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 �editel spole�nosti 
 

Správní rada jmenovala v roce 2003 �editelem Ing. Ond�eje Hraba.  
 
 
 Zam�stnanci 
 
 V roce 2012 pracovalo ve spole�nosti 12 stálých zam�stnanc�. 
 
 



 

P�ehled �innosti Divadla Archa v roce 2012 
 

V roce 2012 Divadlo Archa o.p.s. uvedlo na vlastní scén� 203 p�edstavení, která 
navštívilo 42 956 divák�, což je o více než 9% divák� více ve srovnání s rokem  2011 
(39 415 divák�). Divadlo zárove� prezentovalo 26 vlastních p�edstavení na zájezdech 
doma i v zahrani�í. Jako každý rok se Divadlo Archa v�novalo produkování a prezentaci 
sou�asných scénických um�ní bez ohledu na žánrové, kulturní a jazykové hranice. 
V roce 2012 vyprodukovalo 6 divadelních premiér. 
 
 

Statistika Divadla Archa, o. p. s. za rok 2012 
 

Po�et p�edstavení na vlastní scén� 203 
Po�et premiér 6 
Po�et workshop� a ateliér� 20 
Po�et p�edstavení na zájezdech  26 
Celkový po�et divák� 42.956 
Procento návšt�vnosti  89,22 
 
 

 Tyto výsledky ukazují, že p�es složitost ekonomické situace bylo Divadlo Archa 
schopno vytvo�it náro�ný, avšak atraktivní program pro své publikum.  
  
 Divadlo Archa i p�es velké omezení náklad� uvedlo ve vlastní produkci �i 
v koprodukci šest premiér, reprizovalo p�edstavení z p�edcházejících sezón a uvedlo 
mnoho zahrani�ních a domácích divadelních, tane�ních a hudebních p�edstavení. 
 

 
Premiéry 

V produkci Divadla Archa vznikly v roce 2012 tyto premiéry: 
 
 
Sólo pro Lu  
 P�edstavení zachycující autentické životní osudy �ínské here�ky, zp�va�ky a 
tane�nice Jing Lu. P�edstavení nás provází jejím životem od d�tství v �ín� až do 
sou�asnosti v Praze. Intimní p�íb�h, plný tragických událostí, nep�ízn� osudu a zárove� 
cesty za úsp�chem, je konfrontován s globálními otázkami dnešního sv�ta a 
ambivalentním vztahem západní spole�nosti k �ín�, který se pohybuje od obdivu k 
východním kulturám až po strach z ekonomické hegemonie. Režie: Jana Svobodová, 
hudba: Michal Nejtek, ú�inkuje: Jing Lu. Krátce po premié�e získalo toto p�edstavení 
pozvání na 7 mezinárodních festival� doma i v zahrani�í.  
 
Dva v tvém dom� 
 Spolu se sedmi evropskými divadly Divadlo Archa koprodukovalo divadelní 
reportáž o tom, jak vypadá domácí v�zení v sou�asném B�lorusku. Inscenace 
moskevského divadla Teatr.Doc – Dva v tvém dom� (Two in Your House) vznikla na 
základ� skute�ných událostí týkajících se opozi�ního prezidentského kandidáta 
Vladimira N�klajeva, který byl po volbách zat�en a odsouzen k domácímu v�zení. Do 
dvoupokojového bytu se tak k n�mu a jeho žen� nast�hovali dva agenti b�loruské KGB. 
Premiérová p�edstavení doprovodila diskuse s tv�rci a odborníky na situaci v B�lorusku.  
 
Vlci v srdci 
 V souvislosti s paraleln� probíhající výstavou Adolf Wölfli - stvo�itel universa 
po�ádané Galerií hlavního m�sta Prahy v Dom� U Kamenného zvonu vytvo�il a uvedl 



v Divadle Archa Petr Nikl premiéru p�edstavení VLCI V SRDCI, které je voln� 
inspirované dílem švýcarského kreslí�e, skladatele a spisovatele Adolfa Wölfliho, 
významného p�edstavitele art brut. Vizuální koncepce: Petr Nikl, komponovaná hudba: 
Miroslav �erný, kytara: Vladimír Václavek, bicí nástroje: Miloš Dvo�á�ek, didgeridoo: 
Ond�ej Smeykal.  
 
Simulante Bande 
 Tane�ní p�edstavení Simulante Bande vytvo�ila choreografická dvojice VerTe 
Dance (Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová). V p�edstavení ú�inkují dva zdraví 
tane�níci a dv� handicapované tane�nice. P�edstavení charakterizují n�žné doteky, 
razantní údery a pády. Tv�rci si kladou otázku: Kde je hranice, kterou n�kdy nazýváme 
„konvencí"? Co se smí? Co je zakázáno, co povoleno? O �em se nemluví? P�edstavení 
zkoumá neot�elé možnosti pohybového vyjád�ení zdravého a fyzicky handicapovaného 
�lov�ka, relativnost pojmu handicap i k�ehký kosmos mezilidských vztah�. 
Své �asto neviditelné limity p�etavily netane�nice Alena Jan�íková a Zuzana Pitterová 
do neuv��itelných výkon�, ve kterých jim „asistují“ profesionální tane�níci Helena 
Arenbergerová a Petr Opavský. Autorskou hudbu k p�edstavení vytvo�ila skupina DVA. 

 P�edstavení bylo ocen�no Cenou Divadelních novin, bylo uvedeno na 
Mezinárodním festivalu Divadlo a získalo pozvání na další mezinárodní festivaly. 

 
Wind-up 
 Tane�ní skupina 420PEOPLE vytvo�ila pro Archu premiéru choreografie Wind-up 
Václava Kuneše, který ke spolupráci p�izval hudebníka a performera Amose Ben-Tala. 
V dynamické choreografii, plné energie, sledu obraz� a akcí tan�í: Nataša Novotná, 
Zuzana Herényiová, Milan Odstr�il, Alexandr Volný, Jussi Nousiainen,  
Premiérové uvedení tohoto p�edstavení bylo dopln�no další premiérovou choreografií 
Ji�ího Kyliána 14‘20‘. V rámci repríz se poprvé v Praze p�edstavil slavný japonský 
choreograf a tane�ník Saburo Teshigawara v duu s tane�nici Rihoko Sato �i izraelsko-
nizozemský choreograf Itzik Galili  
 
Dáme, dáme, dáme gól! – Fotbalová opera  
 Na míru �eskému prost�edí vznikalo v Divadle Archa p�edstavení, které vytvá�eli 
um�lci z belgické skupiny Het Kip. P�vodní koncepci p�edstavení, které vzniklo 
s fanoušky fotbalového K.A.A. Gent, p�enesli do Prahy a nastudovali s fanoušky 
pražských fotbalových klub�. Hledišt� Archy se prom�nilo v tribunu-jevišt�, diváci 
zaujali místo na pomyslném h�išti-jevišti. Zatímco diváci nespoušt�jí o�i z jevišt�-
tribuny, kde vzniká celá �ada komických situací, ale i situací plných dramatického 
nap�tí, o�i herc� na tribun� se upínají k pomyslnému utkání, které celé p�edstavení 
razantn� frázuje. Fotbalová opera je p�edstavení plné hudby, zp�vu a strhujících 
choreografií, které vycházejí z reálné zkušenosti zú�astn�ných milovník� fotbalu. 
Premiéra p�edstavení se konala v rámci festivalu Akcent a byla sou�ástí projektu 
Theatron. 
 
 
 

Zahrani�ní hosté 
 Po sedmi letech se vrátil do Prahy slavný japonský tane�ník, režisér a farmá� 
Min Tanaka, který je legendou sv�tového tance, aby v Arše vytvo�il dv� sólová 
vystoupení pod názvem Locus Focus a spole�n� s tane�nicí Shiho Ishihara duet 
Step into the Shadow (Krok do stínu).  
 
 Do Archy se vrátil také newyorkský soubor Palissimo Company s p�edstavením 
The Painted Bird (Nabarvené ptá�e) – Bastard, kde vedle tane�níka Jara Viniarského 
vystoupilo také 60 dobrovolník�, tane�ník� z ulice. 



