů města, ojedinělý
projekt kulturně sociálního centra, kde pod jednou střechou sídlí Centrum protidrogové
prevence a terapie a kulturní klub Divadlo pod lampou. Projekt má širší generační
působnost. V sociální oblasti je orientovaný na děti a prevenci sociálně patologických
jevů, mladistvé a jejich socializační problémy a střední generaci – poradenství, pomoc
rodičům narkomanů apod. Kulturní oblast – hudební klub – je cílena především na studenty
a mladé lidi a poskytuje široké spektrum hudebních žánrů a jiných kulturních služeb
nekomerčního charakteru. Divadlo pod lampou si za šestnáct let existence díky svému
zaměření a, dalo by se říci „spolehlivému zakotvení“, vydobylo čelní místo mezi
hudebními kluby v České republice a má pevné vazby na podobná zařízení a agentury po
celé Evropě.
Divadlo pod lampou má na plzeňské scéně nezastupitelné místo. Je jediným
multifunkčním zařízením, které se kontinuálně a profesionálně věnuje širokému spektru
hudebních žánrů a ve svém programu dává ve značné míře prostor začínajícím souborům
z regionu i celé republiky (v současnosti je to více jak 80% vystupujících skupin). O
opodstatněnosti existence takového zařízení na území města Plzně hovoří i fakt, že
během šestnácti let působení klubu nevzniklo v městě Plzni žádné podobné kulturní
zařízení. Tato skutečnost jasně hovoří o tom, že podpora alternativní scény a mladých
souborů není pro soukromý sektor zajímavá, a že se kulturní zařízení zaměřené na tuto
scénu nemůže obejít bez dotace ze strany města. V minulých letech vzniklo na území
města Plzně několik hudebních zařízení, ale část jich zanikla a ta část, která přežila, je
buď zaměřená pouze na úzký hudební žánr nebo nemá odpovídající prostorové ani
technické zázemí pro profesionální zajištění této činnosti. Všechna tato zařízení jsou
provozována soukromými subjekty, pro které je hlavním měřítkem komerční úspěšnost
pořádaných akcí. To je základní rozdíl mezi filozofií činnosti Divadla pod lampou a
ostatními. Divadlo pod lampou preferuje ve svém programu takové kulturní aktivity, které
pro soukromé subjekty působící v této oblasti kultury nejsou zajímavé. Pro rozvoj
kulturního vědomí mladé generace jsou však nezbytné.
Divadlo pod lampou se ve své činnosti snaží mapovat dění především v těch
kulturních směrech, které jsou menšinové, alternativní a mimo záběr hlavních médií.
Snaží se zprostředkovat jak publiku, tak i aktivním umělcům kontakt se současnými trendy
a možnost srovnání vlastní tvorby se špičkami jednotlivých žánrů.
V současné době se Divadlo pod lampou věnuje ve své činnosti v hlavní míře pořádání
koncertů a jiných hudebních produkcí včetně soutěžní přehlídky mladých skupin. Dále se
pak v programu klubu objevují divadelní představení, cestopisné přednášky, filmové
projekce klubového charakteru a další akce, zaměřené především na okrajové kulturní
směry.
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Stručný přehled hlavních a vedlejších činností
Hlavní činnosti společnosti:
obecně prospěšné služby v oblasti koncertní a divadelní činnosti
•

veřejné pořádání koncertů a jiných hudebních produkcí včetně festivalů a jejich
uvádění na vlastní scéně či pohostinsky pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí,
včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících s realizací uvedených
produkcí a další...

Vedlejší činnosti organizace
• reklamní činnost a marketing
• hostinská činnost
• pronájem nebytových prostor
• nákup zboží za účelem prodeje
• pronájem a půjčování věcí movitých
• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vybrané personální údaje společnosti
Zaměstnanci k 31.12.2008
Fyzické osoby k 31. 12. 2008 celkem

