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ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI 
 
Název:  
ZAHRADA, o.p.s. 
Společnost vznikla dne 10.11.2007 na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. [F131483/2007] a je zapsána v rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 523.   
 
Sídlo:  
Malenická 1784, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00 
 
Spojení:  
Tel: 774 321 105 
e-mail: marie@zahradaops.cz 
 
IČ: 281 62 919 
DIČ: CZ 281 62 919 
 
Právní forma:  
obecně prospěšná společnost 
 
Předmět činnosti:  
Tvůrčí umělecké a zábavní činnosti 
 
Doplňková činnost:  
Hostinská činnost 
Specializovaný maloobchd 
Reklamní činnost a marketing 
 
ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI: 
 
MgA. David Kašpar 
MgA. Jiří Sulženko 
MgA. Marie Zemanová 
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Správní rada je statutárním orgánem společnosti. 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
Ředitel je výkonným a řídícím orgánem společnosti. 
 
SPRÁVNÍ RADA 
 
Předseda  
MgA. Michal Lázňovský 
 
Členové  
Mgr. Petr Hájek 
Mgr. Jakub Hrabovský 
 
V roce 2009 zůstalo složení správní rady nezměněno.  
Dne 19.12. 2009 skončilo funkční období členu správní rady Mgr. Petru Hájkovi, který byl na návrh zakladatelů správní radou opět zvolen a 
jmenávován na 3 roky. 
 
DOZORČÍ RADA 
 
Předseda  
Mgr. BcA. Vojtěch Chloupek 
 
Členové 
MgA. Eliška Vinařová 
MgA. Petr Prokop 
 
V roce 2009 zůstalo složení dozorčí rady nezměněno.  
Dne 19.12. 2009 skončilo funkční období členu správní rady MgA. Petru Prokopovi, který byl na návrh zakladatelů dozorčí radou opět zvolen a 
jmenávován na 3 roky. 
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ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
 
Správní rada jmenovala v roce 2007 ředitelkou společnosti 
MgA. Marii Zemanovou, která byla 19.12. 2009 ve své funkci správní radou potvrzena na další 3 roky. 
 
ZAMĚSTNANCI 
Zahrada, o.p.s. v roce 2009 nezaměstnávala nikoho v trvalém pracovním poměru. 
S pracovníky byly uzavírány dohody o provedení práce nebo pracovali jako dobrovolníci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

PŘEHLED ČINNOSTI ZAHRADA, O.P.S. V ROCE 2009 
 
 

CIRQUEON 
www.cirqueon.cz 
 
CIRQUEON je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj současného cirkusu  v České republice. 

Hlavní náplní asociace je poskytování informací o domácím i evropském dění na poli současného cirkusu, podpora projektů nové cirkusové 
vlny vznikající v České republice a rozvoj cirusových dovedností mládeže. Jejím dlouhodobým cílem je podpora a rozvoj současného (nového) 
cirkusu v České republice.  
 
 
CIRKUSOVÁ ŠKOLKA 
 
Cirkusová školka patří k nejúspěšnějším aktivitám projektu Cirqueon - je o ni velký zájem a děti, které se jí účastní dělají velké pokroky. Náplní 
kurzu jsou základy akrobacie, ekvilibristiky, žonglování, jízdy na jednokolce či chození po laně.  
 
Od ledna 2009 navštěvuje kurz 18 dětí, což je horní hranice návtěvnosti kurzu. Proto pro rok 2010 uvažujeme o jejím rozšíření. Výsledky 
účastníků kurzu cirkusové školky byly prezentovány v červnu 2009 a v lednu 2010 v rámci přehlídky kurzů konaných v kulturním 
centru Zahrada - Workshoping. 
 
 
datum konání: leden – červen a září - prosinec 2009 (1 x týdně) 
místo: Zahrada KC, Malenická 1784, Praha 4 
počet účastníků: 18 stálých  
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KURZY ŽONGLOVÁNÍ 
 
Pod vedením lektorů ze žonglerské skupiny Kruhová parabola se pravidelných kurzů žonglování účastní každý týden děti a mladí lidé ve věku  
8 – 17 let. Během roku se zdokonalili v základních žonglovacích technikách s míčky, flowerstiky či diaboly.  
 
