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Plnění finančního plánu za rok 2015 
Náze" a adresa organizace: Slezské dh·adlo Opava, příspěvková organizace, Horní náměstí 13, 746 69 Opava 

NÁKLADY 
1111,ní činnosr OnJllň. 

' ZapoJ<nl SJ...ute1.'Tiost 1... 
Doplň. 

Č°inno~t 

připadč ncdoSlatku r.\dku přidcjleJ Plán 2015 
Zmrny Ff> Přc!.UO} ' ,)·no,í, mimo 

l'pra, cn) fp S"'-uttčnost Slurc~noM I,. 
upm\ cnému rP 

činnost plán 
s"utetnou (\ 1h7o,:nelcm ramc1 fp 2015 31.12.201~ plá11u 1°•) 201~ 

FP ( IOO'o) 201S 

(\ ri~ Kč na 2 dtSt-finmli misrs) ,16 sl 2 sl3 sl 4 sU sl 6 

~01 Spotřcb..i materiálu 4 570.00 i,6.20 4 706.20 4 706.20 102.98% 100.00% 

, lom • ka.occlai"s\.e rx.1trch~ 11 0.00 56.% 166,96 166.% 1~1.78% 100.00% 

· t1snc1 11wsrícdl~ 70,00 -8.66 6 1.34 61.34 87,63% 100,00% 

- mattn:11 hudťhni nasuow 26000 -485 !55.15 255. I~ 98,13'/. 100.00% 

• pohoru11: hmot) 13000 -~9.75 80.25 80.25 61,739/. 100.00% 

- prnco,n, pomud.~ 100.00 -38.89 61 , 11 61.11 61.1 1% 100,00% 

-dl\:ldclm ')pta,) nWlt'n~J du ht."r 3 000.00 68. 14 3 068.14 , 068, 14 102.27% 100,00% 

· m :1krnll S\tllo. 7\UL 1cchn1La 250.00 O.~~ 250.32 250.32 100,13% 100.00o/. 

• DDH\1 do:; l h h.~ 50.00 -13.3~ 36.66 36.66 73,32% 100,00% 

• propaga..:"1.." 400.00 25.39 H S,39 425.39 106,35% 100.00% 

· ustanu 200.00 100.88 300.88 300.88 IS0A4'Yo, 100,00% 

S02 Spotřtba encrtit 2 900.00 -904.97 I 995.03 I 995.03 68.79% 100.00% '5 00 (,4.01 

, 10m - cl1.i..rnd~-~ ťnergtť I 50/l.OO -542. 18 Q57.82 957.82 6J.85"1. 100.00•;., J0.00 2~ .i I 

· plyn I 200.00 -,80.71 8 19,29 819.29 68.27"/. IOO.OO'Yo, 20.00 8.5') 

- ,ochu:. stOCně 20000 17.92 217.92 217.92 108,96% 100.00•;., 25.00 33.0 1 

S04 zboi.í 80.00 -0.44 79.56 79.S<, 99.45% I00,00% 

511 O pra,1 a udňo,:áni 500.00 174.99 674,99 67U9 135.00% 100.00"/o 5.00 5.29 

S12 C'HIO\Of 200,00 -18 04 151 .% ISl .96 75,98% 100,00"/., 

513 1'ákh1d~· mt rtprt'zenrari 2000 7. 18 27.18 27.18 135.90% 100,00% 

~18 Ostami slufby 10 250.00 I 500.00 I 0 40.49 790.71 I> 581.20 13 58 1.20 132.50% 100,00•;,. lk0.00 167.59 

, 10111 • po~IO\ né 120.00 -18.63 101.37 10 1.37 u ,43•1,, 100,00% 

- telcL..oinuruL.acc. 111rem"1 140.00 -2. 17 137.M3 137.8, 98,4S% 100,00•1„ 

· dopro, a 250.00 13,87 263.8 7 263.87 10~.S51Yo 100.00% 

- 1.uuu:n,) . 11:i1em hudeb1uch 1mnc11alu I 100.00 438 88 I 538 .88 I 538.88 139,90% 100,00% 