7

Z toho THP

4

Ostatní zaměstnanci

3

Dohody o provedení práce

21

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008
Přehled činnosti organizace
Divadlo pod lampou, obecně prospěšná společnost, v uplynulém roce 2008 navázala
na činnost zrušené příspěvkové organizace. Nová společnost převzala i základní
dokumenty, jimiž se řídila příspěvková organizace. Důležítým vodítkem pro činnost
založené společnosti jsou cíle a poslání, které vycházejí z nejdůležitějšího institutu
obecně prospěšných společností - zakládací listiny.
V průběhu roku byla činnost společnosti rozdělena do dvou fází. V první fázi se
jednalo o přípravnou činnost - ustavení orgánů společnosti (Dozorčí rada, Správní rada),
jmenování ředitele společnosti, registrace společnosti u státních institucí a další
administrativně správní úkony vedoucí k tomu, aby společnost mohla převzít činnost po
zrušené příspěvkové organizaci. Důležitou složkou činnosti bylo jednání s Magistrátem
Města Plzně a jeho odborem kultury k zajištění finančního krytí činnosti společnosti v roce
2008 a příprava na rok 2009.
Druhá fáze spočívala ve vlastním převzetí kulturní činnosti po příspěvkové
organizaci a její další rozvoj tak, aby návštěvník změnu právní formy nezaznamenal.
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Vlastní kulturní činnost Divadla pod lampou v roce 2008 vycházela z tradice klubu,
který se v převážné míře věnuje hudební scéně. Při hodnocení kulturní činnosti je
důležité, že se jednalo pouze o 4 měsíce roku 2008, ve kterých společnost fakticky
fungovala. Činnost v tomto období byla zaměřena především na takové hudební směry,
které jsou považovány za menšinové, alternativní a často mimo záběr hlavních médií a
masové komerční zábavy. Snažili jsme se zprostředkovat publiku i mladým aktivním
umělcům kontakt se současnými trendy a nabídnout jim možnost srovnání vlastní tvorby
se špičkami jednotlivých žánrů.
Hlavní jádro činnosti spočívalo v pořádání živých koncertů a jiných hudebních
produkcí skupin i jednotlivců z regionu, z celé České republiky i ze zahraničí. Dále byl
vyhlášen a připraven další ročník soutěžní přehlídky mladých skupin Múza. Pokračoval
trend v pořádání celého spektra nehudebních akcí jako jsou cestopisné přednášky, filmové
projekce klubového charakteru, dlouhodobá spolupráce s festivalem dokumentárních
filmů o lidských právech „Jeden svět“ a jiné akce, zaměřené především na okrajové
kulturní žánry a sociální směry.
Ve své činnosti společnost spolupracovala i s dalšími neziskovými organizacemi v
působnosti města Plzně při poskytování kulturních služeb:
- Ústav umění a designu při ZČU – projekt Medialess (prezentace prací studentů
tohoto oboru na ZČU a také prací studentů i z jiných příbuzných škol v ČR).
- příprava regionální části festivalu o lidských právech „Jeden svět“ v Plzni ve
spolupráci se společností Člověk v tísni při ČT a spolupráce s regionální
pobočkou této společnosti na projektech jako je „Spotřebitelský úděl“ nebo
„Neonácek – chcete ho?“
- spolupráci s Aliance Francaise při uvádění různých francouzských hudebních
skupin a na organizaci Dnů francouzské kultury v Plzni a festivalu „Bonjour
Plzeň“.
- spolupráce s o.s. Snow alterna při přípravě a realizaci soutěžního festivalu
amatérských filmů s outdorovou tématikou (Snow Laterna Film Fest).
- spolupráce s o.s. Cigistock na přípravě nového ročníku festivalu a realizace
akce Cigistock Pod lampou
Na propagaci svých akcí spolupracujeme s celou řadou lokálních i celostátních
médií. Dokladem významu programu Divadla pod lampou je fakt, že se anotace akcí
pravidelně objevuje nejen v médiích regionálních, ale i v médiích s celorepublikovou
působností.
Stručný popis jednotlivých aktivit:
Hudební produkce
Převážná část programu je věnována živým koncertům okrajových žánrů, se kterými
se (až na výjimky) nemůže posluchač běžně seznámit v hlavních médiích a na druhé
straně profesionálním skupinám s mezinárodní působností, jejichž produkce vnímáme jako
nezbytnou inspiraci a konfrontaci pro mladé začínající umělce.
V rámci kulturních produkcí vystoupilo v Divadle pod lampou o.p.s. během za
období září až prosinec celkem 158 skupin z 15ti zemí celého světa (Slovensko,
Holandsko, Francie, Německo, Kanada, USA, Brazílie, Izrael, Švýcarsko, Japonsko, Norsko,
Turecko, Indonésie, Rusko, Uruguay). Z uvedeného počtu bylo 118 skupin začínajících
(cca 75%) z ČR, Evropy i jiných zemí. Jedním z hlavních kritérií pro uvádění těchto skupin
