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ZÁKLADNÍ INFORMACE  

O SPOLEČNOSTI
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NÁZEV:   Cirk La Putyka, o.p.s.
SÍDLO:   Šumavská 21/1048, 120 00 Praha 2
SPOJENÍ:   www.laputyka.cz, petr@laputyka.cz
IČ:    28968468
DIČ:    CZ28968468

PRÁVNÍ FORMA:

Obecně prospěšná společnost 
zapsaná u Městského soudu v Praze k 30. 9. 2009, oddíl O, vložka 681

PŘEDMĚT HLAVNÍ ČINNOSTI:

– organizování kulturně sociálních aktivit;
– veřejné předvádění dramatických, hudebních, filmových a jiných děl;
– pořádání a tvorba kulturních a kulturně sociálních projektů (jednorázových 

či dlouhodobých), a to v tuzemsku i v zahraničí, včetně zajišťování služeb 
a činností souvisejících s realizací uvedených projektů;

– pořádání stáží, seminářů, uměleckých dílen a workshopů;
– pořádání výstav;
– vydavatelská a nakladatelská činnost související s realizací uměleckých projektů

v rámci hlavní činnosti společnosti;
– zajišťování propagačních materiálů týkajících se uměleckých projektů 

v rámci hlavní činnosti, propagace činnosti související s plněním 
obecně prospěšných služeb.

PŘEDMĚT HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI:

– hostinská činnost;
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to na základě živnostenského 

oprávnění č.j. MCP2/108922/2014/OZ-REG/Mik vydaného Úřadem MČ Praha 2.

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI:

Ředitel společnosti: Rostislav Novák ml.
Výkonný ředitel: Vít Novák

SPRÁVNÍ RADA:

Jiří Kohout
Kristina Nováková Záveská
Jan Balcar
Martina Suchá
Jan Maksim Komaro
Rostislav Novák st.

DOZORČÍ RADA:

René Jež
Hana Müllerová
Kalman Horvát

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI:

Rostislav Novák, bytem Šumavská 1048/21, 120 00 Praha 2
Vít Novák, bytem Šternberkova 1351/4, 170 00 Praha 7

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI:

– Ředitel Rostislav Novák je statutárním orgánem společnosti.
– Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
– Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
– Nové složení personálních orgánů společnosti bylo jmenováno 10. února 2018.
– Zápis společnosti v rejstříku o.p.s. plně odpovídá aktuálním ustanovením zákona.
– V roce 2019 společnost evidovala 3 zaměstnance v pracovním poměru.
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ČINNOST SPOLEČNOSTI  

V ROCE 2019
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V roce 2019 dovršila společnost Cirk La 
Putyka první desetiletí své existence na 
české divadelní scéně. Po celou dobu 
usiluje o permanentní rozvoj žánru nového 
cirkusu u nás a svým přístupem i rozsahem 
realizovaných projektů je výjimečná  
i v mezinárodním srovnání. Specifický 
umělecký rukopis principála Rostislava 
Nováka, originální témata i jejich autorské 
zpracování, to vše dlouhodobě vytváří 
unikátní multižánrový koktejl, v němž 
hledáme hranice jednotlivých žánrů a stylů, 
které následně ještě raději překračujeme, 
bouráme či modifikujeme. Zajímá nás 
současná podoba jevištního jazyka  
a pohybového divadla obecně, nicméně 
sdělení či téma jsou pro nás stále na prvním 
místě.

Divadelně-novocirkusová představení 
souboru Cirk La Putyka jsou již pro značnou 
část diváctva známým pojmem. Ruku v ruce 
s obecným rozvojem žánru nového cirkusu, 
jehož jsme se před deseti lety staly hlavními 
propagátory na české divadelní scéně, 
stoupá i divácký zájem. Ačkoli v mnoha 
oblastních divadlech jsme stále průkopníky 
a seznamujeme se specifiky žánru nejen 
obecenstvo, ale i místní kulturní pracovníky, 
obecně lze říci, že už si naše společnost 
vybudovala poměrně silnou značku  
i širokou diváckou základnu napříč věkovým 
i geografickým spektrem. Přitom se nám 
stále daří diváky překvapovat něčím novým, 
nečekaným a netradičním, něčím, co je 
často zvedá k potlesku vestoje a zanechává 
hluboký a dlouhotrvající zážitek.

Po celý rok jsme se hodně věnovali  
i mimopražským divákům a odehráli  
28 představení v regionál-ních divadlech  
po celé České republice. Hráli jsme v 
Trutnově, Českém Těšíně, Kolíně, Hradci 
Králové, Brně, Mladé Boleslavi, Velkých 
Karlovicích, Plzni, Chebu, Karlových Varech, 
Kutné Hoře, Ústí nad Orlicí, Šumperku, 
Novém Jičíně, Havířově a Ostravě. Na některá 
z těchto míst se vracíme pravidelně a máme 
v nich solidní diváckou základnu. Ve třech  
z uvedených měst (Cheb, Kutná Hora  
a Šumperk) jsme byli naopak poprvé, ale i tak 
se nám dařilo sály vyprodávat a dočkat se 
po-tlesku vestoje. V rámci těchto zájezdů po 
Česku nás v roce 2019 vidělo asi 8 350 lidí.

V uplynulém roce jsme byli pozváni i na dva 
prestižní evropské festivaly, do Marseille  
a Berlína, kde jsme odehráli celkem šestkrát 
inscenaci ADHD pro zhruba  
1 500 návštěvníků.

Celková návštěvnost našich 296 představení 
v roce 2019 celkově dosáhla zhruba 68 tisíc 
diváků.

V roce 2019 se Cirk La Putyka navíc 
představil na mnoha společenských akcích, 
mimo jiné na otevření nového showroomu 
High Lite v Ostravě, luxusního klenotnictví 
Carollinum v Pařížské ulici v Praze, udílení 
cen Král bílé stopy, odhalení nového 
elektromobilu Porsche Taycan, přímém 
přenosu televizní soutěže StarDance  
a dalších.

Rok 2019 byl opět nadprůměrný – obzvláště 
co se návštěvnosti našich představení 
týče. Jen na naší domácí scéně divadla 
Jatka78 v Pražské tržnici v Holešovicích nás 
vidělo bezmála 30 tisíc di-váků, kteří mohli 
zhlédnout 83 našich představení.  
A to přesto, že jsme první půlrok hostovali  
na unikátní kabaretní scéně Chamäleon 
Theater v Berlíně, kde jsme odehráli 170 
repríz inscenace Memories of Fools pro více 
než 25 tisíc diváků.