 
 Dlouhodobá spolupráce s produk�ním domem Campo z belgického Gentu 
vyústila v roce 2012 do �ty� divadelních projekt�. Krom� výše zmín�né premiéry Dáme, 
dáme, dáme gól!, p�edstavila Archa vycházející hv�zdu vlámského výtvarného divadla 
Miet Warlop. Její p�edstavení Springville bylo vizuáln�-poetickou groteskou plnou 
chaosu, absurdní logiky, falešných o�ekávání a p�ekvapení.  
 Na scénu Archy se vrátilo úsp�šné p�edstavení P�ímo p�ed o�ima (Before your 
very Eyes), které pro Campo režírovala skupina Gob Squad. Oproti p�edcházejícímu 
roku jsme je uvedli v odlišném obsazení sedmi d�tských performer�. 
 V rámci festivalu Akcent pozvala Archa další produkci Campa Pokus o velké 
smí�ení dávných spor� Jakea a Petea, které je založeno na faktu, že jeho auto�i a 
ú�inkující Pieter a Jakob Ampe jsou skute�ní brat�i. P�edstavení s jemnými nuancemi i s 
výraznými extrémy reflektuje bratrské bitky a v��né usmi�ování každého z nás, kdo má 
sourozence.  
 
 Díky dlouhodobému vztahu Archy a tane�ního souboru Ultima Vez mají pražští 
diváci možnost soustavn� sledovat tvorbu jednoho z nejvýznamn�jších sv�tových 
choreograf� Wima Vandekeybuse. Jeho nejnov�jší projekt Booty Looting uvedla 
Archa jen n�kolik dní po sv�tové premié�e v Benátkách. Skupinu �ty� tane�ník�, jejichž 
tanec byl jako vždy na hranici lidských možností, doplnili tentokrát dva herci (Jerry 
Killick a Birgit Walter), jeden hudebník (Elko Blijweert) a fotograf Danny Willems, 
který zachycoval a ihned promítal d�ní na scén�.  
 
 P�edstavení ma�arského souboru PanoDrama nazvané Slovo za slovo (Word 
for Word), v režii Anny Lengyel, vypovídá o rasov� motivovaných útocích na Romy v 
Ma�arsku v letech 2008 a 2009. P�edstavení vznikalo na základ� rozhovor� s ob��mi 
útok�, jejich rodinami, sousedy a policejními ú�edníky. Tv�rci zpracovávali soudní 
protokoly, kladli otázky náhodným kolemjdoucím, zaznamenávali texty z internetových 
diskuzí. Všechny texty zní ze scény tak, jak byly zaznamenány, bez stylizace a 
dodate�ných úprav. P�edstavení uvedla Archa v rámci festivalu Akcent. 
 Divadlo Archa v roce 2012 pravideln� uvád�lo slovenskou divadelní a tane�ní 
tvorbu. V letních m�sících poskytlo rezidenturu slovenskému režisérovi Jánovi Šimkovi 
k vytvo�ení work in progress p�edstavení  Steel my heart - Túlame sa nocou 
požieraní oh�om, které vznikalo v rámci projektu Košice 2013- evropské hlavní m�sto 
kultury. 

 P�ední slovenský tane�ní soubor elledanse v Arše uvedl sv�j nejnov�jší projekt 
Voda na vode v režii a choreografii Šárky Ondrišové. 

 V záv�ru roku uvedla Archa ve spolupráci s bratislavským divadelním ústavem 
p�ehlídku nezávislého slovenského divadla Nová dráma. V Arše se p�edstavila 3 
významná slovenská alternativní divadla: Divadlo Poto� uvedlo oce�ovanou inscenaci 
Psota, která až superrealistickým zp�sobem popisovala brutální p�íb�h sociálního, 
emocionálního a morálního úpadku b�žné slovenské rodiny. Retrospektivu boj� o 
divadelní prostory, ale i úvahou o postavení um�lce ve spole�nosti bylo p�edstavení 
posledního divadelního romantika Blaha Uhlára nazvané Pokus (v h�adaní 
spirituality).  
Autorské divadlo SkRAT uvedlo p�edstavení Napichova�i a líza�i, tvo�ené mozaikou 
p�íb�h� sou�asných jedinc� s posunutými hodnotami, s povrchním, ale spole�ensky 
únosným p�ístupem k životu. P�ehlídka byla dopln�na výstavou a diskusí o sou�asném 
slovenském nezávislém divadle. 
 
 V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu v Arše vystoupila slavná vlámská tane�nice 
Lisbeth Gruwez s p�edstavením It's going to get worse and worse, my friend. Mladá 
italská choreografka Virginia Spallarossa s humornou inscenací OUF. Polská 
performerka Justyna Jaslowska s p�edstavením postaveném na analýze plaveckého 



pohybu - Art of Swimming. Tane�n�-divadelní portrét n�meckého teroristy Andrease 
Baaderea  uvedl Christoph Winkler v p�edstavení  Baader – Choreographie einer 
Radikalisierung. Festival zakon�ila videoinstalace Hello Hi There newyorské 
multimediální um�lkyn� Annie Dorsen. 
 
 V rámci festivalu KoresponDance 2012 ve spolupráci s centrem 
choreografického rozvoje SE.S.TA uvedla Archa triptych duet� francouzského 
choreografa Albana Richarda a jeho souboru Ensemble l´Abrupt s názvem T�i etudy 
o odlou�ení: Lointain – Luisance - Lacis 
 

 
 
Návraty a pravidelné po�ady 
Archa se vrátila k úsp�šným inscenacím minulého roku. 
 
 �ernobílý melodram, divadlo obraz�, koncert, autobiografickou sondu do �asu 
d�tství vytvo�il Petr Nikl pod názvem Já jsem tv�j zajíc. P�edstavení je inspirováno 
nafukovacími hra�kami vytvo�enými v šedesátých a sedmdesátých letech autorovou 
maminkou Libuší Niklovou. A�koliv šlo o reprízy p�edstavení, které vzniklo v minulém 
roce, pro každé nové uvedení p�ipravil autor mnoho zm�n. 
 
 Divadlo Vizita každý m�síc uvád�lo v podání Jaroslava Duška, Pjéra la 
Šé´ze, Zde�ka Konopáska a Viktora Zborníka premiéru a derniéru improvizovaného 
p�edstavení zárove�. Zmín�né protagonisty ob�as doplnil Dan Bárta nebo skupina 
Yellow Sisters. P�edstavení nesla tyto tituly: Kdo je Miloš?, Anonymus a Nenymus, 
Vým�na První Dámy, Lví nora, Volnost prázdných strun, Co chce ud�lat ten s tím 
d�evem?, Sv�tu rým!, Kování opa, matka moudrosti, Tišt�n kv�tem, Prahlad na 
hrad!, Zachycen stéblem, Plná nuda, Pestík a septik, P�st�ný skeptik, Papes 
z Hafikánu, Kalhoty v srdci, Mráz obchází broskví, �íhající ondulátor,Skok na 
dohled, �et�z chyb�jících �lánk�, 
 
 EKG - literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše byl každý 
m�síc ur�ován jiným titulem: O lásce a slepicích, O lásce a inspiraci, O lásce a 
pen�zích, O lásce a pohádkách, O lásce a autistech, O lásce a uklízení, O lásce a 
Slovensku, O lásce a nebi. 
V tomto literárním kabaretu vystoupili a �etli svou novou tvorbu spisovatelé Václav 
Kahuda, Ivan Klíma, Johana Švarcová, Arnošt Goldflam, Lukáš Horák, Johana 
Franková, Tomáš Glaser, Zuzana Špatná, Sára Venclovská, Tomáš Sedlá�ek, 
Michal Hvorecký, Lucia Piussi, Václav Cílek, Kate�ina Tu�ková a další. 
 
 Váno�ní nadílkou pro malé i velké diváky bylo nesmrtelné loutkové p�edstavení 
V�ry �í�a�ové a Františka Vítka – Piškanderdulá. 
 