Účastníci kurzu se též účastní dalších akcí, které Zahrada KC na Jižním Městě pořádá - např. Chodovské pouti, festivalu umění ve veřejném 
prostoru Street For Art či 11 dnů Prahy 11. 
 
datum konání: leden – červen a září - prosinec 2009 (1 x týdně) 
místo: Zahrada KC, Malenická 1784, Praha 4 
počet účastníků: cca 15 stálých  
Pořadatelem kurzu bylo Kulturní Jižní Město o.p.s., Zahrada o.p.s. na něm spolupracovala v roli koprodukčního partnera – zapůjčení 
žonglovacích potřeb a částečná úhrada  honorářů lektorů. 
 
 
 
CIRKUSOVÉ DÍLNY 
 
Cirkusová dílna pro ZŠ 
V květnu jsme realizovali dvoudení dílnu pro Základní školu německo-českého porozumění. Účastnilo se jí 20 dětí, které se během 2 dnů 
seznámily se základy žonglování, akrobacie a ekvilibristiky. Cirkusová dílna měla být předvojem velkého letního cirkusového tábora. 
Z tohoto projektu však vzhledem k nedostaku financí sešlo. Každopádně jsme se ZŠ navázali spolupráci a v intenzivních cirkusových kurzech 
budeme dále pokračovat. 
 
Cirkusové dílny pro veřejnost 
V rámci propagace současného cirkusu pořádáme též otevřené dílny pro veřejnost. 
V roce 2009 jsme dosud realizovali tyto dílny: 
23. 5.  v rámci festivalu StreetForArt 2009 - celodení dílny se účastnilo cca 100 lidí 
31. 5. Dětský den Musea Kampa - dílny se účastnilo cca 50 lidí 
14. 6. Kašpárkohraní – dílny se účastnilo cca 150 lidí 
26. 6. Oslavy Prahy - dílny se účastnilo cca 80 lidí 
28. – 31. 8. Letní Letná - 3 dílen pro veřejnost se účastnilo celkem cca 250 lidí 
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KURZY PRO PROFESIONÁLNÍ UMĚLCE 
 
V rámci festivalu Letní Letná proběhly 2 vícedení tvůrčí dílny současného cirkusu pro profesionální umělce založeny na zkoumání kombinace 
divadla a pohybu a rozvíjení tělesné kondice pro pokročilé. 
 
Akrobacie na visutých hrazdách 
Jednalo se zeména o výuku švihových a dechových technik na visuté hrazdě. 
 
datum konání: 24. - 25. 8. 2009 
místo: Studio Alta na Výstavišti, Praha 7 
počet účastníků: 9 
 
Rýnská kola 
Jeden intenzivní kurz byl věnován výuce  akrobacie na tzv. „Rýnských kolech“. 
Rhönrad neboli gymnastické kolo se skládá ze dvou stejně velkých kruhů (kol), spojených šesti příčkami. Průměr kol se liší v závislosti na 
výšce postavy. V západní Evropě je to velice rozšířená a oblíbená disciplína s dlouholetou tradicí. 
 
datum konání: 26. - 27. 8. 2009 
místo: Studio Alta na Výstavišti, Praha 7 
počet účastníků: 3 
 
INTERNETOVÝ PORTÁL  
 
Webová stránka www.cirqueon.cz zaměřená na informace z oblasti současného cirkusu u nás i v Evropě se pomalu dostává do veřejného 
povědomí, takže plánovaná databáze artistů a akrobatických skupin se úspěšně plní aktivními zájemci.  
Současně portál v průběhu roku samozřejmě informuje o současnémaktuálním dění na poli Nového cirkusu. Kromě jiného tak obsahuje 
například informace o historickém vývoji, zajímavých akcích, vzdělávacích projektech, nových publikacích, a pod.  
Momentálně pracujeme na dalším mapování, oslovování a propojování současných akrobatů v celé ČR. Také chystáme anglickou verzi celého 
webu, abychom mohli získané informace poskytovat i do zahraničí. 
Kontinuálně tak vzniká informační kanál předtsvující a přibližující tuto jedinečnou uměleckou platformu. 
 