Druhá polovina roku se nesla ve znamení 
pokračujících oslav 10 let existence naší 
novocirkusové společnosti. Rozhodli jsme se 
s nejstaršími tituly vrátit na místa, kde jako 
inscenace vznikaly – La Putyku jsme třikrát 
odehráli v Divadle Archa, Up End Down 
dvakrát v La Fabrice a Slapstick Sonata měla 
derniéru na Nové scéně Národního divadla, 
kde byla před 8 lety premiérována. Po dvou 
letech jsme se vrátili na jedinečný pražský 
festival Letní Letná, kde jsme odehráli 
tři reprízy novinky Isole. Tato pražská 
představení navštívilo zhruba 2 500 diváků.
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SLAPSTICK 
SONATA

První mezinárodní inscenace byla v roce 2011 
nazkoušena, představení work in progress 
proběhlo v listopadu 2011, premiéra na Nové 
scéně Národního divadla pak v únoru 2012 a na 
scéně finského Národního divadla v květnu 
2012. Režisérem inscenace byl Maksim Komaro, 
umělecký ředitel Circo Aereo.

RISK

V roce 2012 nazkoušené představení, jehož první 
uvedení proběhlo v prosinci 2012 a premiéra na 
festivalu v La Seyne-sur-Mer a v Marseille v lednu 
2013. První inscenace v repertoáru společnosti, 
která měla mezinárodní obsazení. V uplynulé 
sezóně derniérována.

PLAY

V průběhu roku 2013 byla nastudována inscena- 
ce PLAY, premiéra se uskutečnila v březnu 2014. 
Režijně vedl tým zkušených performerů Maksim 
Komaro z Finska.

AIRGROUND

V průběhu roku 2013 byla nastudována inscen-
ace AIRGROUND, jejíž první uvedení proběhlo v ří-
jnu 2013 a premiéra v únoru 2014. Představení je 
založeno na vzdušné akrobacii ženského tria a je 
doplněno živou hudbou.

3.1.
Repertoár 
2017

LA PUTYKA 
První inscenace společnosti, jejíž premiéra se 
konala v roce 2009. Toto představení nastartova-
lo vlnu zájmu o žánr nového cirkusu v českém 
divadelním světě a v současnosti je kultovní 
záležitostí.

UP‘END‘DOWN

Druhá inscenace v režii Rosti Nováka, která měla 
premiéru v prosinci 2010. Představení přineslo 
na českou scénu dosud nepoužívané disciplíny. 
I toto představení získalo řadu divadelních 
ocenění a velký divácký ohlas.
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LA PUTYKA

První, eponymní inscenace společnosti, jejíž premiéra 
se konala v roce 2009. Toto představení vlastně 
nastartovalo vlnu zájmu o žánr nového cirkusu  
v českém divadelním světě a v současnosti je kultovní 
záležitostí. Představení posbíralo řadu prestižních 
divadelních ocenění.

UP END DOWN

Představení z roku 2010 je stále považováno  
za jedno z nejsilnějších divadelních sdělení  
v repertoáru společnosti. Na podzim 2018 se  
s ním podařilo vyjet na české turné po oblastních 
divadlech a dostalo se mu rovněž nové scénické 
úpravy ve verzi se symfonickým orchestrem pražské 
Filmové filharmonie. I toto představení získalo řadu 
divadelních ocenění a velký divácký ohlas.

SLAPSTICK SONATA

První mezinárodní projekt, pro který soubor oslovil 
finského režiséra Maksima Komara, od premiéry  
v roce 2011 objel takřka celý svět (mimo jiné dvě turné 
po USA, dále Izrael, Finsko, Nizozemsko, Německo, 
Itálie a mnoho dalších). Díky své nonverbální komice  
a vrcholné akrobacii má stále velký potenciál.

AIRGROUND

Komorní představení zaměřené převážně na vzdušnou 
akrobacii, v němž účinkují pouze tři artistky a jeden 
muzikant, se postupně vypracovalo na jedno z divácky 
nejoblíbenějších představení souboru a dočkalo se 
i rozšířené úpravy pro festivalové a další venkovní 
scény.
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BATACCHIO

Představení, které vzniklo v rámci pokračující 
spolupráce s finským režisérem Maksimem 
Komarem a choreografkou Ilonou Jäntti, mělo 
premiéru v květnu 2017. Příběh se inspiruje 
poetikou starých kočovných společností, které ve 
svých představeních volně spojovaly všemožné 
druhy lidských dovedností a výtvorů, od 
cirkusových a divadelních výstupů a hudebních 
čísel přes zázraky dobových nových technologií až 
po ukázky anatomických anomálií zvířat a lidí.

HIT, TELL THE 
DIFFERENCE

Projekt, který vznikal exkluzivně pro pražský 
cirkusový festival Letní Letná, měl premiéru v srp-
nu 2017. Představení, které vzniklo propojením 
artistů a hudebníků z Cirku La Putyka a souboru 
Future Vision Acrobat ze Rwandy, pojednává o 
střetech různých kultur, předsudcích a snech i 
každodenních radostech dvou odlišných světů.

HONEY

Jednou z událostí uplynulé sezóny byl kopro-
dukční projekt Cirku La Putyka a Dejvického 
divadla. Představení, které společně hrají oba 
soubory, vzniklo na základě skutečných událostí. 
Myšlenka spolupráce dvou odlišných souborů 
a touha spojit autentické, komorní a činoherní 
herectví s neméně autentickým a mnohdy čistě 
spontánním novocirkusovým pojetím prostu-
pují celým představením, díky čemuž si inscen-
ace získala přízeň diváků i odborné veřejnosti. 
Premiéru mělo představení v listopadu 2017.

BIOGRAF

Představení prvně uvedené v listopadu 2015, 
jehož tématem je setkání hrdinů filmových 
včerejšků. V hlavní roli účinkuje Jiří Kohout, který 
provádí diváky již poněkud zašlou historií biografů.