 
 
Brno v Arše 
 Již tradi�n� Archa uvádí pražské premiéry brn�nských divadel Husa na 
provázku a HaDivadlo. 
 V pražské premié�e uvedla Archa autorskou inscenaci Ji�ího Havelky a herc� 
brn�nského HaDivadla Sv�t v ohrožení, která navázala na p�edstavení Indián v 
ohrožení. Výchozími motivy pro inscenaci byly krom� mayského kalendá�e další 
apokalyptické vize úto�ící na nás ze všech (zvlášt� pak mediálních) stran.  
Divadlo Husa na provázku uvedlo dv� své premiéry, které získaly velký ohlas.  



 Tou první byla inscenace Tichý Tarzan (zcizené deníky fantóma erotické 
fotografie) v režii Anny Petrželkové, která je divadelním portrétem fotografa Miroslava 
Tichého. Tichý byl svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla a dnes je 
pokládán za jednoho z nejvýznamn�jších fotograf� 20. století.  Titulní roli fenomenáln� 
zt�lesnila here�ka Ivana Hloužková. 
 Tou druhou byla adaptace vrcholného románu Thomase Manna Doktor Faustus 
v režii Jana Mikuláška. Inscenace pojednává o život� a smrti geniálního skladatele 
Adriana Levenkühna na pozadí hr�zných d�jin 20. století. 
 V repríze divadlo Husa na provázku p�ivezlo do Archy hudební fresku Milana 
Uhdeho a Miloše Št�dron� – Leoš aneb Nejv�rn�jší Tvá, inscenaci inspirovanou 
životem a dílem hudebního skladatele Leoše Janá�ka v režii Vladimíra Morávka.  
Po n�kolika letech uvedlo obnovenou premiéru Rozvzpomínání podle Hrabalova 
románu Obsluhoval jsem anglického krále v titulní roli s Ji�ím Pechou a v režii Ivo 
Krobota 
 
 
Nezávislé divadlo 
 Pod názvem K�ehké tango uvedla Archa v jednom ve�eru dv� p�edstavení 
divadelní skupiny Krepsko. Po dlouhé dob� a po hostování v zahrani�í p�edstavila 
inscenace Fragile a polské tango pro 3. 
 
 Díky spolupráci Archa.lab s výzkumným pracovišt�m KALD DAMU vzniklo 
p�edstavení Petry Tejnorové & the Company – LIFEshow. Archa uvedla kv�tnu a 
�ervnu premiéru a reprízy. Jde o interaktivní show, jejíž charakter p�ímo vychází 
ze spolupráce s diváky a s náhodn� vybranými obyvateli m�sta.  
 
 

Hudební program  
 Elektronickou experimentální hudbu v kombinaci s japonskou flétnou shakuhachi  
p�edstavili Richard Teitelbaum a Ralph Samuelson.  
 V �eské premié�e vystoupila stoupající evropská hv�zda Soap & Skin, která ve 
svých písních spojuje výrazný klavír a atmosférický zp�v s jemnou elektronikou.  
 Ve�er plný nových písní k narozeninám za ú�asti rodinných p�íslušník� a host� 
uvedl Jan Burian za doprovodu kapel Kyklos Galaktikos, Republic of Two a dalších 
host�. 
 
 The Plastic People of the Universe & Komorní filharmonie Pardubice 
uvedli Pašijové hry velikono�ní v novém aranžmá Michala Nejtka a pod taktovkou 
Marko Ivanovi�e. Speciální hostem byl Filip Topol. 
Flamenco mimo všechny kategorie k�t�né hip hopem, funky, rockem a brazilskými 
rytmy uvedla La Shica. 
 Již po desáté se konal koncert orchestru Jedli�kova ústavu THE TAP TAP – 
Párty na kole�kách. 
 Po roce vrátil do Archy mezinárodní hudební program Electronic Beats. 
 V rámci Klubové noci vystoupili Kyklos Galaktikos, Please the Trees, Floex a 
Allstar Refjúdží Band, reziden�ní kapela Archy, která pok�tila své nové album.  
 
 Vrcholy hudebního léta byly  koncerty legendárního Lou Reeda v rámci turné 
From VU to Lulu a pr�kopnic neo-folku CocoRosie s indickými hudebníky Rahjasthan 
Roots. 
 
 Irského zp�váka Glena Hansarda na koncert� nazvaném Rhythm and Repose 
doprovázeli �lenové skupiny The Frames. 



 Violoncellistka Dorota Barová vystoupila sólov� i se skupinami Tara Fuki, 
Kuzmich Orchestra, DoMa Ensemble a hudebníky Danielem Šoltisem, Rastislavem 
Uhríkem, Lenkou Dusilovou a Jarynem Jankem.  
 Na koncert� s názvem Málo bolo Havla u p�íležitosti nedožitých narozenin 
Václava Havla vystoupili slovenští hudebníci Marián Varga, skupina Longital a 
písni�ká�ka Zuzana Homolová. Projekt vznikl ve spolupráci se Slovenským institutem v 
Praze. 
 
 Ve spolupráci se Slovenským institutem, Polským institutem a Ma�arským 
kulturním centrem v Praze uvedla Archa koncert MOSTY, který vznikl z unikátní 
spolupráce Ivy Bittové s hv�zdným polským jazzovým pianistou Leszekem 
Mo	d	erem, mladým slovenským trumpetistou Oskarem Törökem a ma�arským 
saxofonistou Mihálym Dreschem. 
 
K vrchol�m podzimní sezóny pat�il koncert Johna Mayalla, nestárnoucího krále blues.  
 
 Návratem legend by se dal nazvat hudební projekt Zelená pošta, který po 40 
letech vrátil na koncertní pódium ke spole�nému vystoupení Mariána Vargu, Pavola 
Hammela, Radima Hladíka, skupinu Collegium Musicum, aby oživili písn� jedné z 
nejzásadn�jších desek �eskoslovenské hudební historie.  
 
 Památce Ivana Martina „Magora" Jirouse byl v�nován dlouhý ve�er nazvaný 
Pocta �eskému undergroundu II, na kterém vystoupili Josef Klí�, DG 307, Psí vojáci 
(v p�vodní sestav� z roku 1979) a The Plastic People Of The Universe. Sou�ástí 
programu byla výstava z prací socha�e a hudebníka Libora Krejcara a projekce film�. 
Ve�er vznikl ve spolupráci s vydavatelstvím Guerilla Records.  
 
 B�hem druhého ro�níku festivalu experimentální hudby Babel Prague 2012 se 
Archa stala azylovou zónou pro všechny, kte�í hledají inspiraci v sou�asných hudebních 
strategiích, improvizaci, elektronice, postrocku, hypnagogických návratech k médiím 
minulosti a sound artu. Na festivalu vystoupili: Robert Lippok ,ensemble01 & The 
Moens Ensemble hrají Milana Grygara, Wolfganga Heisiga, Mariana Pallu a 
Miroslava Ponce,Ivan Palacký / Filip Cenek / Peter Graham,Lukasz Szalankiewicz / 
Martin Blaží�ek  /Mikoláš Chadima, Birds Build Nests Underground, Handa Gote, 
Ghédalia Tazartes, Radu Malfatti / Klaus Filip, Radio Royal, Vojt�ch Procházka, 
Petr Vrba / SeEun Lee / Ken Ganfield, Ivan Palacký, Philip Jeck,Thomas Köner, 
Billy Roisz, No Pavarotti, Milan Guštar,Lucie Vítková / Pavel Korbi�ka  
 
 Jinou tvá� hudební elektroniky p�edstavil koncert festivalu Stimul, na kterém hráli 
DJ Shadow, Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO, Damo Suzuki & B4. 
 
Tradi�ním zakon�ením sezóny se stal váno�ní koncert Michala Prokopa a jeho host� 
 
Cena Pavla Kouteckého 
 Spolu s asociací Film & Sociologie a festivalem Jeden sv�t po�ádá Divadlo Archa 
každoro�n� sout�ž o Cenu Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický po�in. 
Divadlo Archa je tradi�n� místem slavnostního udílení této ceny. 
 