ÚČAST NA MEZNÁRODNÍCH KONFERENCÍCH 
Vzhledem k tomu, že se Cirqueon stal první institucionalizovaným projektem nového cirkusu v ČR, stal se tak možným pratnerem pro budoucí 
mezinárodní spolupráce. Zástupci Cirqueonu jsou proto zváni na významné zahraniční konference a festivaly. V roce 2009 tak byl projekt 
Cirqueon prezentován na festivalu v Záhřebu (Chorvatsko) a konferenci v Gorlitzu (Německo). 
Díky navázaným kontaktům bude Cirqueon  v roce 2010 zapojen do mezinárodního projektu Circle Around. 
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SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 
 
 
FINANČNÍ PODPORA 
 
Magistrát hlavního města Prahy  
grant na realizaci dílen Nového Cirkusu 
 
Ministerstvo kultury  
grant na realizaci dílen Nového Cirkusu 
 
 
KOPRODUKČNÍ PARTNEŘI 
 
Kulturní Jižní Město, o.p.s – Zahrada KC 
Poskytuje prostor kurzům Cirkusová školka a Žonglování 
 
Festival Letní letná 
Spolupráce na workshopech visuté hrazdy a Týnských kol 
 
 
SPOLUPRACOVNÍCI 
 
David Kašpar  
Šárka Maršíková 
Eliška Brtnická 
Jan Kohout 
Adam Jarchovský 
Václav Jelínek 
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SKUTR 
www.skutr.org 
 
 
REPRÍZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROJEKTŮ 
Nickname – 4. a 5. 5. 2009 v prostoru La Fabrika 
Understand – 18. a 19. 3. 2009 v prostoru La Fabrika 
Plačky – hostování na festivalech ve Velké Británii a Polsku (celkem 4 reprízy) 
Mistr a žák - 18. a 19. 4. 2009 v prostoru La Fabrika, 16. 6. na pražském Vyšehradě 
Malá smrt - 25. 2. 2009  v prostoru La Fabrika, 28. 4. v rámci festivalu Česká taneční platforma, 20. 5. Divadelní Flora Olomouc, 5. 6. festival 
Teatromania Bytom, Polsko, 6.6. DreamFactory Ostrava, 13. 6. Vyšehrad - Praha, 29. 6. festival Divadlo Evropských regionů, Hradec králové, 
5. 7. Šrámkova Sobotka, 25. 7. Letní filmová škola Uherské Hradiště, 12. 8. Zámek Děčín, 9. 9. Festival Divadlo, Plzeň. 
Celkem 22 repríz stávajících projektů 
 
 
NOVÉ PREMIÉRY 
 
LA PUTYKA  
Premiéra 21. 4. 2009 v prostoru La Fabrika 
Reprízy: 29. 4. 2009, 26. - 29. 5. 2009 v prostoru La Fabrika, 23. 6. 2009 festival Divadlo Evropských regionů Hradec Králové, 28. – 30. 6. loď 
Tajemství, září 2009 Festival Spectaculo Interesse Ostrava a Festival Divadlo Plzeň, listopad 2009 KC Fabrika Svitavy, duben – prosinec 2009 
25 repríz v divadle La Fabrika  
Celkem 32 repríz  
Na konci roku 2009 se představení La Putyka osamostatnilo založením vlastní obecně prospěšné společnosti Cirk La Putyka o.p.s. 
 