ROOTS 

Druhý díl trilogie Family Roots in Black Black 
Woods nabízí divákům pohled jak do historie 
cirkusového umění, tak do osobní historie prota- 
gonistů představení. Specifikem oproti přechozím 
inscenacím je zejména stylizace celé show do ka-
baretního stylu, kdy diváci sedí u stolků a během 
představení mohou popíjet drinky a ochutnat 
delikatesy od známých šéfkuchařů.

BLACK BLACK WOODS

Závěrečný díl trilogie Family Roots in Black 
Black Woods. Během takřka čtyř a půl hodiny 
je divákům prezentována detailní introspekce 
vztahu otce a syna v podání Rostislava Nováka 
st. a Rostislava Nováka ml. Tento vztah prochází 
silnými turbulencemi, změnami stereotypů 
i emočními zvraty, ale ta nejzákladnější a nejpod-
statnější pravidla zůstávají.

BIOGRAF

Představení určené hlavně dětem a jejich rodičům,  
v němž Jiří Kohout, jediný herec na scéně, seznamuje 
diváky s pomalu zapomínanými hrdiny stříbrného 
plátna éry němého filmu. Interaktivní představení 
pracující s filmovými předtáčkami a principy laterny 
magiky si získalo oblibu i v oblastních divadlech  
a často je navštěvováno školami.

3.1.
REPERTOÁR
2019
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Představení, které vzniklo v rámci pokračující 
spolupráce s finským režisérem Maksimem 
Komarem a choreografkou Ilonou Jäntti, mělo 
premiéru v květnu 2017. Příběh se inspiruje 
poetikou starých kočovných společností, které ve 
svých představeních volně spojovaly všemožné 
druhy lidských dovedností a výtvorů, od 
cirkusových a divadelních výstupů a hudebních 
čísel přes zázraky dobových nových technologií až 
po ukázky anatomických anomálií zvířat a lidí.

HIT, TELL THE 
DIFFERENCE

Projekt, který vznikal exkluzivně pro pražský 
cirkusový festival Letní Letná, měl premiéru v srp-
nu 2017. Představení, které vzniklo propojením 
artistů a hudebníků z Cirku La Putyka a souboru 
Future Vision Acrobat ze Rwandy, pojednává o 
střetech různých kultur, předsudcích a snech i 
každodenních radostech dvou odlišných světů.

HONEY

Jednou z událostí uplynulé sezóny byl kopro-
dukční projekt Cirku La Putyka a Dejvického 
divadla. Představení, které společně hrají oba 
soubory, vzniklo na základě skutečných událostí. 
Myšlenka spolupráce dvou odlišných souborů 
a touha spojit autentické, komorní a činoherní 
herectví s neméně autentickým a mnohdy čistě 
spontánním novocirkusovým pojetím prostu-
pují celým představením, díky čemuž si inscen-
ace získala přízeň diváků i odborné veřejnosti. 
Premiéru mělo představení v listopadu 2017.

BIOGRAF

Představení prvně uvedené v listopadu 2015, 
jehož tématem je setkání hrdinů filmových 
včerejšků. V hlavní roli účinkuje Jiří Kohout, který 
provádí diváky již poněkud zašlou historií biografů.

ROOTS 

Druhý díl trilogie Family Roots in Black Black 
Woods nabízí divákům pohled jak do historie 
cirkusového umění, tak do osobní historie prota- 
gonistů představení. Specifikem oproti přechozím 
inscenacím je zejména stylizace celé show do ka-
baretního stylu, kdy diváci sedí u stolků a během 
představení mohou popíjet drinky a ochutnat 
delikatesy od známých šéfkuchařů.

BLACK BLACK WOODS

Závěrečný díl trilogie Family Roots in Black 
Black Woods. Během takřka čtyř a půl hodiny 
je divákům prezentována detailní introspekce 
vztahu otce a syna v podání Rostislava Nováka 
st. a Rostislava Nováka ml. Tento vztah prochází 
silnými turbulencemi, změnami stereotypů 
i emočními zvraty, ale ta nejzákladnější a nejpod-
statnější pravidla zůstávají.

BATACCHIO

Pokračování spolupráce s finským Circem Aereo 
a jeho uměleckým ředitelem Maksimem Komarem. 
Volně navazuje na představení Slapstick Sonata. 
Inspiruje se poetikou starých kočovných divadelních 
společností, atmosférou zašlých magických triků 
a akrobacie. Při svém uvedení na festivalu Fringe ve 
skotském Edinburghu se stalo nejnavštěvovanější 
českou inscenací.
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ROOTS

Představení vzniklo v roce 2016 speciálně  
pro berlínský kabaretní prostor Chamäleon. Show 
v tom pravém slova smyslu, která je srozumitelná 
celosvětovému publiku, obsahuje vrcholná cirkusová 
čísla, ale neztrácí nic z poetiky Cirku La Putyka. Ačkoli 
byla šita na míru německé scéně, již dvakrát si získala 
diváky v Praze a na cestách ve Švédsku a Rakousku.

BLACK BLACK WOODS

Nejradikálnější projekt souboru, duet otce a syna 
Novákových v režii Jozefa Fručka, je závěrečným dílem 
rodinné trilogie Family Roots in Black Black Woods. 
Za sezónu 2016/2017 získala tato svérázná 
inscenace Cenu Divadelních novin za tvůrčí počin 
v kategorii Tanec a pohybové divadlo, v roce 2018 
byla oceněna Českou divadelní DNA za výjimečný 
počin na poli nového divadla.
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HONEY

Společný projekt Cirku La Putyka a Dejvického 
divadla v režii Miroslava Krobota. Příběh na základě 
skutečných událostí, který představuje spojení 
autentické osobnostní komorní činohry Dejvického 
divadla s neméně autentickými prvky nového 
cirkusu Cirku La Putyka. Hraje se blokově 2-4krát 
ročně na domácí scéně Cirku La Putyka  
v holešovických Jatkách78.

ADHD

Představení pouze se zahraničním obsazením, které 
využívá osobní zkušenosti principála Rostislava 
Nováka mladšího s problematikou syndromu 
hyperaktivity (ADHD – attention deficit hyperactivity 
disorder). Nabízí „nejnovocirkusovější“ podívanou  
z dílny souboru za několik posledních let. Zároveň chce 
upozornit na to, že ADHD není jen onemocněním, ale 
může znamenat novou kvalitu života.