Festival Akcent 
 V listopadu Divadlo Archa uspo�ádalo již t�etí ro�ník Mezinárodního festivalu 
um�ní s p�esahem Akcent. Tento festival vznikl z naléhavé pot�eby vytvo�it platformu 
pro um�ní, které p�ekra�uje hranice mezi um�leckou tvorbou, sociálními problémy a 
politikou. Festival se stal místem setkání t�ch, kte�í chápou um�ní jako unikátní 
prost�edek komunikace, která není omezena pouze na tradi�ní konzumenty um�ní, na 



návšt�vníky divadel, galerií a koncertních síní. Festival Akcent dal prostor 
dokumentárnímu divadlu, komunitnímu um�ní, sociálním intervencím, um�ní ve 
ve�ejném prostoru a prezentoval aktivity, které um�leckými prost�edky vstupují na pole 
spole�ensky prosp�šné �i spole�ensky kritické �innosti. T�etí ro�ník festivalu Akcent 
potvrdil, že se Arše da�í prosazovat nový pohled na funkci um�ní v sociálním kontextu. 
Festival tvo�ily divadelní p�edstavení a koncerty, prezentace, dílny, akce ve ve�ejném 
prostoru a projekce dokumentárních film� um�lc� z �eské republiky, Belgie, Ma�arska, 
Slovenska, Polska, Nizozemí, Spojených stát� a �íny. 
Hlavní p�edstavení festivalu byla zmín�na výše. 
 
Spolupráce s ostatními festivaly 
Divadlo v roce 2012 spolupracovalo s festivaly Babel Prague, Stimul, United Islands 
�eské spo�itelny, 4+4 dny v pohybu, Prague Proms, KoresponDanse a Tanec Praha. 
 
Sociáln� specifické divadlo – Divadlo Archa v regionech 
 V rámci evropského projektu Karaoke Europe dlouhodob� p�ipravuje tým Divadla 
Archa pod vedením Jany Svobodové a Philippa Schenkera p�edstavení vycházející ze 
sociální situace na malém m�st� Kostelec nad Orlicí. Je zde umíst�n uprchlický tábor a 
ve m�st� žije pom�rn� velká romská komunita. Emocionální mapa tohoto m�sta bude 
východiskem p�edstavení, které bude uvedeno v Praze v roce 2013. 
 
Symposia, seminá�e a besedy 
 Symposium Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor se zam��ilo na 
„devised theatre", v n�mž zásadní roli hraje dialog, a to jako metoda tv�r�ího procesu i 
jako princip komunikace s publikem. Jde o proces tv�r�í spolupráce, kde nejsou stavba 
p�edstavení, jeho forma, obsah ani role jednotlivých tv�rc� od za�átku pevn� 
definovány. 
Symposium po�ádalo Divadlo Archa spolu s Pražským Quadriennale (Institut um�ní – 
Divadelní ústav). Symposia se ú�astnili Tim Etchels (Forced Entertainment), Johanna 
Freiburg (Gob Squad/She She Pop), Boris Bakal (Baca�i Sjenki), Kristof Blom (Campo) 
a další.  
 
 Spolu s festivalem KoresponDance 2012 po�ádala Archa sérii kulatých stol� na 
téma „Inovace – živé um�ní – spole�nost“, b�hem nichž se diskutovaly možnosti 
propojení um�ní se zájmy byznysu, ve�ejné politiky a sociálních aktivit. 
 
 Ve spolupráci se SE.S.TA – Centrem choreografického rozvoje se uskute�nila 
Interaktivní p�ednáška americké tane�nice a choreografky Marthy Moore: Post-
moderní tanec dnes.  
 
 Dílna P�íb�h a jeho užití v akci polské divadelní režisérky Marie Schejbal 
z divadla Teatr Grodzki byla ur�ena všem, které zajímají divadelní principy zam��ené 
na arteterapii. První �ást nazvaná „D�íve, než vstoupíme na scénu“ byla zam��ena na 
hry a skupinová cvi�ení, druhá �ást „Um�ní vizuálního vypráv�ní“ zahrnovala 
improvizace s objekty. Po�ádáno v rámci festivalu Akcent. 
 
 Prezentace a projekce film� �ínského nezávislého um�leckého centra The 
Living Dance Studio. V rámci festivalu Akcent se konala beseda s choreografkou Wen 
Hui, která spolu dokumentaristou Wu Wenguangem založila na okraji Pekingu 
um�lecké studio, které funguje nezávisle na podpo�e �ínské vlády. Oba um�lci zde 
vytvá�ejí projekty zam��ené na aktuální problémy dnešních �í�an� a na traumata 
moderní �ínské historie. 
 Ve spolupráci se Slovenským divadelním ústavem se konala panelová diskuse o 
novém slovenském divadle, která se týkala zásadních otázek týkajících se fungování 



nezávislého divadla (nejen) na Slovensku: Jak být nezávislý? Jak z�stat nezávislý a jak 
udržet chod nezávislého prostoru? Debatovali: 	ubo Burgr (Divadlo SkRAT), Martina 
Filinová (Stanica Žilina – Záre�ie), Iveta Ditte Jur�ová a Michal Ditte (Divadlo Pôto� 
Bátovce) a Dáša �iripová (teatrologi�ka a kriti�ka). Moderovala Vladislava Fekete 
 
 Diskusní ve�er Tvá� naší zem� - Krajina domova po�ádaný ve spolupráci se 
Spole�ností pro krajinu byl v�nován tvorb� fotografa Bohumíra Prok�pka. 

 Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla uspo�ádalo Divadlo Archa seminá� 
„�ím byla a �ím je Charta 77“. Setkání bylo v�nováno 35 výro�í od prvního prohlášení 
Charty 77 a odkazu takovýchto �in� v dnešním sv�t�. V rámci programu došlo formou 
telemostu k p�ímému spojení s ú�astníky akce "Memorial Tribute Honoring the life and 
work of Vaclav Havel", po�ádané ve stejné dob� v americkém kongresu ve 
Washingtonu. 

 
Archa.lab 
 Program Archa.lab pokra�oval úsp�šnými tane�ními ateliéry pro d�ti a dosp�lé 
pod vedením choreografek a tane�nic Veroniky Kotlíkové a Terezy Ondrové 
(VerTeDance). Ateliér kreativního pohybu I. je ur�en rozvoji pohybových dovedností 
p�edškolních d�tí (od  4 do 6 let) Starším d�tem ve v�ku od 6 do 12 let je ur�en Ateliér 
kreativního pohybu II. Ateliér Fyzické a tane�ní divadlo je ur�en všem v�kovým 
kategoriím,  za�ínajícím tane�ník�m a všem, kdo se zabývají nebo cht�jí zabývat 
tancem. 
 Divadelní ateliér Pohyb, prostor, slovo, �as pod vedením Jany Svobodové byl 
ur�en profesionál�m a student�m herectví a režie a byl zárove� seznámením s 
metodou americké režisérky Anne Bogart Viewpoints-Úhly pohledu. 
 V první polovin� roku se uskute�nil v rámci Archa.lab projekt krátkých rezidencí, 
kde mladí tv�rci dostali možnost vytvo�it divadelní �rty projekt� na sociální téma. Jejich 
práce byla pak prezentována formou „work in progress“. V rámci t�chto krátkodobých 
rezidencí byly prezentovány projekty Nespat�en choreografky a tane�nice V�ry 
Ondrašíkové, zabývající se vztahem t�la a technologií. Anna Dynková pracovala na 
projektu s romskými adolescenty nazvaném P�íb�h jako cesta, Veronika 
Riedalbauchová se zabývala se svým týmem grafickými záznamy na zdech m�sta 
v projektu Plus mínus Praha. Režisérky Magda Ji�i�ka-Stojowska a Tereza 
Durdilová pracovaly na projektu Boys and Girls, zabývajícím se vztahy skupiny velmi 
starých lidi a skupiny malých d�tí. Sou�ástí krátkých rezidencí byla i p�íprava výše 
zmín�ného projektu LIFEshow režisérky Petry Tejnorové. 
 Na základ� výsledk� práce pak vedení divadla ud�lilo dlouhodobou rezidenci na 
sezónu 2012 - 2013 projektu Magdy Ji�i�ka-Stojowské a Terezy Durdilové. 