je jejich význam pro region západních Čech.
V případě že bychom zohlednili i činnost příspěvkové organizace a vzali v úvahu
celoroční činnost v roce 2008, tak se nám uvedená čísla změní takto:
429 skupin z 19ti zemí celého světa. Z tohoto počtu bylo 353 skupin začínajících
(cca 82%).
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Společnost se snaží zprostředkovávat konfrontaci mladých regionálních kapel a
publika s aktuální zahraniční hudební tvorbou. Díky tomu se nám podařilo uskutečnit
několik velmi výjimečných hudebních produkcí kapel z celé Evropy či z Jižní Ameriky.
Těmito koncerty se Divadlo pod lampou řadí mezi velmi úzký okruh českých klubů, které
tyto atraktivní produkce pravidelně zařazují do svého programu.
Divadlo pod lampou mimo jiné podporuje regionální hudební soubory a snaží se o
jejich prezentaci v jiných regionech a na hudebních festivalech. Konkrétně se jedná o
dlouhodobou spolupráci např. s festivalem České hrady.cz, Rock For People, Trutnov Open
Air Music Festival, Mezi ploty a dalšími. V jednáních s těmito festivaly se snažíme o
začlenění souborů plzeňského regionu do jejich programu.
Následující přehled se věnuje významným akcím které obecně prospěšná společnost
uspořádala za krátké období roku 2008 v němž realizovala svoji kulturní činnost.:
Už jsme doma - speciální koncertní vystoupení legendy české alternativní scény.
Tento koncertní set byl věnován skupině FPB na jejíž základech Už jsme doma vznikli.
Jednalo se vskutku o unikátní vystoupení v rámci turné, které se již nebude nikdy
opakovat.
Koncert celosvětově respektované veličiny ska scény, americké skupiny New York
Ska Jazz Ensemble, představil pobliku poprvé v Plzni a současně i na západě ČR skupinu
takovéhoto formátu. Společně s touto skupinou vystoupila plzeňská formace Tleskač,
která v současnosti patří k absolutní špičce české ska scény.
Martin Vajgl & Drumwave - projekt uznávaného bubeníka (–123 minut, Čechomor),
se kterým se v tomto projektu představil Klaudius Kryšpín a další hudebníci. Projekt
DRUMWAVE měl za cíl představit úlohu bicích nástrojů v nejrůznějších žánrových i
výrazových proměnách.
Unikátním vystoupením byla akce „Industrial Implantation“ v jejímž rámci se
představili hudebníci z Turecka, Slovenska a čech. Ve své produkci umělci představili
moderní postupy
spojování industriální hudby, elektoniky, ambientu a klasických
hudebních postupů např. i s videoartem.
Cigistock pod Lampou byla akce, která je výsledkem dlouhodobé spolupráce s
občanským sdružením Cigistock, pořadatelem studentského kulturního festivalu. Při této
akci vystoupilo několik mladých skupin z plzeňského regionu a zároveň zde bylo
představeno DVD, které mapuje historii tohoto studentského festivalu.
Díky dlohodobé spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni se v DPL
představil projekt „Neonácek – chcete ho?“ Tento projekt se věnoval informační
protirasistické kampani a součástí večara byl i koncert skupiny známého herce Jana
Budaře – Eliščin Band.
Spolupráce s touto společností pokračovala i v oblasti přípravy regionální části
filmového festivalu „Jeden svět“ pro rok 2009.
Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout produktivní spolupráci s plzeňskou
pobočkou Alliance Francaise. Díky ní se podařilo představit v našem programu hodně
zajímavých a kvalitních souborů z Francie. Úzce jsme spolupracovali i při realizaci
festivalu „Bonjour Plzeň“, v jehož průběhu se v Divadle pod lampou představili soubory
Opium De People, Fizcus?!, Anonymes Hand's Co., Ideograme; patří k respektovaným
skupinám, ve své tvorbě kombinují nejrůznější alternativní postupy z různých oblastí
současné hudby.
Jedním z vrcholů podzimní koncertní sezóny bylo vystoupení mezinárodní formace
Firewater, která je usídlená v New Yorku, ale působí v ní hudebníci z Turecka, Indonésie,
USA, UK a Izraele. Firewater jako jedni z prvních začali spojovat východní romskou
hudbu, klezmer nebo ruský folklor s waitsovským šansonem, kabaretními písněmi a
divokým rockem. Kapelou prošli hudebníci z např. Gogol Bordello, Balkan Beat Box, PJ
Harvey, Transglobal Underground či Dhol Foundation.
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Jihoamerickou hudební scénu v programu Divadla pod lampou zastoupila
uruguayská skupina Abuela Coca, která mísí salsu, ska, hip hop, jazz a tradiční
jihoamerické hudební motivy.