SCHWARZ AUF WEISS (ČERNÉ NA BÍLÉM) 
Spolupráce s Orchestrem BERG a festivalem Struny podzimu 
Premiéra 29. září 2009 v kině Veletržního paláce, reprízy: 30. září a 9. a 10. listopadu 
Česká premiéra a druhé uvedení díla ve světě 
Premiéra i přípravy probíhaly za účasti autora skladatele Heinera Goebbelse.  
Projekt vzbudil ohlas mezi odbornou veřejností – recenze v celostátních i odborných médiích 
Díky projektu byla navázána úzká spolupráce s Heinerem Goebbelsem a jeho divadelním institutem v něměckém Giessenu. Martin Kukučka a 
Lukáš Trpišovský již s Heinerem Goebbelsem připravují nový projekt 
4 reprízy  
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ARMÁDNÍ DŮM KULTURY (PRACOVNÍ NÁZEV KASÁRNA) 
Site specific projekt pro festival Miasto v polské Legnici (14. – 19. září 2009) 
Představení nazkoušené speciálně pro bývalý vojenský kulturní dům sovětského vojska v polském městě Legnica. 
Účinkující: Adéla Laštovková Stodolová, Zuzana Stavná, Matija Solce, Fernando Stern, Jakub Prachař, Jakub Kopecký, Pascal Silondi, Marie 
Silondi, Michael Bláha 
Režie: Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. 
Projekt recenzemi označen za jeden z nejlepších na festivalu. Recenzováno českými médii (A2, Taneční zóna), polskými a tureckými médii 
2 reprízy  

 
TEĎ - NAVŽDY 
Premiéra 15. prosince 2009 v A Studiu Rubín 
Inscenace hry Magdaleny Frydrych-Gregorové 
Účinkující: Zuzana Stavná, Hana Vagnerová, Miloslav König, Jakub Žáček 
1repríza  
 
RYBA 
Premiéra 26. října 2009 v Divadle Ponec 
Premiéra taneční inscenace Lenky Bartůňkové, držitelky Ceny Sazky za rok 2008 
1repríza  
 
 
OCENĚNÍ 
Inscenace roku Divadelních novin a Cena Sazky pro inscenaci La Putyka 
Pocta festivalu Next Wave pro inscenaci La Putyka 
Nominace na cenu Sazky pro inscenaci Malá smrt Adély Laštovkové Stodolové 
 
SPECIÁLNÍ AKCE 
Oslava pěti let fungování tandemu a souboru SKUTR v současné podobě 18. března 2009 v prostoru La Fabrika 
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SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 
 
Magistrát hlavního města Prahy  
grant na celoroční činnost  
grant na podporu prezentace v zahraničí 
 
Ministerstvo kultury  
grant na celoroční činnost  
grant na podporu prezentace v zahraničí – byl vrácen z důvodu dostatečného pokrytí akce z vlastních prostředků organizace 
 
Zahraniční festivaly a instituce: 
Culture and Art center in Tczew (Polsko) 
Theatre festival Mayfest Bristol (Velká Británie) 
International theatre festival Bytom (Polsko) 
Thatre festival Miasto Legnica (Polsko) 
 
koprodukční partneři:  
Lenka Bartůňková a Divadlo Ponec 
Spolupráce na inscenaci R, A-studio Rubín 
 
DLOUHODOBÍ SPOLUPRACOVNÍCI 
Jiří Sulženko, Dora Bouzková-Terrazas, Vojtěch Dyk, Petr Horníček, Petr Kaláb, Jiří Kohout, Martin Kukučka, Adéla Laštovková Stodolová, 
Kristýna Milaberská, Rostislav Novák, Jan Polívka, Jakub Prachař, Petr Reif, Josef Rosen, Radka Sirková, Zuzana Stavná, Lukáš Trpišovský, 
Petr Vršek a další. 
 
BUDOUCNOST PROJEKTU 
Od roku 2010 organizačně převzala vedení a financování projektů režisérského tandemu SKUTR společnost Fix Point, s.r.o. Rozsah a záběr 
činnosti SKUTRu již přesáhl organizační a administrativní možnosti o.p.s Zahrada. Dále se však v nezměněné podobě a intenzitě naplňuje 
umělecká vize kreativních mozků projektu Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. 
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PLOCHY 
Komunitní projekt kultivace Jižního Města v Praze s přímým zapojením občanů. 