 

 
Zájezdy 
 V roce 2012 se konalo celkem 26 p�edstavení Divadla Archa na zájezdech. 
Krom� domácích divadel a festival� (jako nap�. Divadlo v Plzni nebo Divadelní sv�t 
Brno) byla p�edstavení z produkce Divadla Archa uvedena v N�mecku, na Slovensku, 
v Makedoni a v Rumunsku. 
 

P�ímé internetové p�enosy a jejich sledovanost: 
 Celkov� 14 p�edstavení a seminá�� Divadla Archa bylo v roce 2012 streamováno 
prost�ednictvím internetu. P�ímé p�enosy t�chto akcí sledovalo celkem 13 796 divák�. 
V tomto p�ehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna p�edstavení, která se v divadle 
v roce 2012 konala, a stejn� tak ne všichni um�lci, kte�í zde vystoupili.  
 
 
Detailní program Divadla Archa najdete ve složce archiv na www.archatheatre.cz. 



Finan�ní zpráva spole�nosti za rok 2012 

 

 



 
 
      

 
 

 
 

Ú�etní záv�rka spole�nosti  
 Ú�etní záv�rka byla sestavena ke dni 31. 12. 2012. Ú�etním obdobím je 
kalendá�ní rok. 
 Ú�etní záv�rka byla ov��ena auditorem. Vyjád�ení auditora je p�ílohou této 
výro�ní zprávy. 
 Ú�etní záv�rka byla doporu�ena správní rad� ke schválení na zasedání 
dozor�í rady Divadla Archa, o. p. s. dne 14. 6. 2012. 
 



III. Výrok auditora 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
IV. P�ehled o p�íjmech a výdajích spole�nosti za rok 2012 
 
 

  Jednotliv� Celkem 
Stav pen�žních prost�edk� na za�átku roku  283 
Hospodá�ský výsledek po zdan�ních  -1716 
Úpravy o nepen�žní operace  3294 
     oprávky b�žného roku ke stálým aktiv�m 1005  
     zm�na z�statk� �asového rozlišení 2289  
Zm�na stavu b�žných aktiv  -1002 
     zm�na stavu pohledávek -760  
     zm�na stavu závazk�  -244  
     zm�na stavu zásob 2  
Investi�ní �innost  -305 
     hmotný investi�ní majetek -305  
Finan�ní �innost  59 
     úv�r 59  

Celkový pen�žní tok  330 
Stav pen�žních prost�edk� na konci roku  613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Náklady spole�nosti na obecn� prosp�šné služby za rok 2012 
d�lené na náklady na vlastní �innost a správu spole�nosti v K� 
 
NÁKLADY Náklady na hlavní   Náklady na správu   Náklady celkem  

  �innost  spole�nosti    
Spot�ebované nákupy 2 862 656,39K� 159 099,72 K� 3 021 756,11K� 
materiál - kancelá�ské pot�eby 1 267 689,33K�  72 869,16 K�  1 340 558,49K�  
spot�eba energie 1 468 620,46K� 82 210,46 K� 1 550 830,92K� 
ostatní 126 346,60K� 4 020,10 K� 130 366,70K� 
        
Služby 21 177 243,92 K� 370 411,58 K� 21 547 655,50 K�  
výkony spoj� 207 982,67K� K� 10 910,29 K� 218 892,96 K� 
nájemné (u nebyt. prostor) 4 110 145,86 K� 161 979,46 K� 4 272 125,32 K� 
služby software, hardware 174 382,50 K� 51 852,50 K�            226 235,00 K� 
právní a ek.služby, audit - K� 52 499,50 K� 52 499,50 K� 
opravy a udržování 713 828,75 K� 4 302,80 K� 718 131,55 K� 
cestovné 2 018 505,03 K� 22 092,27 K� 2 040 597,30 K� 
propagace 3 048 312,61 K�                        - K�  3 048 312,61 K�  
náklady na reprezentaci  222 699,25 K� 3 970,00K� 226 669,25 K� 
um�lecké honorá�e - fakturace 3 131 112,37 K�                        - K�  3 131 112,37 K� 
autorské honorá�e 145 685,12 K�                        - K�  145 685,12 K� 
koproduk�ní služby 1 747 192,87 K�                         - K�  1 747 192,87 K� 
produk�ní náklady 851 320,00K�                        - K�  851 320,00 K� 
technické služby 3 098 427,00 K�                        - K�  3 098 427,00 K� 
úklid 553 970,37 K� 29 489,63 K� 583 460,00 K� 
hasi�i 104 590,00 K�                        - K�  104 590,00 K� 
p�eprava 145 443,50 K� 6 903,00K� 152 346,50 K�  
pronájem tech. za�ízení 299 396,00 K�                        - K�  299 396,00 K� 
služby internetového p�ipojení 95 760,00 K� 5 040,00-K� 100 800,00 K�  
služby databáze um�l. projekt�  - K�                        - K�  - K� 
služby garderoba           48 333,00 K�,                        - K�  48 333,00 K� 
ostatní 460 157,02 K� 21 372,13 K�  481 529,15 K� 
        
Osobní náklady 8 063 123,00 K� 1 778 181,00 K� 9 841 304,00 K� 
ostatní osobní náklady 3 220 400,00 K�            3 220 400,00 K� 
mzdové náklady 3 541 764,00 K� 1 301 565,00 K�           4 843 329,00K� 
zákonné soc. pojišt�ní         1 196 921,00 K�            446 586,00K�          1 643 507,00 K� 
ostatní  104 038,00 K� 30 030,00 K�             134 068,00 K� 
        
Dan� a poplatky                        - K�  -K�                         - K�  
        
Odpisy 930 092,95K�            75 000,00 K�  1 005 092,95K�  
        
Ostatní náklady 161 487,15 K� 703 017,81 K� 864 504,96K� 
 bankovní poplatky, kurzovní 
ztráty - K�  344 169,46 K�              344 169,46K� 
jiné ostatní náklady - poplatky 40 174,53 K� 357 622,97K� 397 797,50K� 
pojišt�ní majetku 121 312,62 K� 1 225,38K�              122 538,00K� 

        
NÁKLADY CELKEM  33 194 603,41 K� 3 085 710,11K� 36 280 313,52K� 
% Celkových náklad� o. p. s. 91,49 % 8,51% 100,00% 

 
 



 
 
VI. Náklady spole�nosti na obecn� prosp�šné služby za rok 2012 
d�lené na provozní náklady a náklady na um�leckou �innost v K� 
 
Rozdělení nákladů  Provozní náklady Náklady na  Náklady 

Divadlo Archa, o.p.s.    uměleckou činnost Celkem 

NÁKLADY          

Spotřebované nákupy        2 667 526 Kč                 354 230 Kč          3 021 756 KČ 

z toho:        

a) spotřební materiál            1 071 047 Kč                     269 511 Kč             1 340 558 Kč 

b) spotřeba energie            1 517 831 Kč                      33 000 Kč                    1 550 831 Kč 

c) ostatní                 78 648 Kč                      51 719 Kč                130 367 Kč 

        