Kromě jednotlivých produkcí jsou v programu zastoupeny i dlouhodobé projekty:
Múza
Múza je vyhledávací soutěžní přehlídka pro mladé skupiny.
Vlastní soutěžní přehlídku v roce 2008 uspořádala v první polovině roku ještě
příspěvková organizace. Obecně prospěšná společnost zajistila přípravu, vyhlášení a sběr
přihlášek do dalšího ročníku soutěže, která bude probíhat v první polovině roku 2009.
Soutěž nabízí atraktivní ceny pro vítěze - bezplatné pobyty v nahrávacích studiích,
slevy v prodejnách hudebnin apod. Soutěž mimo jiné slouží i k zviditelnění mladých
skupin; díky ní snáze pronikají i do dalších klubů v regionu. S nadějnými soubory
spolupracujeme také my při přípravě programu.
Veřejná zkušebna
Cílem tohoto projektu je poskytnout začínajícím skupinám prostor a produkční
zázemí při formování a hledání vlastního výrazu a tvorby. Skupiny mají možnost pod
dohledem zkušeného technického a produkčního personálu na jevišti Divadla pod lampou
získávat základní zkušenosti. Celoroční projekt.
Travelling
Stálicí v programu Divadla pod lampou je již několik let cyklus pořadů uváděných
pod názvem „Travelling“. Věnuje se cestopisným zajímavostem z různých koutů světa,
specifikám různých světových kultur, přiblížení různých životních stylů. Tímto pořadem
pokračujeme v tradici přibližování uvedených témat široké veřejnosti v návaznosti na
hudební produkce prezentující různé etnické kultury.
Tyto pořady dávají zároveň prostor k prezentaci dokumentů a materiálů i
amatérského charakteru, které vytvářejí a přinášejí přednášející.
Autentičnost projekcí a díky tomu rostoucí návštěvnost těchto pořadů nás
přesvědčila o důležitosti jejich pravidelného zařazování do programu. Hlavní skupinou
návštěvníků jsou studenti, mladí lidé a cestovatelé, výjimkou nejsou lidé starší generace.
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT“
V uplynulém roce bylo Divadlo pod lampou oficiálním projekčním místem
regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“.
Realizace tohoto festivalu probíhala ve spolupráci se společností „Člověk v tísní při ČT“ v
první polovině roku 2008 a zajišťovala ji ještě příspěvková organizace. Obecně prospěšná
společnost pak zajistila ve druhé polovině roku přípravu regionální části tohoto festivalu
na rok 2009.
V návaznosti na tento festival probíhal v průběhu celého roku cyklus pravidelných
večerů pod názvem „Ozvěny jednoho světa“. V rámci těchto večerů se konají projekce
filmů s tématikou lidských práv s následnou diskusí na téma promítnutých dokumentů.
Ostatní
Významnou částí činnosti Divadla pod lampou v roce 2008 byla spolupráce s dalšími
neziskovými organizacemi v působnosti města Plzně v oblasti poskytování kulturních
služeb.
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Statistiky jednotlivých aktivit
V průběhu roku 2008 zrealizovalo Divadlo pod lampou, o.p.s. celkem 76 kulturních
produkcí v těchto poměrech:
• 70 koncertních, hudebních a divadelních představení
• 6 filmových projekcí
Některé koncerty a filmové projekce byly spojeny s prezentací konkrétní instituce.
Návštěvnost
Pořady, koncerty a projekty Divadla pod lampou navštívilo od září do prosince 2008 více
než 5 tisíc platících návštěvníků.
Pokud vezmeme v potaz i činnost příspěvkové organizace, tedy i období leden až červen
2008, pak za celý rok 2008 bylo uspořádáno v Divadle pod lampou celkem 200 kulturních
produkcí v těchto poměrech:
• 167 koncertních, hudebních a divadelních představení
• 33 filmových projekcí
V průběhu celého roku navštívilo výše uvedené kulturní akce celkem 12 300 platících
návštěvníků.
Údaje o hlavních cílových skupinách
Hlavními cílovými skupinami, které využívají služeb společnosti jsou studenti a mladí lidé
do věku 40 let. V případě specifických produkcí jsou našimi cílovými skupinami i lidé
starší. Vzhledem k širokému záběru hudebních i jiných produkcí organizace je i zájmové
složení cílových skupin velmi pestré.
Návštěvníci pořadů konaných v Divadle pod lampou jsou převážně z plzeňského regionu.
Některé specifické programy jako je např. Múza či koncerty některých atraktivních
souborů jsou navštěvovány i mimoplzeňským publikem. Není vyjímkou, že na některé z
koncertů přijíždějí návštěvníci prakticky z celých Čech. Procento mimoplzeňských
návštěvníků z celkového počtu návštěvníků představuje přibližně 10 - 15%.
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Finanční zpráva společnosti za rok 2008
I. Rozvaha společnosti

