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I. Základní údaje 

 
 
Vznik zapsaného ústavu:  28. srpna 2017 
Ústav je zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 233. 
 
Zakladatel:  Mgr. Boleslav Polívka 
Celková výše vkladu zakladatele při vzniku zapsaného ústavu: 50.000,- Kč 
 
Statutární orgán: Kateřina Komárková 
 
Účel: 
Účelem ústavu je nezisková kulturní a komunitní aktivita zaměřená na podporu a 
rozvoj kulturního života. 
 
Hlavním účelem je: 

 pořádání divadelních představení, kulturních, společenských a komunitních 
akcí; 

 pořádání seminářů a uměleckých dílen; 

 zajišťování výstav, kurzů a setkání; 

 tvorba divadelních her, kabaretů a divadelních projektů a jejich produkce i 
koprodukce včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících 
s realizací uvedených akcí; 

 propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb; 
 
Vedlejší (hospodářská) činnost:  
Podnikání, jehož předmětem je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona. 
 
Sídlo:   Moravské nám. 629/4, 602 00 Brno, IČ: 063 63 181 
   č. ú.: 5800002015/7940 
 
Správní rada: 
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. – předsedkyně 
Mgr. Boleslav Polívka 
PhDr. Juraj Groch 
prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. 
doc. PhDr. Milan Uhde 
JUDr. Pavel Müller 
Valerian Kováč 
prof. Ing. Ivo Medek 
Ing. Martin Slezák 
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Dozorčí rada: 
Ing. Veronika Braunová – předsedkyně 
Mgr. Karel Jandásek 
Ing. Daniel Kába, Ph.D. 
 
Účetní období:   28. 8. 2017 – 31. 12. 2017 
 
Kategorie účetní jednotky: 
účetní jednotka, u které hlavním předmětem činnosti není podnikání 
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II. Shrnutí činnosti v roce 2017 
Náplní činnosti ústavu, a tedy důvodem k jeho založení, je umělecká tvorba Divadla 
Bolka Polívky. Jelikož však ústav musí mít za sebou cca dvouletou činnost, aby byl 
způsobilý žádat o dotace a granty právě na uměleckou tvorbu, bylo správní radou 
rozhodnuto, že svou činnost bude budovat drobnými uměleckými projekty - 
happeningy ve veřejném prostoru, kabarety, kurzy, přednášky, festivaly, představení 
menšího rozsahu a v neposlední řadě též výjezdy do zahraničí a pořádání 
divadelních představení, mezi která se pro začátek řadí Čtyři dohody, Pátá dohoda, 
Hrdý Budžes a představení z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. 
Představení Čtyři dohody a Pátá dohoda jsou beneficemi, tzn., že zisk z těchto 
představení bude rozdělován a ve formě finančních darů darován různým 
neziskovým organizacím, které budou vybírány společně s autorem, panem Duškem. 
S panem Duškem došlo k dohodě, že z každého představení bude darována částka 
ve výši 15.000,- Kč také Divadlu Bolka Polívky, z. ú. 
 
Ústav byl osloven Českým centrem v Londýně s nabídkou zapojení se do prezentace 
moravské kultury a odehráním představení Šašek a syn v Londýně. Bylo dohodnuto 
této nabídky využít, pokud bude výjezd do Londýna podpořen i od města Brna, 
Jihomoravského kraje a / nebo Ministerstva kultury ČR. Již v listopadu 2017 se tedy 
uskutečnila v Londýně obhlídka divadelních prostor, schůzka s vedením Českého 
centra a také s agenturou Pishter, Ltd., která by uvedení představení organizačně a 
částečně i produkčně zajistila vzhledem ke své dlouholeté zkušenosti s pořádáním 
podobně zaměřených akcí v Londýně. Podařilo se dohodnout s Českým centrem na 
částečné kompenzaci nákladů spojených s tímto výjezdem, a tak České centrum 
přispělo částkou 17.195,- Kč na úhradu nákladů na ubytování. 
 
Co se týká ostatních finančních darů či jiné finanční podpory činnosti ústavu, již na 
podzim roku 2017 obdržel ústav dva finanční dary, každý ve výši 200.000,- Kč, a to 
od Nadačního fondu Jana Šebka a od České spořitelny, a.s. za účelem financování 
kulturních aktivit ústavu v sezoně 2017/18. 
 
V roce 2017 Divadlo Bolka Polívky, z. ú. neposkytl žádné finanční dary. 
 
 

III. Doplňující údaje 
 
III. 1. Dlouhodobý majetek 

Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. 
 
 
III. 2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Organizace nevlastní žádné podíly v obchodních společnostech, žádné podílové 
listy, dluhopisy nebo akcie. 
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III. 3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III. 4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III. 5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
III. 6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
III. 7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2017 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2016 

0,5  

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2017 

Průměrný počet řídících pracovníků 
v roce 2016 

0,5  

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2017 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady  30   

Zákonné sociální pojištění  10   

Ostatní sociální pojištění  0   
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Zákonné sociální náklady  0   

Ostatní sociální náklady  0   

 
Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 
 

III. 9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
 
 
III. 10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III. 11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2017 nebyly přijaty žádné dotace. 
 
V roce 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, 
ostatní souhrnně): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Nadační fond Jana Šebka 200000  

Česká spořitelna, a.s. 200000  

 

Z výše uvedených darů organizace v roce 2017 využila dary ve výši 127 557 Kč. 
 

III. 12. Veřejná sbírka 

Organizace neměla v roce 2017 povolení pořádat žádnou veřejnou sbírku. 
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III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 272 451,- Kč. 
 
Základ daně z příjmu ve výši 276 456,- Kč byl zjištěn následovně: 

 výsledek hospodaření byl navýšen o daňově neuznatelné náklady ve výši 
 4 005,- Kč. 

 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně 
v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
 
 
 
V Brně, dne 22. května 2018 
 
 
 
 
Statutární orgán:  Kateřina Komárková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