Služby        6 813 067 Kč               14 734 588 Kč        21 547 655 Kč  

z toho:        

a) výkony spojů               210 070 Kč                            8 823 Kč                 218 893 Kč  

b) nájemné (u nebyt. prostor)           4 224 830 Kč                          47 295 Kč                  4 272 125 Kč 

c) služby software, hardware               226 235 Kč                                0- Kč                 226 235 Kč 

d) právní a ek. služby, audit                52 499 Kč                                 0 Kč                  52 499 Kč 

e) opravy a udržování              718 132 Kč                                 0 Kč                718 132 Kč 

f) cestovné              345 732 Kč                          1 694 865 Kč              2 040 597 Kč  

g) propagace                         - Kč                      3 048 313 Kč             3 048 313 Kč 

h) náklady na reprezentaci                123 573 Kč                        103 096 Kč                 226 669 Kč 

i) umělecké honoráře - fakturace                          - Kč                     3 131 112 Kč             3 131 112 Kč 

j) autorské honoráře                          - Kč                        145 685 Kč                145 685 Kč 

k) koprodukční služby                          - Kč                     1 747 193 Kč             1 747 193 Kč 

l) produkční služby                          - Kč                        851 320 Kč                851 320 Kč 

m) technické služby                         - Kč                     3 098 427 Kč             3 098 427 Kč 

n) úklid              583 460 Kč                             0   - Kč                583 460 Kč  

o) hasiči                         - Kč                        104 590 Kč                104 590 Kč 

p) přepravní služby                 10 387 Kč                       141 960 Kč                152 347 Kč 

q) pronájemy a půjčovné                10 781 Kč                       288 615 Kč                299 396 Kč 

r) služby poskytovatele IT              100 800 Kč                               0  - Kč                 100 800 Kč 

s) garderoba                         0 Kč                          48 333 Kč                  48 333 Kč  

t) databáze uměleckých projektů                          0 Kč                                  0 Kč                           0 Kč 

u) ostatní               206 568 Kč                       274 961 Kč               481 529 Kč 

        

Osobní náklady          6 526 264 Kč                   3 315 040 Kč           9 841 304 Kč 

z toho:        

ostatní osobní náklady - DPP                      - Kč                   1 207 545 Kč            1 207 545 Kč  

honoráře umělců                        - Kč                   2 012 855 Kč                          2 012 855 Kč 

mzdové náklady            4 748 689 Kč                       94 640 Kč                  4 843 329 Kč 

zákonné soc. pojištění            1 643 507 Kč                                  - Kč              1 643 507 Kč 

jiné osobní náklady               134 068 Kč                                 - Kč                 134 068 Kč 



    

Daně a poplatky                      - Kč                               - Kč                        - Kč  

(s výjimkou daně z příj.)       

        

Odpisy        1 005 093 Kč                              - Kč           1 005 093 Kč  

        

Jiné ostatní náklady          862 737 Kč                       1 768 Kč            864 505 Kč 

z toho:        

bankovní poplatky, kurz. ztráty              344 169 Kč                                 0 Kč               344 169 Kč  

jiné ostatní náklady - poplatky               396 030 Kč                          1 768 Kč               397 798 Kč 

pojištění majetku               122 538 Kč                                0 Kč                122 538 Kč 

NÁKLADY CELKEM 17 874 687 Kč 18 405 626 Kč 36 280 313 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. Náklady obecn� prosp�šné spole�nosti na dopl�kovou �innost za 
rok 2012 v K�. 
 
 

Dopl�ková �innost  Skute�nost 
      Celkem 
Divadlo Archa, o.p.s. k 31. 12. 2012 

      

NÁKLADY CELKEM 553 126,00K� 
Spot�ebované nákupy 106 295,00K� 
z toho: spot�ební materiál  
             nákup zboží  0,00 K� 
            spot�eba energie 106 295,00K� 
            ostatní     
        
Služby     444 231,00K� 
z toho: výkony spoj�   0,00 K� 
            nájemné a služby (u nebyt.prostor) 202 905,00K� 
            právní a ek. služby, audit 0,00 K� 
            opravy a udržování 0,00 K� 
            režijní služby   241 326,00K� 
            cestovné   0,00 K� 
        
Osobní náklady   2 600,00K� 
z toho: ostatní osobní náklady 2 600,00K� 
            mzdové náklady 0,00 K� 
            zákonné soc. pojišt�ní 0,00 K� 
            ostatní   0,00 K� 
        
Dan� a poplatky   0,00 K� 
            (s výjimkou dan� z p�íjmu)   
        
Odpisy     0,00 K� 
        
Ostatní náklady   0,00 K� 
z toho: úroky   0,00 K� 
              manka a škody 0,00 K� 
              jiné ostatní náklady     0,00 K� 

 
 
 
 
 
 
 



VIII. Pohledávky a závazky spole�nosti 
 
Pohledávky 
Spole�nost m�la k 31. 12. 2012 krátkodobé pohledávky ve výši 2 114 566,91 K�. 
 
Struktura pohledávek: 
- neuhrazené faktury                                          556 328,16 K�                         
- poskytnuté zálohy na služby                           14 000,00 K� 
- ostatní pohledávky     695 085,50 K� 
- dohadné ú�ty aktivní                                                  849 153,25 K�       
 
Závazky 
Spole�nost nem�la k 31. 12. 2012 žádné dlouhodobé závazky. 
Spole�nost m�la k 31. 12. 2012 krátkodobé závazky ve výši 6 298 343,25 K�. 
 
Struktura krátkodobých závazk�: 

-  
     -     závazky za dodavatele                                          3 230 735,04 K� 

       - závazky v��i PSSZ                                           112 221,00 K� 
     - závazky v��i ZP               48 096,00 K� 

-   závazky v��i FÚ                       313 829,00 K� 
-   závazky - dohadné ú�ty pasivní                     732 205,98 K�                      
- závazky – ostatní            550 297,00 K� 
- krátkodobé bankovní úv�ry        1 310 959,23 K� 

 
 
IX. Majetek spole�nosti 
 
Spole�nost vlastnila k 31. 12. 2012 movitý majetek v celkové výši 48 238 003,66 K�.             
Majetek spole�nosti tvo�í vklad zakladatel� a vlastní majetek po�ízený v letech 2003 - 
2012.  
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Odpisy majetku  
Spole�nost používá ú�etní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku �asu, doby 
upot�ebitelnosti nebo ve vztahu k výkon�m. B�hem odpisování se odpisová sazba 
nem�ní.  

 
Evidence majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocen�ní je vyšší než 10.000 K� 
v jednotlivém p�ípadu a jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok, je ú�tován na ú�et 
013 a jsou u n�j provád�ny m�sí�ní odpisy.  
Drobný hmotný majetek v hodnot� 1.500 – 3.000 K� s dobou použitelnosti delší než 1 
rok je ú�tován p�i po�ízení do spot�eby a dále je evidován v operativní evidenci.  
 
 
X. Dary 
Spole�nost obdržela v roce 2012 dary ve výši 4.000K�. Dárci byli paní Ing. Kate�ina 
Hanušková (Finplan,s.r.o.) ve výši 3.000,- K� a pan Ing. Petr Falátek ve výši 1.000,- K�. 
 
 
XI. Ekonomický komentá� 
 Divadlo Archa tak bylo v roce 2012 postaveno p�ed velmi složitý úkol, kdy byly 
víceleté granty rozhodnutím zastupitelstva Hlavního m�sta Prahy plošn� sníženy o 
10%.  
 Zárove� Divadlo Archa, o.p.s. v tomto roce výrazn� usp�lo na mezinárodním 
poli. Pro následující roky získalo t�i evropské granty na projekty Karaoke Europe, House 
on Fire a Theatron. Podmínkou �erpání t�chto grant� je alespo� polovi�ní 
spolufinancování z domácích zdroj�. 2 miliony K�, o které divadlo p�išlo krácením 
grant� hlavního m�sta, odpovídá �ástce, kterou Divadlo Archa pot�ebovalo na 
dofinancování t�chto t�í evropských projekt�. Divadlo Archa je ovšem vázáno v��i 
ostatním evropským partner�m. Partnery Divadla Archa je 23 významných evropských 
divadel a kulturních institucí z Londýna, Bruselu, Lisabonu, Berlína, Amsterdamu, 
Vídn�, Budapešti, 
íma a dalších m�st. Nespln�ní plánovaných program� by nejen 
ohrozilo mezinárodní pov�st našeho divadla, ale p�edevším by zp�sobilo problémy v 
napl�ování podmínek grant� všem našim zahrani�ním partner�m.  
 Navíc program divadla je domlouván s p�edstihem mnoha m�síc� a n�kdy i let. 
Mnohé projekty nebylo možno b�hem roku zrušit bez rizika poškození jména divadla a 
potažmo i našeho hlavního m�sta. 