v tisících Kč

AKTI
V
A
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.2.
Software
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.2.
Oprávky k softwaru
A.IV.7.
Oprávky k samost.movit.věcem a souborům mov.věcí
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem
B.I.7.
Zboží na skladě
B.I.9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1.
Odběratelé
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5.
Ostatní pohledávky
B.II.6.
Pohledávky za zaměstnanci
B.II.8.
Daň z příjmů
B.II.17.
Jiné pohledávky
B.II.18.
Dohadné účty aktivní
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1.
Pokladna
B.III.2.
Ceniny
B.III.3.
Účty v bankách
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1.
Náklady příštích období
A.
A.I.

AKTIVA CELKEM

Stav k 1.1. Stav k 31.12.
0
1058
0
0
0
0
0
1120
0
1120
0
-62
0
0
0
-62
0
745
0
118
0
118
0
0
0
111
0
9
0
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
502
0
149
0
0
0
353
0
14
0
14

0

1803

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1330
1121
0
1121
209
209
0
0
473
473
34
0
1
214
92
0
27
0
0

PASI
V
A
A.
A.I.

A.II.

B.
B.III.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
A.I.1.
Vlastní jmění
A.I.2
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
A.II.1.
Účet výsledku hospodaření
A.II.2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A.II.3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
B.III.1.
Dodavatelé
B.III.3.
Přijaté zálohy
B.III.4.
Ostatní závazky
B.III.5.
Zaměstnanci
B.III.7.
Závazky k institucím soc.zabezp.a veř. zdrav. poj.
B.III.8.
Daň z příjmů
B.III.9.
Ostatní přímé daně
B.III.10.
Daň z přidané hodnoty
B.III.18.
Krátkodobé bankovní úvěry
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Dohadné účty pasívní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

0
0
0
0
0

105
0
0
0
0

0

1803

II. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 31. 12. 2008 v tis. Kč

A.

A. Náklady

A.I.

A.I. Spotřebované nákupy celkem

A.II.

A.III.

A.I.1.

Spotřeba materiálu

A.I.2.

Spotřeba energie

A.I.4.

Prodané zboží

A. II. Služby celkem
A.II.5.

Opravy a udržování

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

A.II.8.

Ostatní služby

A. III. Osobní náklady celkem

Hlavní

Hospodářská

činnost

činnost

Celkem

172

405

577

35

15

50

137

22

159

0

368

368

542

24

566

21

4

25

6

0

6

515

20

535

814

202

1016

A.III.9.

Mzdové náklady

639

161

800

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

173

41

214

A.III.13

Ostatní sociální náklady

2

0

2

A.V.

A. V. Ostatní náklady celkem

319

2

321

319

2

321

A.VI.

A.V.24.
Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol.
celkem

62

0

62

62
1912

0
634

62
2546

487

849

1336

487

159

646

0

690

690

3

0

3

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku
Náklady celkem
B.

Výnosy

B.I.

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B.IV.

B.I.2.

Tržby z prodeje služeb

B.I.3.

Tržby za prodané zboží

B. IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.15.

B.VI.

B.VI.27.
B.VII.

Úroky

B. VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

3

0

3

316

0

316

316

0

316

B. VII. Provozní dotace celkem

1100

0

1100

B.VII.29. Provozní dotace

1100

0

1100

B.VIII.

B. VIII. Výnosy celkem

1906

849

2755

C.

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-6

215

209

0

0

0

-6

215

209

C.I.34.
D.

Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je přílohou této výroční
zprávy.
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III. Výrok auditora

Zpráva nezávislého auditora pro zřizovatele, členy statutárních a dozorčích orgánů
společnosti Divadlo pod lampou o.p.s.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. (dále
„Společnost“), tj. rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. 2008 do
31.12.2008 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních
metod (dále „účetní závěrka“). Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní
závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. Součástí této odpovědnosti
je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace společnosti Divadlo pod lampou o.p.s. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku
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jejího hospodaření za období od 1.1. .2008 do 31.12.2008 v souladu s českými účetními
předpisy.
V Praze dne 17. Května 2009
Inter-Consult spol. s r.o.

Ing. Jan Hrabík , jednatel a auditor

Týnská 19, Praha 1

osvědčení KA 1884

Číslo osvědčení KA 414
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IV. Přehled o příjmech a výdajích společnosti za rok 2008
v tis. Kč
Jednotlivě
Stav peněžních prostředků na začátku roku
Hospodářský výsledek po zdanění
Úpravy o nepeněžní operace
oprávky běžného roku ke stálým aktivům
změna zůstatků časového rozlišení
Změna stavu běžných aktiv
změna stavu pohledávek
změna stavu závazků
změna stavu zásob
Investiční činnost
hmotný investiční majetek
Finanční činnost
Změna stavu jmění
Celkový peněžní tok
Stav peněžních prostředků na konci roku
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Celkem
0,00
209,00
48,00

62,00
-14,00
244,00
-111,00
473,00
118,00
-1120,00
-1120,00
1121,00
1121,00
502,00
502,00
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V. Členění nákladů dle jednotlivých druhů činností
Členění nákladů společnosti na obecně prospěšné služby, doplňkovou a
správní činnost
Divadlo pod
lampou, o.p.s.