MEMORIES OF FOOLS

Již druhý projekt, který připravil Rostislav Novák 
exkluzivně na míru berlínské kabaretní scéně 
Chamäleon. Příběh malého chlapce, který sní  
o tom, jak se stát astronautem. Jeho misí je zachránit 
vzpomínky, než nám zmizí z paměti. Jedná se o hravé 
představení plné prvotřídní akrobacie, tance, divadla  
i kouzelnických triků, barevný cirkusový koktejl  
pro celou rodinu.

Koproducenti Partneři Mediální partner

ISOLE

Loňská premiéra je vlastně zdivadelněný koncert 
okořeněný špetkou akrobacie a notnou dávkou 
humoru. Živá hudba je tradiční součástí inscenací  
Cirku La Putyka a právě hudba je nosným tématem 
tohoto projektu. Nový cirkus je o virtuozitě, 
ekvilibristice, ale není důležité, zda je to virtuozita  
v pohybu, nebo v hudbě. Za tímto projektem stojí opět 
finský režisér Maksim Komaro, který tentokrát do 
hlavní role obsadil hudebníky, kteří souborem prošli  
v průběhu uplynulých deseti let.
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CLP STUDIO
Mimo svou hlavní činnost, tedy tvorbu a realizaci divadelně-novocirkusových představení, 
jsme i v uplynulém roce pokračovali v rozvíjení svého edukačního programu CLP Studio. 
V rámci něj se pořádají pravidelné pondělní lekce akrobacie v tréninkové hale divadla 
Jatka78. Každé pondělí je rozděleno do 6 kurzů podle věku a zdatnosti frekventantů, 
celkem je tak uspořádáno 240 kurzů za rok. Každé pondělí se lekcí účastní zhruba  
140 zájemců z řad široké veřejnosti. Tyto kurzy jsou ve-deny lektory z řad akrobatů 
našeho souboru. Další z aktivit CLP Studia je každoroční letní akroba-tický kemp v přírodě, 
na který pravidelně odjíždí čtyřicítka účastníků.



3.2.
PŘEDSTAVENÍ V ČR

V ROCE 2019 JSME NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODEHRÁLI  
120 PŘEDSTAVENÍ. Z TOHO 83 NA DOMÁCÍ SCÉNĚ SOUBORU,  
V MULTIKULTURNÍM PROSTORU JATKA78 (BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ 
306/13, 170 00 PRAHA 7). MIMO PRA-HU BYLY REALIZOVÁNY 
NÁSLEDUJÍCÍ INSCENACE V TĚCHTO MĚSTECH:

ISOLE    Trutnov, Český Těšín, Kolín, Hradec Králové, Brno, Mladá Boleslav, Velké Karlovice,  
   Kutná Hora, Karlovy Vary
ADHD    Brno, Trutnov, Plzeň
BIOGRAF  Cheb
BATACCHIO  Kutná hora, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Nový Jičín, Havířov, Ostrava

Společnost každoročně pořádá představení pro děti z dětských domovů v rámci 
dlouhodobé spolupráce s Tomášem Slavatou a jeho projektem Inspirace dětem.  
V kooperaci s organizací Naděje poskytujeme zdarma lístky na vybraná představení 
lidem bez domova. V uplynulém roce jsme spolupracovali mimo jiné s Výborem dobré 
vůle – Nadací Olgy Havlové, s organizacemi Pink Bubbles, Debra či Elpida. Svými 
mimodivadelními aktivitami, jako jsou například Hejbej se a tvoř! nebo 8 statečných,  
se společnost snaží motivovat znevýhodněné děti a přivést je ke sportu či divadlu, naučit je 
trávit aktivně a smysluplně volný čas či pomáhat ostatním.

V září 2019 byl v pražském kině Lucerna premiérován záznam představení Up End Down 
Symphony, který následně vstoupil do kino distribuce po celé republice a promítal se 
rovněž na mnoha divadelních či multižánrových festivalech.

3.3.
PŘEDSTAVENÍ V ZAHRANIČÍ

V ROCE 2019 ODEHRÁL SOUBOR 6 PŘEDSTAVENÍ V ZAHRANIČÍ. 
HLAVNÍM VÝVOZNÍM ARTIKLEM SPOLEČNOSTI BYLA INSCENACE 
ADHD, KTERÁ BYLA ODEHRÁNA NA TĚCHTO PRESTIŽNÍCH 
MEZINÁRODNÍCH FESTIVALECH:

BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE  Marseille, Francie
BERLIN CIRCUS FESTIVAL    Berlín, Německo
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3.4.
Tým

JÁDRO TVŮRČÍHO TÝMU SOUBORU JE STABILNÍ, PŮVODNÍ OKRUH 
SPOLUPRACOVNÍKŮ ZŮSTÁVÁ A PRŮBĚŽNĚ SE ROZŠIŘUJE,  
A TO JEDNAK VZHLEDEM K POČTU INSCENACÍ A JEJICH FYZICKÉ 
NÁROČNOSTI, A JEDNAK VZHLEDEM K MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI.

ÚČINKUJÍCÍ

Anna Schmidtmajerová, Zuzana Havrlantová, Šárka Fülep Bočková, Jana Smolíková, Daniel 
Komarov, Jiří Weissmann, Michal Boltnar, Rostislav Novák st., Anna Nováková Kopecká, 
Vojtěch Fülep, Jiří Kohout, Zbyněk Šporc, Alexandr Volný, Ondřej Malý, David Hlaváč, Jan 
Balcar, Andrej Rády, Pavel Skála, Jan Kletenský, Zdeněk Skrejval, Adam Novotný, Veronika 
Linhartová, Šimon Marek, Terezie Charvátová, Nikol Fryšová, Merlin Ettore (Německo), Jan 
Čtvrtník, Filip Zahradnic-ký, Solenne Bailly (Francie), Romuald Solesse (Francie), Valentin 
Verdure (Francie), Ethan Law (USA), Esmeralda Nikolajeff (Švédsko), Lisa Matilda Angberg 
(Švédsko), Mira Leonard (Švédsko), Risto Sakari Mänistö (Finsko), Carlos Landaeta Meneses 
(Venezuela), Émile Pineault (Kanada), Simon Wiborn (Švédsko), Mireia Piñol Martínez 
(Španělsko), Vincent Bruyninckx (Belgie), Jonas Garrido Verwerft (Belgie), Mauricio Rafael 
Cugat (Argentina), Sandra Pericou-Habaillou (Francie).