Divadlo Archa se tedy rozhodlo uskute�nit program i za cenu maximálního 
omezení náklad� a s rizikem navýšení deficitu, který divadlo p�ed sebou valí od doby 
transformace na obecn� prosp�šnou spole�nost v roce 2003.,  
 Zatímco pr�m�rný p�ísp�vek všech deseti p�ísp�vkových organizací od roku 
2000 vzrostl nomináln� o 21,48%, nominální hodnota grantu Divadla Archa o.p.s. oproti 
p�ísp�vku v letech 2000 - 2002 klesla o 23,50%. Lze �íci, že pokud by Archa z�stala 
p�ísp�vkovou organizací, mohla by mít p�ibližn� o 42% vyšší dotaci, než má v 
sou�asnosti. 

Od vzniku obecn� prosp�šné spole�nosti Divadlo Archa v roce 2003 ovliv�ují 
ro�ní rozpo�et oproti dob�, kdy divadlo bylo p�ísp�vkovou organizací, tyto výrazné 
faktory:  
1) skokové navýšení nájemného na p�tinásobek v roce 2003,  
2) výše ro�ního grantu hlavního m�sta Prahy nebyla v letech 2004–2012 ani jednou 
navýšena a byla nomináln� o 13,5 % nižší oproti p�ísp�vku v roce 2000, v roce 2012 byl 
naopak grant ponížen o 10% (-2.000.000 K�), 
3) reálná hodnota grantu v závislosti na mí�e inflace soustavné klesá. 



  
Tyto skute�nosti zp�sobují p�etrvávající deficit, se kterým se divadlo musí 

každoro�n� vyrovnávat. Stávající zdroje jsou pro divadlo podlimitní a pro �ešení situace 
má vedení divadla velmi malý prostor.  

 
Ekonomická situace ovlivnila hospoda�ení organizace i v roce 2012. Oproti 

schválenému rozpo�tu na rok 2012 s navrženým deficitním hospodá�ským výsledkem 
ve výši -1.845 tis. K� p�ed zdan�ním došlo ke skute�nému deficitu ve výši -1.551 tis. 
K�, tedy o cca 16% nižším, než plánovaným. Tento deficit byl z velké �ásti jako každý 
rok kryt z odpis� majetku na úkor plánovaných investic.   

 
Vzhledem k  finan�ní situaci spole�nosti u�inilo 2012 vedení divadla další 

strategická a ekonomická opat�ení, sm��ující k pr�b�žnému umo�ování vzniklého 
deficitu hospoda�ení.  

V roce 2012 se díky t�mto opat�ením poda�ilo snížit náklady spole�nosti oproti 
roku 2011 o 4,43 %. 
 Analýzou rozpo�t� p�edchozích období bylo prokázáno, že snižování v oblasti 
náklad� je již na hranici možností organizace a ohrožovalo by pln�ní základního poslání 
obecn� prosp�šné spole�nosti Divadlo Archa. Sou�asn� byly podnikány kroky 
k navýšení výnosové �ásti rozpo�tu divadla. Jejich výsledky se projevily v roce 2012 
v navýšení vlastních p�íjm� spole�nosti o 5,96 %. 
 
 
 
A. P�íjmy spole�nosti 

 
Celkové p�íjmy ve výši 35.282.241,34 K� byly v roce 2012 tvo�eny vlastními 

výnosy - tržbami, výnosy z cizích zdroj� – granty a dary, ostatními p�íjmy a p�íjmy 
z dopl�kové �innosti. 

 
Struktura p�íjm�:  
 
I. Vlastní výnosy – tržby z hlavní �innosti  - obecn� prosp�šných služeb 

Vlastní výnosy Divadla Archa v celkové výši 12.935 tis. K� byly tvo�eny tržbami ze 
vstupného na vlastní scén�, tržbami z koprodukcí, tržbami z hostování vlastních 
projekt� divadla v �R i v zahrani�í a ostatními výnosy. 

 
1) tržby ze vstupného  - vlastní projekty     3 140 tis. K�  
2) tržby ze vstupného  - koproduk�ní projekty  6 781 tis. K� 
3) tržby z koprodukcí          1 906 tis. K� 
4) tržby ze zájezd�               638 tis. K� 
5) ostatní výnosy - tržby                 470 tis. K� 

 
II. Výnosy z cizích zdroj� 

Výnosy z cizích zdroj� Divadla Archa v celkové výši 20.562 tis. K� byly tvo�eny 
p�edevším grantem hlavního m�sta Prahy, dále pak granty – dotacemi ze státního 
rozpo�tu ud�lené prost�ednictvím MK �R, granty od jiných �eských a zahrani�ních 
institucí ur�ené na jednotlivé um�lecké projekty a p�íjmy z poskytnutých dar�.  Výše 
grantu hlavního m�sta Prahy vychází z p�íslušné grantové smlouvy o poskytnutí 
ú�elové dotace – grantu Divadlu Archa na zajišt�ní obecn� prosp�šných služeb. Dotace 
byla poskytnuta spole�nosti na období od 1. 12. 2003 do 31. 12. 2012.  

 
1) grant poskytnutý hl. m. Prahou                 18 000 tis. K� 
2) ostatní granty                   2 558 tis. K� 
3) dary                          4 tis. K� 



 
 
III. Zisk z dopl�kové �innosti  

Zisk z dopl�kové �innosti po zdan�ní �inní 1.068 tis. K�. P�íjmy dopl�kové �innosti 
byly tvo�eny z výnos� za propaga�ní a reklamní služby, z pronájm� a p�j�ování v�cí 
movitých a z pronájm� prostor a za�ízení. 

 
 
 

B. Náklady spole�nosti 
 
Celkové náklady Divadla Archa, o. p. s. (náklady na obecn� prosp�šné služby a 
dopl�kovou �innost) na rok 2012 �inily 36.833.439,52 K�.  
 
 
Struktura celkových náklad�: 
 
1. Spot�eba materiálu a neskladovatelných dodávek: 
Spot�ebované nákupy obsahují náklady na nákup materiál�, spot�ebu energií a ostatní 
spot�ebované nákupy. 
 
2. Služby 
Výše náklad� za služby vyplývá z projektového zp�sobu práce naší organizace. 
V p�ípad� Divadla Archa nelze hovo�it o jednotlivých inscenacích, ale o r�zných 
um�leckých projektech. Výše náklad� je odrazem um�lecké r�znorodosti projekt�, 
velkého po�tu premiér, vysoké finan�ní náro�nosti jednotlivých projekt� vzhledem k 
velkému procentuálnímu zastoupení mezinárodních projekt� v dramaturgii divadla a 
malého po�tu stálých zam�stnanc� (nutná spolupráce s v�tším po�tem kvalitních 
externích pracovník� a firem).   
 
a) Nájemné  
V  položce nájemné jsou zahrnuty náklady na nájemné v prostorách využívaných 
Divadlem Archa vyplývající z p�íslušných smluv o nájmech nebytových prostor v�etn� 
n�kterých služeb spojených s nájemným. 
 
b) Právní a ekonomické služby 
V položce právní a ekonomické služby jsou zahrnuty náklady na služby právník�, 
ekonomické služby a poradenství a služby auditora.  