Hlavní myšlenkou projektu PLOCHY bylo využití veřejného prostoru Jižního Města jako otevřeného uměleckého prostranství, kde se člověk 
(divák / chodec) bude moci setkat s výtvarným uměním. Nikoli však nuceně nebo násilně, ale zcela přirozeně – nešlo o to zahltit ulici uměním 
tak, že nebude možné projít, ale nenásilně umění implantovat do všedního chodu města… Jednou ze zásadních myšlenek projektu bylo přimět 
obyvatele sídliště k aktivnímu zapojení do kultivace veřejného prostoru, ve kterém žijí podpořit v nich tak pocit sounáležitosti s tímto místem. 

Základními cíly projektu bylo 
navázat přímý kontakt s místními obyvateli 
umožnit setkání obyvatel JM mezi sebou 
zapojit obyvatele JM do kultivace veřejného prostoru, ve kterém žijí 

Obyvatelé Jižního Města byli pomocí letáků osloveni, aby se pod vedením profesionálních výtvarníků zúčatnili workshopů jejichž výstupem 
bude výtvarné pojednání vytipovaných šedých ploch (zdí). Součástí workshopů byly otevřené diskuze o kontekxtu daných ploch v konkrétních 
prostředích a následné návrhy na jejich vizuální výtvarné ztvárnění. 
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REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ KULTURNÍ POLITIKA  
Semináře pro odbornou veřejnost 
 
 
V rámci projektu proběhly 2 mezinárodní semináře / konference. 
 
CELODENNÍ KONFERENCE S NÁZVEM ROLE KULTURY V ROZVOJI EVROPSKÝCH REGIONŮ  
Konference se uskutečnila 21. května 2009 v rámci festivalu Street For Art na pražském Jižním Městě. Mezi mluvčími se semináře zúčastnili 
odborníci z 10 zemí (Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemí atd.). Čtyři desítky účastníků semináře se rekrutovaly z neziskových 
organizací a z úředníků městských úřadů z celé ČR (Hradec Králové, Brno, České Budějovice, Praha). 
 
Seminář se věnoval třem základním tématům: 
 
1) 
Ekonomické, sociální a rozvojové efekty kulturních projektů. Příkladová studie o práci úřadu městské části Botkirka ve Stockholmu s různými 
sociálními skupinami na kulturních projektech se stala základem diskuse s představiteli českých organizací: Nadace Via, 
PriceWaterhouseCoopers, nadace Alt Art a úřadu MČ Praha 11. 
 
2) 
Téma Strategie debaty s politickou reprezentací zahájil příkladovou studií Yuriy Vulkovski z Bulharska, diskuse se účastnili např. Marta 
Smolíková, Jan Vávra nebo Steve Austen. 

 
3) 
Panel Kulturní projekt s přidanou hodnotou se věnoval především příkladu projektu Košice 2013, jehož zástupce ho představil osobně. Diskuse 
se účastnili představitelé Scottish National Theatre nebo slovinského Ministerstva zahraničí. 
 
Úvodní a závěrečné slovo semináře patřilo starostovi Městské části Praha 11 Mgr. Daliboru Mlejnskému, Nele Hertling z iniciativy A Soul For 
Europe a Ondřeji Hrabovi, řediteli Divadla Archa. 
 
Workshop vznikl ve spolupráci s evropskou iniciativou A Soul for Europe, která sídlí v Berlíně, Bruselu a Amsterodamu. Zároveň se zařadil do 
seriálu podobných konferencí v bulharské Sofii a rumunské Cluji, který byl podpořen nadací Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe.  
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SEMINÁŘ ARGUMENTY PRO KULTURU 
 
V pátek 4. prosince 2009 proběhl v Divadle Archa odpolední seminář Argumenty pro kulturu s následnou diskusí se zástupci Iniciativy pro 
kulturu, iniciativy Za Česko kulturní a odbornou veřejností o aktivitách, plánech a výzvách kulturních organizací a organizátorů v ČR v oblasti 
kulturní politiky a strategií rozvoje v oblasti kultury. 
 