REALIZAČNÍ TÝM

Vít Novák, Petr Husička, David Ostružár, Michal Sikora, Ivan Kubál, Kryštof Záveský, 
Veronika Trubačová, Kristýna Řepová, Kristýna Milaberská, Michaela Kernová,  
Martina Suchá, Anna Lupienská, Oldřich Procházka, Jonáš Tichý, Jiří Maleňák,  
Jan Mlčoch, Ondřej Kyncl, Jan Středa, Eva Svobodová, Tomáš Svoboda, Jan Mikšátko, 
Kristina Záveská Nováková, Lenka Habartová, Kristiana Kvasničková, Jan Balcařík,  
Kateřina Mikynová, Martin Sršeň, Jakub Jelen.

25



4. 
FINANCOVÁNÍ  

SPOLEČNOSTI V ROCE 2019

26 27



28 29

FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
V ROCE 2019

Společnost funguje na principu vícezdrojového financování - dlouhodobě hospodaří  
s příjmy z vlastních zdrojů (prodej vstupenek na představení), s příjmy z grantových 
systémů MHMP, grantových systémů MK ČR a případně dalších veřejných zdrojů,  
a s příjmy ze strany soukromých podnikatelských subjektů. Vzhledem k výši prostředků 
přidělených z veřejných zdrojů podléhá hospodaření společnosti povinnému auditu účetní 
závěrky. 

Dlouhodobě tvoří příjmy z vlastní činnosti kolem 3/4 celkových příjmů společnosti, což 
dokládá finanční stabilitu společnosti, solidní potenciál projektů a organizační schopnosti 
realizačního týmu společnosti. 

Audit provedla společnost BNS, v.o.s., oprávnění KAČR č. 264, viz příloha výroční zprávy. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 2019

4.1.  VÝNOSY

  Celkové výnosy v hlavní činnosti činily 25 752 tis. Kč. 
  Celkové výnosy v hospodářské činnosti činily 1 666 tis. Kč.
 
  Struktura finančních zdrojů společnosti v roce 2019:

4.1.1.   Podpora z veřejných zdrojů 
  MHMP, MKČR, Městská část Praha 7
  4 436 tis. Kč / 16,3 %

4.1.2.  Příjmy z hlavní činnosti 
  19 730 tis. Kč / 72,6 %

4.1.3.  Příjmy ze soukromých zdrojů 
  1 326 tis. Kč / 0,5 %

4.1.4.  Příjmy z hospodářské činnosti 
  1 666  tis. Kč / 0,6 %

4.2.  NÁKLADY

  Celkové náklady v hlavní činnosti činily 28 199 tis. Kč. 

  Celkový hospodářský výsledek společnosti byl ve výši -781 tisíc Kč. 

  Společnost nevyplácela funkční odměny řediteli společnosti, ani členům   
  správní nebo dozorčí rady. Strukturu majetku, závazků, pohledávek a fondů  
  zobrazují účetní výkazy společnosti, které jsou přílohou této výroční zprávy. 



ROZVAHA
V plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 / v celých tisících Kč / IČ: 2 8 9 6 8 4 6 8

A K T I V A Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 930 470

A.I. Dlouhodobý majetek nehrmotný 2 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3

2. Software 4

3. Ocenitelná práva 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 2 834 2 635

1 .Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 2 834 2 635

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 21 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22

2. Podíly - podstatný vliv 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

4. Zápůjčky organizačním složkám 25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 28 -1 904 -2 165

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29

2. Oprávky k softwaru 30

3. Oprávky k ocenitelným právům 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33

6. Oprávky ke stavbám 34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem  
     a souborům hmotných movitých věcí 35 -1 904 -2 165

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

B Krátkodobý majetek celkem 40 2 387 4 114

B.I. Zásoby 41 69 29

1. Materiál na skladě 42

2. Materiál na cestě 43

3. Nedokončená výroba 44

4. Polotovary vlastní výroby 45

5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 69 29

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50

B.II. Pohledávky 51 904 2 450

1. Odběratelé 52 787 1 734

2. Směnky k inkasu 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55 117 4

5. Ostatní pohledávky 56

6. Pohledávky za zaměstnanci 57

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř. zdr. pojištění 58

8. Daň z příjmu 59 50

9. Ostaní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61

11. Ostatní daně a poplatky 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 110

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 64

14. Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti 65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67

17. Jiné pohledávky 68

18. Dohadné účty aktivní 69 552

19. Opravná položka k pohledávkám 70

B.III. Krátkodobý finanční majetek 71 1 369 1 557

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 932 650

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky na účtech 74 437 907

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Peníze na cestě 78

B.IV. Jiná aktiva 79 45 78

1. Náklady příštích obdobi 80 45 78

2. Příjmy příštích období 81

 Aktiva celkem 82 3 317 4 584
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P A S I V A Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 1 791 10

A.I. Jmění celkem 2 1 118 1 118

1. Vlastní jmění 3

2. Fondy 4 1 118 1 118

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 5

A.II. Výsledek hospodaření celkem 6 -327 -1 108

1. Účet výsledku hospodaření 7 X -781

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8 -1 052 X

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 725 -327

B. Cizí zdroje celkem 10 2 526 4 574

B.I. Rezervy celkm 11 0 0

1. Rezervy 12

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 14

2. Vydané dluhopisy 15

3. Závazky z pronájmu 16

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 17

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 18

6. Dohadné účty pasivní 19

7. Ostatní dlouhodobé závazky 20

B.III. Krátkodobé závazky celkem 21 2 400 4 099

1. Dodavatelé 22 1 688 1 786

2. Směnky k úhradě 23

3. Přijaté zálohy 24

4. Ostatní závazky 25 534 1 495

5. Zaměstnanci 26 102 118

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdravotního pojištění 28 43 53

8. Daň z příjmu 29

9. Ostatní přímé daně 30 3 9

10. Daň z přidané hodnoty 31 30 180

11. Ostatní daně a poplatky 32

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 33

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 34

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 35

15. Závazky k účastníkům sdruženým ve společnosti 36

16. Závazky z pevných termínovanách operací a opcí 37

17. Jiné závazky 38 458

18. Krátkodobé úvěry 39

19. Eskontní úvěry 40

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 41

21. Vlastní dluhopisy 42

22. Dohadné účty pasivní 43

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 44
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