 
 

c) Opravy a udržování   
Tato položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize za�ízení a stroj� a 

náklady na b�žnou údržbu prostor divadla (malí�ské, instalatérské, truhlá�ské, 
záme�nické služby atd.).  

 
d) Cestovné 

Náklady na služby v položce cestovné obsahují p�evážn� náklady na p�epravu 
osob, náklady na ubytování a náklady na diety. 90 % t�chto náklad� tvo�í výše uvedené 
náklady na um�lecké projekty uvád�né v Divadle Archa nebo na hostování vlastních 
um�leckých projekt� v �R a v zahrani�í. Zbylých 10 % tvo�í náklady na cestovné 
zam�stnanc� Divadla Archa použité na služební cesty. Ú�elem t�chto cest je 
vyjednávání dramaturgických, finan�ních a produk�ních podmínek koprodukcí a 
hostování jak importovaných, tak exportovaných um�leckých projekt�, zajišt�ní 
finan�ních zdroj� na mezinárodní spolupráci a zajišt�ní kvalitních kupních a servisních 
podmínek p�i po�izování divadelních technologií. Velká �ást náklad� na cestovné 



zam�stnanc� je p�efakturována partnerským organizacím, které se na projektech podílí 
(viz položka výnosy z koprodukcí). Náklady na cestovné zam�stnanc� Divadla Archa 
jsou pln� ú�etn� hrazeny z vlastních p�íjm� spole�nosti. 

 
e) Koproduk�ní a produk�ní služby 

Náklady na služby v položce koproduk�ní a produk�ní služby obsahují jednak 
náklady na služby vyplývající z koproduk�ních smluv na jednotlivé um�lecké projekty, 
jednak produk�ní náklady na služby externích výkonných produk�ních a produk�ních 
firem, související s realizací jednotlivých um�leckých projekt�. 

 
f) Um�lecké honorá�e – fakturace 

Jedná se o náklady na honorá�e fakturované um�lci OSV� nebo jinými �eskými �i 
zahrani�ními um�leckými organizacemi. Náklady odpovídají po�tu odehraných 
p�edstavení hostujících um�lc� a soubor� v Divadle Archa.  
 
g) Propagace 

Náklady na služby v položce propagace jsou tvo�eny náklady na pravidelnou 
m�sí�ní propagaci programu Divadla Archa a na reklamní kampan� související 
s jednotlivými um�leckými projekty. Jedná se o náklady na grafické návrhy 
propaga�ních materiál� a inzerce, tisky plakát�, leták�, program� a pozvánek, náklady 
na mediální propagaci (výroba rádiových spot�, inzerce v médiích) a náklady na 
distribuci a prezentaci propaga�ních materiál� atd. 

 
h) Náklady na reprezentaci 

Náklady jsou tvo�eny v p�evážné výši náklady na catering um�lc�, který je v�tšinou 
u zahrani�ních um�lc� a v poslední dob� ve stále v�tší mí�e i u domácích um�lc� 
smluvn� vyžadován. Dále se pak jedná o náklady na ob�erstvení p�i n�kterých 
premiérách vlastních projekt�, pokud se nepoda�í divadlu získat sponzora �i partnera 
na tuto službu. Náklady na reprezentaci jsou pln� ú�etn� hrazeny z vlastních 
p�íjm� spole�nosti. 

 
i) Ostatní služby 

Položka zahrnuje náklady na služby výše neuvedené. 95 % t�chto náklad� je 
sou�ástí náklad� na um�lecké projekty, zbylých 5 % souvisí s provozem a správou 
spole�nosti. 

 
Struktura ostatních služeb: 
náklady na ostatní technické služby 
náklady na úklid prostor 
náklady na pronájmy a p�j�ovné 
náklady na p�epravní služby 
náklady na požární ochranu 
náklady na parkovné  
náklady na praní, �išt�ní a údržbu kostým� 
náklady na koncesioná�ské poplatky za rozhlas a televizi 
náklady na softwarová a jiná školení 
náklady na drobné výroby  
náklady na ladi�e hudebních nástroj� 
náklady na p�eklady prost�ednictvím firem a OSV� 
náklady na bezpe�nostní službu 
náklady na služby energetika 
náklady na softwarový servis   
jiné drobné náklady na ostatní služby 

 
 



3. Osobní náklady 
Osobní náklady zahrnují mzdové náklady a s tím související náklady na zákonné 
sociální a zdravotní pojišt�ní zam�stnanc� a ostatní osobní náklady. 

 
a) Ostatní osobní náklady 

Náklady na OON zahrnují um�lecké honorá�e na projekty a externí spolupracovníky 
a vycházejí z projektového" principu práce Divadla Archa.  

Um�lecké OON tvo�í cca 65 % celkových OON. Zahrnují honorá�e um�lc� 
ú�inkujících v projektech Divadla Archa a vyplývají z platných um�leckých a licen�ních 
smluv. Jedná se o honorá�e herc�, režisér�, hudebník�, výtvarník�, jiných performer� a 
autor� hudby, honorá�e za návrhy scény, kostým�, rekvizit a choreografii a v neposlední 
�ad� o honorá�e kameraman�, fotograf�, p�ekladatel� atd. 

Provozní OON tvo�í zbylých cca 35 % celkových náklad� na OON. Jedná se o 
honorá�e a výplaty externího provozního personálu - uvad���, šatná��, inspektor� 
hledišt�, produk�ních jednotlivých um�leckých projekt�, tedy o provozní náklady pln� 
související s realizací p�edstavení Divadla Archa. 

 
b) Mzdové náklady 

Organiza�ní schéma divadla je postaveno tak, aby mohlo plnit náro�né úkoly, které 
jsou kladeny na moderní mezinárodní scénu pracující projektovým zp�sobem. Jedná se 
o organiza�n� velmi složitý systém. Mzdy zam�stnanc� jsou výrazn� nižší než vlastní 
výnosy divadla, což je jeden z nejd�ležit�jších ekonomických ukazatel� "zdravé" 
kulturní organizace podobného typu.  Pr�m�rná mzda vyplývá z vysoké profesionální a 
jazykové odbornosti stálých zam�stnanc� a jejich p�evážn� st�edoškolského a 
vysokoškolského vzd�lání. (Nap�íklad v sou�asné dob� je 50 % zam�stnanc� 
vysokoškolsky vzd�laných). Více než polovina zam�stnanc� tvo�í �ídící management 
divadla, ve kterém je v�tšina funkcí �ídících, p�evážn� kumulovaných, s velkou 
náro�ností na samostatné rozhodování a osobní odpov�dnost a v neposlední �ad� i na 
�as.  

  
c) Zákonné sociální a zdravotní pojišt�ní zam�stnanc� 

Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojišt�ní vyplývají z uvedených celkových 
mzdových náklad� a p�íslušných právních p�edpis�. 
 
d) Jiné osobní náklady 

Jiné osobní náklady tvo�í náklady na p�íplatek na stravenky pro zam�stnance.  
Náklady na p�íplatek na stravenky jsou pln� ú�etn� hrazeny z vlastních p�íjm� 
spole�nosti. 

 
 

4. Da� z p�íjm� 
Jedná se o da� z p�íjmu z dopl�kových služeb - �inností provozovaných Divadlem 

Archa vyplývající z p�íslušných právních norem.  
Služby provozované Divadlem Archa: 
- propaga�ní a reklamní služby 
- pronájem a p�j�ování v�cí movitých 
- pronájmy prostor  
- hostinská �innosti 
Všechny dopl�kové služby jsou provozovány v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy. 
 
 
5. Odpisy 
 Výše náklad� na ú�etní odpisy se �ídí vyhláškou 476/2003 Sb., kterou se m�ní 
vyhláška 504/2002 Sb., která provádí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb. o 
ú�etnictví ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Jedná se o ú�etní odpisy hmotného majetku 



s po�izovací hodnotou vyšší 3.000,- K� a od roku 2010 vyšší než 10.000,- K�. Odpisy 
jsou pln� ú�etn� hrazeny z vlastních p�íjm� spole�nosti. 
 
 
6. Jiné ostatní náklady 
Jiné ostatní náklady tvo�í náklady na bankovní a jiné správní poplatky, p�ípadné 
kurzovní ztráty, náklady na pojišt�ní majetku a osob a další drobné náklady, jako jsou 
poplatky za karnety, kolky atd. 
 
 
 
 
V Praze dne: 24. 6. 2013  
 
 
 
 
 
P�edkladatel: 
Ing. Ond�ej Hrab, v. r. 
�editel Divadla Archa, o. p. s. 
 
 
 
 
 
 
 