Obecně prospěšná

Doplňková

Správní

činnost

činnost

činnost

1 877 258,11

633 408,10

34 829,40

171 837,96 Kč

405 150,96

347,40

34 660,40

15 178,70

347,40

,00

368 036,26

,00

137 177,56

21 936,00

,00

541 276,95

23 987,44

480,00

50 101,00
349 990,00

,00
,00

,00
,00

800,00

,00

,00

23 202,12
406,00

3 624,18
120,00

,00
,00

6 532,00

,00

,00

24 842,13

4 599,96

,00

14 589,30

6 411,70

,00

7 131,00

,00

,00

30 590,00

360,00

,00

21 053,40
12 040,00

3 831,60
5 040,00

,00
480,00

Osobní náklady
z toho : a) ostatní
osobní náklady
b) mzdové
náklady
c) zákonné
soc.pojištění
d) jiné
osobní náklady

781 063,00

201 918,00

32 412,00

144 727,00

43 289,00

847,00

470 423,00

117 256,00

23 259,00

164 651,00

41 041,00

8 140,00

1 262,00

332,00

166,00

Odpisy
a) dlouhodobého
hmotného a

61873,00

0,00

0,00

61873,00

0,00

0,00

NÁKLADY
CELKEM
Spotřebované
nákupy
z toho :a)
materiálové náklady
b) nákup
zboží
c) spotřeba
energie
Služby
a)
Ozvučení, osvětlení
b) honoráře
c)
doprava,ubytování
d)
propagace
e) spoje
f) náklady
na reprezentaci
g)
informační služby
h) provozní
služby
i) autorské
poplatky
j) audit,
školení
k) opravy a
udržování
l) stravování
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nehmotného
majetku
Ostatní náklady
a) bankovní
poplatky,
b) jiné
ostatní náklady poplatky
c) pojištění
majetku
d) darovaný
dr. majetek
% celkových
nákladů

321207,20

2351,70

1590,00

0,00

0,00

1590,00

1456,70

594,30

0,00

4100,60

1757,40

0,00

24,90

1,35

315649,90
73,75

VI. Pohledávky a závazky společnosti
Pohledávky

Společnost měla k 31. 12. 2008 krátkodobé pohledávky ve výši 110.796,20 Kč
Struktura pohledávek:
− neuhrazené faktury
8.486,20 Kč
− poskytnuté zálohy na služby
102.310,00 Kč
− ostatní pohledávky
0,00 Kč
Závazky
Společnost neměla k 31. 12. 2008 žádné dlouhodobé závazky.
Společnost měla k 31. 12. 2008 krátkodobé závazky ve výši 472.469,16 Kč
Struktura krátkodobých závazků:
- závazky za dodavatele
33.583,16 Kč
- závazky vůči zaměstnancům:
213.988,00 Kč
- závazky vůči OSSZ
65.844,00 Kč
- závazky vůči ZP
26.144,00 Kč
- závazky vůči FÚ
27.133,00 Kč
- závazky dohadné účty pasivní
104.513,00 Kč
- závazky ostatní
1.264,00 Kč

VII. Majetek společnosti
Společnost vlastnila k 31. 12. 2008 majetek v celkové výši 1 120 982,70 Kč. Majetek společnosti
tvoří vklad zakladatele ve výši 1 tis. Kč a hmotný majetek pořízený v roce 2008.
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Počáteční stav
k 1. 1. 2008

Přírůstky 2008

Úbytky 2008

Zůstatek
k 31. 12. 2008

STROJE A
ZAŘÍZENÍ

0

926.250,70

0

926.250,70

INVENTÁŘ

0

193.732,00

0

193.732,00

CELKEM

0

1.119.982,70

0

1.119.982,70

Odpisy majetku
Společnost používá účetní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku času, doby
upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Během odpisování se odpisová sazba nemění.
Evidence majetku
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000 Kč v jednotlivém případu a
jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 022 a jsou u něj prováděny měsíční
odpisy.

VIII. Dary
Společnost obdržela v roce 2008 dary ve výši 1.435.632,60 Kč.

IX. Ekonomický komeIntář
A.

Příjmy společnosti

Celkové příjmy ve výši 2.754.580,36 Kč byly v roce 2008 tvořeny vlastními výnosy - tržbami,
výnosy z cizích zdrojů – dotace a dary, ostatními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti.
Struktura příjmů:
I. Vlastní výnosy – tržby z hlavní činnosti
Vlastní výnosy DPL v celkové výši 490.152,46 Kč byly tvořeny především tržbami ze vstupného.
1) tržby ze vstupného - vlastní projekty
2) tržby ostatní

487.500,00Kč
2.652,46 Kč

II. Výnosy z cizích zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů DPL v celkové výši 1.415.649,90 Kč byly tvořeny především dotacemi a
daru ze Statutárního města Plzně. Výše dotace vychází z příslušné smlouvy o poskytnutí účelové
dotace – na zajištění obecně prospěšných služeb. Dotace byla poskytnuta společnosti na období
od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2008. Výše nefinančního daru vychází z příslušné darovací smlouvy o
darování majetku z bývalé příspěvkové organizace.
1) dotace Statutární město Plzeň
2) nefinanční dar - majetek

1.100.000,00 Kč
315.649,90 Kč
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III. Příjmy z doplňkové činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti před zdaněním ve výši 848.778,20Kč byly tvořeny z výnosů za
reklamní služby, z pronájmů věcí movitých, z pronájmů prostor a z hostinské činnosti.