Seminář Argumenty pro kulturu vedli Henk Keizer z organizace Treaty of Utrecht v Nizozemí a ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab. Tématem 
semináře byla schémata a strategie úspěšné diskuse o kultuře s politiky, diváky a mezi odbornou veřejností se zvláštním důrazem na diskusi 
s diváky. Lektoři seznámili účastníky především se zásadními tezemi knihy Johna Holdena Cultural Value and the Crisis of Legitimacy (Kulturní 
hodnota a krize její legitimity). Pražský seminář navázal na úspěšné předchozí akce v Bratislavě, Curychu a Vilniusu.  
 
Diskuse po semináři se zúčastnili zástupci neziskových kulturních organizací z ČR a Slovenska. Jasně z ní vyplynula potřeba intenzivnější 
vzájemné komunikace s důrazem na větší využití fenoménu networkingu. Zástupci jednotlivých organizací a iniciativ také vyjádřili zájem o další 
vzdělávací aktivity. 
 
 
HODNOCENÍ 
 
Realizaci seminářů považujeme za velmi úspěšnou a přínosnou pro neziskové kulturní organizace. V roce, kdy Praha hostila exkluzivní 
konferenci Forum for Creative Europe oba pražské semináře organizované obecně prospěšnou společností Zahrada, o.p.s. prokázaly, že živá 
debata reflektující aktuální témata existuje i v jádru českých neziskových organizací, a že probíhá v evropském kontextu. V realizaci dalších 
podobných seminářů bude Zahrada o.p.s. pokračovat a to jak samostatně tak ve spolupráci s Divadelní fakultou Akademi múzických umění a 
dalšími organizacemi. 
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STATISTIKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 
 
WORKSHOPY 
 
Počet uspořádaných lekcí: 89 lekcí 
Z toho: 
78 v rámci pravidelných kurzů 
4 celodenní pro profesionály 
7 pro veřejnost 
 
Celkový počet všech účastníků workshopů : 675 lidí 
Z toho: 
33 pravidelní návštěvníci kurzů 
12 profesionální umělci na celodenních dínách 
630 návštěvníků veřejných workshopů 
 
KONFERENCE 
 
Počet uspořádaných seminářů: 2 semináře 
Celkový počet všech účastníků seminářů:  
97 účastníků konferencí 
19 přednášejících 
  
 
 
INSCENACE 
 
Počet vytvořených inscenací – 5 inscenací 
Počet představení v ČR – 62 představení 
Z toho představení v zahraničí – 7 představení 
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FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍ ZPRÁVĚ 
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 
Účetní závěrka byla sestavena ke dni 31. 12. 2009. 
Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 
 
MAJETEK SPOLEČNOSTI 
Společnost k 31.12. 2009 nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. 
 
 
 
A. NÁKLADY  
 
Celkové náklady Zahrada, o. p. s. v roce 2009 činily 3 785 tis. Kč. 
 
A. I. Spotřebované nákupy celkem 
 
Hlavní činnost 
Spotřebované nákupy v hlavní činnosti v celkové výši 203 tis. Kč byly tvořeny nákupem materiálu, kancelářských potřeb a energiemi. 
 

1) materiál na výrobu dekorací k inscenacím, kostýmy, rekvizity, cirkusové náčiní a pod 194 tis. Kč 
2) kancelářské potřeby 5 tis. Kč 
3) energie – dodávka tepla na inscenace v nedivadelních prostorech 4 tis. Kč 

 
Hospodářská činnost 
Spotřebované nákupy v hospodářské činnosti v celkové výši 757 tis. Kč byly tvořeny náklady kavárny (nákupy pro café-bar a na přípravy rautů 
a občerstvení na objednávku) a nákupy zboží (materiál na reklamní odznaky a žonglovací potřeby). 
 

1) nákupy zboží pro café-bar a rauty 747 tis. Kč 
2) nákupy materiálu na výrobu reklamních odznaků a prodej žongl. Potřeb 10 tis. Kč 
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A. II. Služby celkem 
 
Hlavní činnost 
Služby dosáhly v hlavní činnosti celkové výše 2 472 tis. Kč 
 
Výše nákladů za služby vyplývají z projektového způsobu práce naší organizace. V případě Zahrady, o.p.s. nelze hovořit pouze o jednotlivých 
inscenacích, ale o různých uměleckých projektech. Výše nákladů je odrazem umělecké různorodosti projektů, vysoké finanční náročnosti 
jednotlivých projektů vzhledem k velkému procentuálnímu zastoupení mezinárodních projektů a absenci stálých zaměstnanců (nutná 
spolupráce s větším počtem kvalitních externích pracovníků - umělců a firem). 
 