B.IV. Jiná pasiva celkem 45 126 475

1. Výdaje příštích období 46 126 83

2. Výnosy příštích období 47 392

Pasiva celkem 48 3 317 4 584

Sestaveno dne:  7. května 2020

Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky:

MgA. Rostislav Novák / ředitel

Sestavil:  Ing. Anna Lupienska
Kontakt:  +420 606 760 919

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
V plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 / v celých tisících Kč / IČ: 2 8 9 6 8 4 6 8  

Číslo
řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady 1

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 24 130 24 130

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 3 2 459 2 459

2. Prodané zboží 4 40 40

3. Opravy a udržování 5 17 17

4. Náklady na cestovné 6 52 52

5. Náklady na reprezentaci 7

8. Ostatní služby 8 21 562 21 562

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9

1. Změna stavu zásob vlastní cinnosti 10

2. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizacních služeb 11

3. Aktivace dlouhodobého majetku 12

A.III. Osobní náklady 13 2 321 2 321

1. Mzdové náklady 14 1 832 1 832

2. Zákonné sociální pojištění 15 489 489

3. Ostatní sociální pojištění 16

4. Zákonné sociální náklady 17

5. Ostatní sociální náklady 18

A.IV. Daně a poplatky 19 598 598

1. Daně a poplatky 20 598 598

A.V. Ostatní náklady 21 691 691

1. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní úroky a penále 22 2 2

2. Odpis nedobytné pohledávky 23

3. Nákladové úroky 24 1 1

4. Kursové ztráty 25 320 320

5. Dary 26 56 56

6. Manka a škody 27

7. Jiné ostatní náklady 28 312 312

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. položek 29 459 459

1. Odpisy dlouhodobého majetku 30 459 459

2. Prodaný dlouhodobý majetek 31

3. Prodané cenné papíry a podíly 32

4. Prodaný materiál 33

5. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

A.VII. Poskytnuté příspěvky 35

1. Poskytnuté členské příspevky a příspěvky zúčtované 
     mezi organizačnímisložkami 36

A.VIII Daň z příjmu 37

1. Daň z příjmu 38

 Náklady celkem 39 28 199 28 199
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Číslo
řádku

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy 40

B.I. Provozní dotace 41 4 436 4 436

1. Provozní dotace 42 4 436 4 436

B.II. Přijaté příspěvky 43 1 326 1 326

1. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

2. Přiajté příspěvky (dary) 45 1 326 1 326

3. Přijaté členské příspěvky 46

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 19 730 1 666 21 396

1. Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 19 730 1 666 21 396

B.IV. Ostatní výnosy 49 260 260

1. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 50

2. Platba za odepsané pohledávky 51

3. Výnosové úroky 52

4. Kursové zisky 53 258 258

5. Zúčtování fondů 54

6. Jiné ostatní výnosy 55 2 2

B.V. Tržba z prodeje majetku 56

1. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 57

2. Tržba z prodeje cenných papírů a vkladů 58

3. Tržba z prodeje materiálu 59

4. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 60

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 61

Výnosy celkem 62 25 752 1 666 27 418
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 63 -2 447 1 666 -781

Daň z příjmu 64

D. Výsledek hospodaření po zdanění 65 -2 447 1 666 -781

Sestaveno dne:  7. května 2020

Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky:

MgA. Rostislav Novák / ředitel

Sestavil:  Ing. Anna Lupienska
Kontakt:  +420 606 760 919

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 01/01/2019 do 31/12/2019 
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 01/01/2018 do 31/12/2018 

A.  POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
  (§ 30 ODST. 1 PÍSM. A) VYHLÁŠKY) 

  Název:   Cirk La Putyka, o.p.s.

   Sídlo:   Šumavská 21/1048, 120 00 Praha 2

   Právní forma:  o.p.s.

   IČ:   28968468 
  DIČ:   CZ28968468

  Poslání jednotky (hlavní činnost):
  Autorská umělecká tvorba

   Hospodářské a hlavní činnosti:
  Reklamní činnost
 
  Statutární orgány účetní jednotky: 
  Rostislav Novák, funkce ředitel o.p.s.

   Informace o zakladatelích/zřizovatelích 
  Rostislav Novák, zakladatel
  Vít Novák, zakladatel

B.  POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY  
  A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 
  (§ 30 ODST. 1 PÍSM. D) + E) VYHLÁŠKY)

1.  Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 30 odst. 1 písm. d) bod 1 a 2 Vyhlášky)

1.1.  Zásoby

  Účtování zásob je prováděno:       
  * způsobem B evidence zásob.        
         
  Výdej ze skladu je účtován:        
  * metodou FIFO.        
        
  Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:    
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
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  Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:      
  * ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady  
  (dopravné, clo, pojistné aj.)        

1.2.   Dlouhodobý majetek
  
  Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
      

1.3.   Cenné papíry a podíly

  Ocenění cenných papírů a podílů        
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
      

1.4.   Zvířata

  Ocenění příchovků a přírůstků zvířat        
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
      

2.  Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 30 odst. 1 písm. d) bod 2 Vyhlášky)

2.1.   Odepisování        
        
  Odepisování dlouhodobého hmotného majetku      
  * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila  
  v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových  
  odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.       
 
  Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku      
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
      
  Daňové odpisy - použité metody        
  * rovnoměrné odpisy         
  * zrychlené odpisy        
        
  Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku     
  * Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován  
  do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.  
      
2.2.   Opravné položky a oprávky k majetku       
  * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
      

3.  Přepočet cizích měn na českou měnu (§ 30 odst. 4 písm. d) bod 3 Vyhlášky)   
  * roční kurs vyhlášený ČNB vždy první pracovní den běžného účetního období.   
  Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem  
  ČNB platným k rozvahovému dni.        
        