B.

Náklady společnosti

Celkové náklady Divadla pod lampou o. p. s. za rok 2008 činily 2.545.495,61 Kč
Struktura celkových nákladů:
1.
Spotřeba materiálu a neskladovatelných dodávek:
Spotřebované nákupy obsahují náklady na nákup materiálů, spotřebu energií a ostatní
spotřebované nákupy.
2.
Prodej zboží
Prodej zboží v hostinské činnosti, která je doplňkovou službou v organizaci.
3.

Služby
Výše nákladů za služby viz rozbor jednotlivých položek.

Provozní služby
V položce provozní služby jsou uvedeny veškeré služby týkající se vlastního provozu – např.
Praní prádla, sanitace,
-

Auditorské služby a školení
V položce jsou zahrnuty náklady na služby auditora a školení zaměstnanců.

-

Opravy a udržování
Tato položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize zařízení a strojů a náklady na běžnou
údržbu prostor divadla (malířské, instalatérské, truhlářské, zámečnické služby atd.).
-

Umělecké honoráře , ozvučení a osvětlení
Jedná se o náklady na honoráře jednotlivých umělců nebo fakturované honoráře agenturami,
které zastupují jak české, tak i zahraničníí umělce. . Dále jsou zde uvedeny náklady na ozvučení a
osvětlení. Náklady odpovídají počtu odehraných představení.
-

-

Propagace
Náklady na služby propagace jsou tvořeny náklady na pravidelnou měsíční propagaci
programu, na reklamní kampaně související s jednotlivými uměleckými projekty. Jedná se o
náklady na tisky plakátů, letáků, programů a náklady na distribuci a prezentaci propagačních
materiálů atd.

-

Náklady na reprezentaci, občerstvení umělců
Náklady jsou tvořeny v převážné výši náklady na catering umělců, který je většinou u
zahraničních umělců, v poslední době je ve stále větší míře i u domácích umělců smluvně
vyžadován.

g)

Náklady informační
Náklady na telekomunikační a internetové služby.

h)

Náklady za autorské poplatky
Náklady za jednotlivé umělecké soubory – poplatky OSA.
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4.
Osobní náklady
Osobní náklady zahrnují mzdové náklady a s tím související náklady na zákonné sociální a
zdravotní pojištění zaměstnanců a ostatní osobní náklady.
a)

Ostatní osobní náklady
Náklady na OON zahrnují výplaty externího provozního personálu – pořadatelé, výpomoce úklid,
bar, dále se jedná o IT, údržba objektu, apod.
b)

Mzdové náklady
Náklady na mzdy 7 stálých zaměstnanců.

c)

Zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění vyplývají z uvedených celkových mzdových
nákladů a příslušných právních předpisů.
d)

Jiné osobní náklady
Jiné osobní náklady tvoří úrazové pojištění.

5.

Odpisy
Výše nákladů na účetní odpisy se řídí vyhláškou 476/2003 Sb., kterou se mění vyhláška
504/2002 Sb., která provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o účetní odpisy dlouhodoného hmotného a nehmotného majetku a
dále odpisy drobného majetku.
6.

Ostatní náklady
Uvedené náklady tvoří náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzovní
ztráty, televizní a rozhlasové poplatky, dále náklady na pojištění majetku a osob, poplatky za
stravenky atd.
V roce 2008 byl převzat darovací smlouvou drobný majetek z bývalé příspěvkové
organizace.

ZÁVĚREM
Hlavním cílem činnosti Divadla pod lampou, o.p.s. v roce 2008 bylo ustavení společnosti,
převzetí činnosti od zrušené příspěvkové organizace a zajištění kontinuity dramaturgie a
programu. Tento cíl byl dle našeho názoru beze zbytku splněn a byly zajištěny podmínky k tomu,
aby nově vzniklá společnost mohla realizovat ty druhy obecně prospěšných služeb, ke kterým byla
zřízena.
Velkým úkolem nejbližší budoucnosti je zajištění finančních prostředků pro další činnost
společnosti tak, aby byla zachována kontinuita činnosti a byl i nadále vytvořen stabilní
multikulturní prostor pro uspokojování kulturních potřeb co nejširšího spektra obyvatel města
Plzně i Plzeňského kraje.