Honoráře 839 tis Kč 
Jedná se o náklady na honoráře umělců, kteří účinkovali v jednotlivých uměleckých projektech.  
 
Technické zajištění 698 tis. Kč 
Náklady zajištění technického odbavení jednotlivých představení (osvětlení, zvuk, stavba dekorací, úklid a pod.).  
 
Pronájem techniky 71 tis. Kč 
Náklady na pronájem technických zařízení pro jednotlivá představení (reflektory, zvuková aparatura, topení a pod.).  
 
Nájemné 239 tis. Kč 
Náklady na nájemné v prostorách využívaných Zahradou o.p.s..Vhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným vlastním prostorem, jedná 
se o nájem kancelářských prostor sídla, prostor k pořádání veřejných workshopů a divadelních prostor k pořádání představení a služby  
s nájmem spojené. 
 
Produkční služby 380 tis. Kč 
Náklady na přípravu a koordinaci jednotlivých projektů. 
 
Cestovné tuzemsko 6 tis. Kč 
Náklady na přepravu umělců a dekorací v rámci zájezdové činnosti. 
Cestovné zahraničí 28 tis. Kč 
Náklady na dopravu osob a dekorací při účasti na mezinárodních festivalech, na dopravu osob na mezinárodní konferenci v Záhřebu 
(Chorvatsko) a na dopravu zahraničních referujících na konference v rámci projektu Regionální a lokální kulturní politika.  
 
Ubytování 6 tis. Kč 
Ubytování zahraničních referujících na konferenci v rámci projektu Regionální a lokální kulturní politika.  
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Tisk, grafika 40 tis. Kč 
Jedná se o náklady na grafické návrhy propagačních materiálů a inzerce, tisky plakátů, letáků, programů a pozvánek. 
 
Inzerce 23 tis. Kč 
Náklady na placený prostor v médiích informující o akcích Zahrada o.p.s.. 
 
Výkony spojů 10 tis. Kč 
Náklady na telekomunikační poplatky (provoz webové domény) a poštovné. 
 
Ostatní služby 123 tis. Kč 
Položka zahrnuje náklady na služby výše neuvedené. Většina těchto nákladů je součástí nákladů na umělecké projekty, zbytek souvisí  
s provozem a správou společnosti. 
 
Opravy a udržování 3 tis. Kč 
Položka zahrnuje náklady na opravu kostýmů pro divadelní představení. 
 
Ostatní daňově neuznatelné 4 tis. Kč 
Zúčtování nákladů příštích období do daňově neuznatelných nákladů - nebylo obdrženo vyúčtování služby a nebylo možné ho obdržet ani 
dodatečně. 
 
Hospodářská činnost 
Služby dosáhly v hospodářské činnosti celkové výše 232 tis. Kč 
Jedná se o náklady na pronájem provozovny (café-baru), odvoz odpadu, opravy a servis zařízení (výčepní pípa, lednice, a pod.), cateringové 
služby a pod. 
 
A. III. Osobní náklady celkem 
Osobní náklady se týkaly pouze hlavní činnosti. V celkové výši 65 tis. Kč byly tvořeny dohodami o provedení práce. Vzhledem k velikosti 
společnosti a způsobu jejího ”projektového” provozu nemá společnost žádné stálé zaměstnance, ale pouze najímá externí spolupracovníky na 
realizaci jednotlivých úkolů. Převážně se jedná o technické pracovníky a administrativu.  
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A. IV. Daně a poplatky 
V roce 2009 nevznikla společnosti daňová povinnost v oblasti daní z příjmů právnických osob a tudíž nebudou v následujícím období (2010) 
hrazeny ani zálohy na tuto daň.  
 