4.   Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny  
  reálných hodnot (§ 30 odst. 1 písm. d) bod 4 + 30 odst. 1 písm. e) bod 1 a 2 Vyhlášky)  
  * Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  
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5.  Položky výnosů a nákladů mimořádné svým objemem nebo původem  
  (§ 30 odst. 1 písm. f) Vyhlášky)

Druh výnosu
Běžné účetní období Minulé účetní období

Účetní 
hodnota Povaha výnosu, příp. jeho původ Účetní 

hodnota Povaha výnosu, příp. jeho původ

0 0

0 0

Celkem 0 0

Druh nákladu
Běžné účetní období Minulé účetní období

Účetní 
hodnota Povaha nákladu, příp. jeho původ Účetní 

hodnota Povaha nákladu, příp. jeho původ

0 0

0 0

Celkem 0 0

6.  Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením  
  (§ 30 odst. 1 písm. g) Vyhlášky)

Název a právní forma účetní jednotky Sídlo IČO

C.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT   
	 	 (§	30	ODST.	1	PÍSM	H)	AŽ	Y)	VYHLÁŠKY)

1.  Detailní rozpis pohybů dlouhodobých aktiv (§ 30 odst. 1 písm. h) body 1 a 3 Vyhlášky) 

Položky dlouhodobých aktiv 
brutto:

Minulé účetní období Běžné účetní období

Zústatek 
k 1. dni Přírůstek Úbytek Zústatek 

k 1. dni Přírůstek Úbytek
Zůstatek-  
rozvahový 

den

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 0

Software 0 0 0 0 0 0 0

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. maj. 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0

38

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0

Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0 0 0 0 0 0

Stavby 0 0 0 0 0 0 0

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 975 944 85 2 834 0 199 2 635

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. maj. 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 975 944 85 2 834 0 199 2 635

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0

Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 0 0 0 0 0

Zápůjčky organizačním složkám 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 1 975 944 85 2 834 0 199 2 635

z toho : výše úroků, které jsou součástí oceně-
ní dlouhodobého majetku XXX 0 XXX XXX 0 XXX XXX

2.  Detailní rozpis pohybů opravných položek (§ 30 odst. 1 písm. h) bod 2 Vyhlášky) 

Opravné položky
Minulé účetní období Běžné účetní období

Zústatek 
k 1. dni Tvorba Zůčtování Zústatek 

k 1. dni Tvorba Zúčtování
Zůstatek-  
rozvahový 

den

- dlouhodobému  majetku 0 0 0 0 0 0 0

- zásobám 0 0 0 0 0 0 0

- finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0

- pohledávkám - zákonné 84 250 0 84 250 0 0 0 0

- pohledávkám - ostatní 193 750 0 193 750 0 0 0 0

Celkem 278 000 0 278 000 0 0 0 0

3.  Detailní rozpis pohybů oprávek dlouhodobých aktiv (§ 30 odst. 1 písm. h) bod 1 Vyhlášky) 

Položky oprávek dlouhodo-
bých aktiv:

Minulé účetní období Běžné účetní období

Zústatek 
k 1. dni Přírůstek Úbytek Zústatek 

k 1. dni Přírůstek Úbytek
Zůstatek-  
rozvahový 

den

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 0 0

Software 0 0 0 0 0 0 0

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0
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Stavby 0 0 0 0 0 0 0

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 513 391 0 1 904 459 198 2 165

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 513 391 0 1 904 459 198 2 165

Celkem 1 513 391 0 1 904 459 198 2 165

4.  Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi (§ 30 odst. 1 písm. i) Vyhlášky)

Výše odměny na: Běžné účetní období Minulé účetní období

Povinný audit účetní závěrky 45 45

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

Celková výše nákladů 45 45

5.  Název jiných účetních jednotek, v nich účetní jednotka drží podíl 
  (§ 30 odst. 1 písm. j) Vyhlášky)

Obchodní firma účetní 
jednotky Sídlo účetní jednotky

Výše podílu 
na základním 

kapitálu

Výše vlastního 
kapitálu

Výše hospodář-
-ského výsledku

0,00 % 0 0

0,00 % 0 0

6.   Výše dluhů po splatnosti ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění  
  a z daňových nedoplatků (§ 30 odst. 1 písm. k) Vyhlášky)

Právní důvod dluhu Výše dluhu Datum splatnosti

Celková výše dluhů 0 XXX

7.1.   Dlouhodobé dluhy/závazky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let  
  (§ 30 odst. 1 písm. m) Vyhlášky)

Věřitel Právní důvod dluhu Výše dluhu Datum splatnosti

Celková výše dluhů XXX 0 XXX
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7.2.   Dlouhodobé pohledávky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let  
  (§ 30 odst. 1 písm. m) Vyhlášky)

Dlužník Právní důvod pohledávky Výše pohledávky Datum splatnosti

Celková výše pohledávek XXX 0 XXX

8.1.   Pohledávky kryté věcnými zárukami (§ 30 odst. 1 písm. m) Vyhlášky)

Druh pohledávky / dlužník
Běžné účetní období Minulé účetní období

Účetní 
hodnota

Forma / povaha záruky, 
příp. jméno ručitele

Účetní 
hodnota

Forma / povaha záruky, 
příp. jméno ručitele

0 0

0 0

Celkem 0 0

8.2.   Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami (§ 30 odst. 1 písm. m) Vyhlášky)

Druh závazku / věřitel
Běžné účetní období Minulé účetní období

Účetní 
hodnota

Forma / povaha záruky, 
příp. jméno ručitele

Účetní 
hodnota

Forma / povaha záruky, 
příp. jméno ručitele

0 0

0 0

Celkem 0 0

9.   Pohledávky a závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze (§ 30 odst. 1 písm. n) Vyhlášky)

Druh pohledávek /  
závazků Celková výše

z toho: účetní 
jednotky 

vlastněné ÚJ

z toho: 
přidružené 

účetní 
jednotky

Splatnost Povaha a forma závazku

Všechny pohledávky 0

Všechny závazky/dluhy 0

z toho : podmíněné závazky 0

z toho : poskytnuté věcné záruky 0

z toho : penzijní závazky 0

10.   Členění hospodářského výsledku (§ 30 odst. 1 písm. o) Vyhlášky)

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Výnosy 25 752 1 666 27 418

Náklady 28 199 0 28 199

Hospodářský výsledek před zdaněním -2 447 1 666 -781

Daň z příjmů 0 0 0

Hospodářský výsledek po zdanění -2 447 1 666 -781
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11.   Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v členění podle kategorií 
  (§ 30 odst. 1 písm p) Vyhlášky)