V Plzni, dne 15. 5. 2009
Mgt. et. MgA. Roman Černík v.r.
předseda správní rady
Ing. Petr Choura v.r.
ředitel společnosti

PŘÍLOHA Č.1 - SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2008
Partneři a spolupořadatelé našich akcí
Město Plzeň
Plzeňský kraj
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Hudebniny Houdek
Dragonpress
Euroverlag
Kdyňské nahrávací studio
Studio Ex-Avik
Studio PyHa
Nahrávací studio Franz Kafkaz
Francouzská aliance, pobočka Plzeň
Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty
Centrum protidrogové prevence a terapie
Ústav umění a designu při ZČU v Plzni
Společnost Člověk v tísni při ČT o.p.s.

o.s. Snow Laterna
o.s. Cigistock
a mnoho dalších organizací a fyzických osob
Média
MF Dnes
Plzeňský deník
Český rozhlas Plzeň (mj. pořad Bez filtru)
Reflex (příloha EX)
www.freemusic.cz
www.regionplzen.cz
www.xkultura.cz

www.muzikus.cz
www.kvrm.cz
Noc s Andělem (pořad ČT)

PŘÍLOHA Č.2 - MÉDIA (NAPSÁNO O DIVADLE POD LAMPOU)
pozn.: výběr z článků
 Plzeň - V sobotu dorazí do plzeňského Divadla pod lampou „bláznivý ansámbl“ z
Drážďan Marracash Orchestra. ...
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(Marracash Orchestra míchá divoký hudební koktejl, Mladá fronta Dnes, 1.10.2008,
autor:(lm))
 Plzeň - Už šestnáct let má v západočeské metropoli podzim vůni Francie a
francouzštiny. I letos zve Aliance Francaise na tradiční festival Bonjour Plzeň, jenž opět
nabídne řadu koncertů, filmových projekcí, přednášek ...V Divadle pod lampou například už
zítra vystoupí rocková kapela s prvky reggae-ska a punku Fizcus?! ...
(Plzeň nabízí podzim s vůní Francie, Mladá fronta Dnes, 16.10.2008, autor: Markéta
Čekanová)
 Plzeň - Na zítřek nachystalo plzeňské Divadlo pod lampou výjimečný koncert. Dorazí
sem hvězdná kapela svého oboru Firewater, která přiveze hudební koktejl namíchaný z
world music a rocku...
(Koncert podzimu s Firewater, Mladá fronta Dnes, 21.10.2008, autor:(lm))
 Plzeň - Plzeňský festival mladé kultury Cigistock křtí své první DVD. „Rádi bychom
tímto způsobem seznámili s festivalem co nejvíce mladých lidí. DVD obsahuje jak záznam
z letošního festivalového ročníku, tak i dokument, ve kterém představíme historii akce...
(Hudební večer v Lampě připomene akci Cigistock , Mladá fronta Dnes, 23.10.2008,
autor:(hač))
 Plzeň - Ostravští metaloví violoncellisti Hyperion a jejich němečtí hosté
Angaschmäng se v rámci svého česko-polsko-německého turné zastaví zítra v Plzni Pod
Lampou.
Koncert nabízí jedinečnou šanci slyšet nápaditou a prokomponovanou fúzi vážné hudby a
metalu ve vlastní tvorbě obou kapel...
(Lampou zazní klasika ve spojení s metalem, Mladá fronta Dnes, 27.10.2008, autor:(lm))
 V pravidelném cyklu věnovaném cestování s názvem Travelling seznámí dnes od 21
hodin plzeňské Divadlo pod lampou návštěvníky se Sýrií. Nabídne dokumentární filmovou
zprávu o červencovém putování syrskými kraji...
(Klub Pod Lampou představí Sýrii, Mladá fronta Dnes, 25.11.2008,)
 Plzeň - Aktivity českých neonacistů jsou čím dál viditelnější a slyšitelnější. A
odpovědná místa se mnohdy tváří, jako by vůbec neexistovaly...Součástí plzeňské části
kampaně budou kromě výstavy také semináře o pravicovém extremismu na plzeňských
školách. V rámci kampaně včera v Divadle pod lampou vystoupil herec a zpěvák Jan Budař
se skupinou Eliščin Band.
(Neonacismus je hrozba, varují, Mladá fronta Dnes, 28.11.2008, autor: Markéta
Čekanová)
 V plzeňském Divadle pod lampou proběhne tento čtvrtek od 21 hodin exkluzivní
koncert, který se již nikdy nebude opakovat! Velkým překvapením podzimu se stanou
vybrané koncerty skupiny Už jsme doma. V rámci vystoupení dojde na skladby nejen Už
jsme doma, ale i legendární punkové skupiny F. P. B. ..
(V Lampě zazní unikátní skladby, Mladá fronta Dnes, 3.12.2008, autor: (lm))
 Plzeň - Mladí a nadějní hudebníci nejen z Plzeňského kraje se už v prvním lednovém
týdnu zapojí do sedmnáctého ročníku západočeského soutěžního festivalu Múza 2008,
který dlouhodobě hledá nové talenty...
(Hudební soutěž Múza představí nové tváře, Mladá fronta Dnes, 30.12.2008, autor: (tom))

PŘÍLOHA Č.3 – PROGRAMY ZA ROK 2008
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