Daňové odvody za pracovníky (za dohody mimo pracovní poměr) byly odváděny v průběhu zdaňovacího období a bylo provedeno vyúčtování 
jak záloh na daň ze závislé činnosti, tak i daně vybírané srážkou. V této souvislosti bylo zjištěno, že dvě platby zálohy na daň v celkové výši 
1.950 Kč byly omylem uhrazeny na účet finančnímu úřadu určenému pro daň vybíranou srážkou, a současně, že zálohy na daň byly odvedeny 
v částce nižší o 15 Kč. Žádost o převedení plateb na správný účet byla podána při vyúčtování v roce 2010 a současně byl uhrazen i zmíněný 
nedoplatek. 
 
A. V. Ostatní náklady 
Ostatní náklady jsou tvořeny náklady na bankovní a jiné správní poplatky, případné kurzové ztráty a odpis nedobytné pohledávky.  
 
Hlavní činnost 
Ostatní náklady dosáhly v hlavní činnosti celkové výše 55 tis. Kč 
 
Hospodářská činnost 
Ostatní náklady dosáhly v hospodářské činnosti celkové výše 1 tis. Kč 
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B. VÝNOSY  
Celkové výnosy Zahrada, o. p. s. na rok 2009 činily 3 640 tis. Kč. 
 
 
 
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  
 
Hlavní činnost 
Vlastní výnosy v hlavní činnosti v celkové výši 1.321 tis. Kč byly tvořeny tržbami ze vstupného, příjmy z představení na zájezdech, školného  
z kurzů a workshopů a příjmy z organizace dalších kulturních aktivit. 
 
1) tržby ze vstupného 295 tis. Kč  
2) příjmy z představení na zájezdech 879 tis. Kč 
3) školné 35 tis. Kč  
4) další aktivity 112 tis. Kč 
 
Hospodářská činnost 
Vlastní výnosy v hospodářské činnosti v celkové výši 879 tis. Kč byly tvořeny z příjmů kavárny (tržby z prodeje v café-baru a příjmy z příprav 
rautů a občerstvení na objednávku) a prodejem zboží (reklamní odznaky a žonglovací potřeby). 
 

1) tržby z café baru a rautů 868 tis. Kč 
2) prodej reklamních odznaků a žongl. potřeb 11 tis. Kč 

 
 
B. IV. Ostatní výnosy celkem 
Ostatní výnosy v celkové výši 16 tis. Kč byly tvořeny úroky, kurzovými zisky a jinými ostatními výnosy. 
 
 
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 
Přijaté příspěvky v celkové výši 124 tis. Kč byly tvořeny příspěvky na projekty 
 

1) MČ Praha 11 na projekt Plochy 2009 ve výši 70 tis. Kč 
2) Nadace Via na projekt Plochy 2009 ve výši 50 tis. Kč 
3) Nadace Via na zakoupení odborné literatury ve výši 4 tis. Kč 
 
 
 



 23 

 
B. VII. Provozní dotace celkem 
Provozní dotace v celkové výši 1 300 tis. Kč byla tvořena granty a dotacemi od Hl. m. Prahy a Ministerstva Kultury 
 

1) Hl. m. Praha na projekt Cirqueon 2009 ve výši 200 tis. Kč 
2) MKČR na projekt Skutr 2009 ve výši 500 tis. Kč 
3) MKČR na projekt Cirqueon 2009 ve výši 50 tis. Kč 
4) Hl. m. Praha na projekt Skutr 2009 ve výši 300 tis. Kč 
5) Hl. m. Praha na projekt Skutr 2009 – zahraniční prezentace  ve výši 50 tis. Kč 
6) Hl. m. Praha na projekt Regionální a lokální kulturní politika ve výši 150 tis. Kč 
7) MKČR na project na projekt Skutr 2009 – zahraniční prezentace  ve výši 76 tis. Kč (vzhledem k pokrytí nákladů z vlastních zdrojů,  
byla tato dotace vrácena) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 30. 5. 2010 
MgA. Marie Zemanová v. r., ředitelka společnosti 