Kategorie zaměstnanců Počet Mzdové 
náklady 

Zákonné 
sociální 

pojištění

Ostatní 
sociální 

pojištění

Zákonné 
sociální 
náklady

Ostatní 
sociální 
náklady

Pracovní poměr 0 1 832 489

Součet 0 1 832 489 0 0 0

12.   Údaje o zaměstnancích, kteří jsou členy řídících, kontrolních nebo jiných určených orgánů,  
  a výše jejich odměn a požitků (§ 30 odst. 1 písm. p) a q) Vyhlášky)

Kategorie zaměstnanců 
-  členů řídících, kontrolních 
nebo jiných určených orgánů

Počet Mzdové 
náklady 

Zákonné 
sociální 

pojištění

Ostatní 
sociální 

pojištění

Zákonné 
sociální 
náklady

Ostatní 
sociální 
náklady

Součet 0 0 0 0 0 0

12.   Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných určených orgánů nebo jejich rodinných   
  příslušníků ve smluvních účetních jednotkách (§ 30 odst. 1 písm. r) Vyhlášky)

Bývalí členové řídících, 
kontrolních nebo jiných 
určených orgánů

Počet Mzdové 
náklady 

Zákonné 
sociální 

pojištění

Ostatní 
sociální 

pojištění

Zákonné 
sociální 
náklady

Ostatní 
sociální 
náklady

Součet 0 0 0 0 0 0

13.   Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných určených orgánů nebo jejich rodinných   
  příslušníků ve smluvních účetních jednotkách (§ 30 odst. 1 písm. r) Vyhlášky)

Člen řídících, kontrolních nebo jiných 
určených orgánů, resp. rodinný 
příslušník s uvedením jeho vztahu

Smluvní účetní jednotka Obchodní smlouva / smluvní vztah
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14.   Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, kontrolních a jiných určených orgánů 
  (§ 30 odst. 1 písm. s) Vyhlášky)

Běžné účetní období

Zálohy, závdavky, 
zápůjčky a úvěry 
poskytnuté členům:

Výše Úrok Splatnost
Splaceno 

k rozvaho- 
vému dni 

Odpis k 
rozvaho- 
vému dni

Způsob zajištění

řídících orgánů 0

kontrolních orgánů 0

jiných orgánů 0

Celkem 0 XX XX 0 0 0 XX

Minulé účetní období

Zálohy, závdavky, 
zápůjčky a úvěry 
poskytnuté členům:

Výše Úrok Splatnost
Splaceno 

k rozvaho- 
vému dni 

Odpis k 
rozvaho- 
vému dni

Prominuto 
k rozvaho- 
vému dni

Způsob zajištění

řídících orgánů 0

kontrolních orgánů 0

jiných orgánů 0

Celkem 0 XX XX 0 0 0 XX

15.   Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsob využití prostředků  
  z daňových úlev z minulých let v běžném účetním období (§ 30 odst. 1 písm. t) Vyhlášky)

Položka Částka v Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním  -781

Výnosy nepodléhající dani z příjmů  0

Nedaňové náklady odpovídající výnosům nepodléhající dani z příjmů 0

Daňově neuznatelné náklady  353

Další položky připočitatelné k základu daně  0

Další položky odečitatelné od základu daně  0

Základ daně před dalšími úpravami (ř. 220 DAP DzPPO) 0

Odečet daňové ztráty  0

Daňová úleva podle § 20 odst. 7 zákona o DZPPO  0

Další odečty od základu daně 0

Konečný základ daně (ř. 270 DAP DzPPO)  0

Daň z příjmů (sazba 19 %)  0

Slevy na dani  0

Celková daň  0

Způsob využití prostředků z daňových úlev z minulých let v běžném účetním období

Rok Výše použité daňové úlevy Způsob využití
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16.   Komentář k významným položkám z rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát  
  (§ 30 odst. 1 písm. u) Vyhlášky)

Významná položka rozvahy / 
výkazu zisku a ztrát Částka Komentář položky

Výnosy - Provozní dotace 4 436 Dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtů územních celků

17.   Významné přijaté a posktynuté dary, jejich dárci a příjemci (§ 30 odst. 1 písm. v) Vyhlášky)

Přijaté dary Poskytnuté dary
Dárce Výše daru Příjemce Výše daru

Československá obchodní banka 1 300

Celková výše darů 1 300 XXX 0

18.   Přehled o veřejných sbírkách (§ 30 odst. 1 písm. w) Vyhlášky)

Název veřejné sbírky Vybraná částka Účel sbírky a použití vybraných prostředků

19.   Způsob vypořádání hospodářských výsledků minulých účetních období 
  v běžném účetním období (§ 30 odst. 1 písm. t) Vyhlášky)

Položka Částka

Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období -1 052

Výsledek hospodaření do roku 2017 725

0

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta -327

Sestaveno dne:  21. května 2020
Sestavil:  Ing. Anna Lupienska
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ZPRÁVA  
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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5. 
PODĚKOVÁNÍ 
PARTNERŮM
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Je potřeba zmínit, že přestože bez podpory mnoha soukromých sponzorů i veřejných 
poskytovatelů dotací by činnost společnosti nemohla být realizována v dosavadním 
rozsahu, zejména závislost na veřejných dotacích se daří každoročně snižovat. V tomto 
smyslu lze tedy říci, že Cirk La Putyka hospodaří se zdravě strukturovanými rozpočty,  
což mu umožňuje zachovat rozumnou rovnováhu mezi tvůrčí svobodou a osvětovou  
a kulturně-společenskou veřejně prospěšnou aktivitou.

V roce 2019 obdržel soubor dvě dotace na celoroční činnost – od Magistrátu hl. m. Prahy  
a od Ministerstva kultury ČR. Dále bylo podpořeno uvedení představení ADHD na festivalu 
v Berlíně (Ministerstvo kultury ČR OMV). Vznik a realizaci inscenace Memories of Fools  
v Berlíně podpořil grantem Česko-německý fond budoucnosti a CLP Studio bylo podpořeno 
z rozpočtu Městské části Praha 7. 

BEZ TĚCHTO DOTACÍ BYCHOM NEMOHLI FUNGOVAT VE SVÉ ŠÍŘI 
A TVŮRČÍ SVOBODĚ. TÉTO PODPORY SI VELICE VÁŽÍME.

DĚKUJEME!
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GENERÁLNÍ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

PARTNEŘI PROJEKTŮ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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