• llt\JClllllC 180.00 c,9,(,1 249.6 1 249.6 1 138,67"/, 100.00•1,, ISO 00 150 .00 

- u~l,d 850.00 -62.91 787.09 787.09 92,60% 100,00% 10.00 11 .59 

- slu7h~ 11 150.00 39.04 189.04 189,04 126,03% 100,00„/v 

- prop.1gílCC 800.00 I 20.71 920.7 1 910.71 115,09% 100.00% 10.00 

- oš.•unc. hc!n.: n:1,trOJ llť 60.00 5.60 65.60 6.'.<>0 109.33% 100,00% 

• hCl~IUJICI JI\ :tdfa 4fJ0.00 554.21 351.8, I 306.0J I 306.04 326,"1 % 100.00•;., 

- ll0/1' 80.00 -7.40 71.60 72.ť>O 90,7S% 100.00% 

- íC\1/C 100.00 -93.35 6.65 ó.65 6,6!'i .. / .. I00,00% 

· banl..u, 01 rorlr.1~ ~an~ !!OP:1~ (t s 70.00 ~3.% 103.% 103.96 148,SI % 100.00% 

- honornh: lu.)S(UJh:tcl1 umčlcu 5 150.00 I 500.00 I IS. 7- 6 765.77 6 765. 77 131.37% 100.00'X, 

• OM:lllll 800.00 271.1 8 I 072. 18 I 072. 18 13-S,02 11
/ .. 100.00% 1\1.00 b.Ull 

Sll ~bdo,i naiklad) (plal) . OPl'P) 42 500.00 -274. 59 42 215.41 42 225.41 99.3~% 100,00% ISO.OU 220.:;2 

, 1cm • plar~ 1amč.:.1nancú 41 800,00 -444.31 41 355.69 41 355.69 98,94% 100,00"!. 130.00 195.35 

- OPPi' 700.00 49.3.< 749.35 749_:;5 107,0~"/" 100.00% 20.00 2.a_cp 

-11:i.luad.1 platu jncm~ , 120.37 120.37 120.37 1/11########## 100,00% 

~2.a Zákonnt soc. 1,ojii třní (ldrn, . );()C , 14 300.00 - 122.00 14 178.00 IJ 178.00 99. 1:''V., I00.00% 48.00 n. 12 

S2~ Ostatní sociá lní pojihřni ll.oopcrall\a) 230.00 5 S I 2,5.51 2:;s.s 1 102.40% 100.00% 

527 Zák. SO<. ná~lad) I 060.00 82.52 I 142.52 I 142.52 I07,78% 100.00% 1.00 1,95 

1 10tn - phMI do H, W 41 0.00 4.76 414.76 J 14.76 I 01.16 '/. 100.00'Y. 1.00 1.95 

- prispc!',cl. na ~11a,o,ar11 650.00 77.76 727.76 727. 76 111 ,96% 100,00% 

532 Daň 1 nemo, itoui 10.00 -27.58 -17,58 -17.58 -175.SO•h 100.00% 

5J1i 03.UUni dani 11 pophUkJ tl..oll.~) 10.00 -3.2 1 6 .79 6 .7Q 67.90"/. 1110,00% 

~2 .tinf po ku~· a pt nált 12.50 IJ.50 12.50 NH#H#HHHHH#H I00.00% 

Osra1n í núklad~ z činno~ri !<i_.9 a 5S7 100.00 -6.65 93.35 93.J~ 93.35% IOO.OO'X, 

, 10m - ial.onné pojhttm \ Ondcl 80.00 -7. 12 72.88 72.88 9 1,10 '/. 100.00% 

- ostutnt ( ,č 557) 20.00 0 . .7 20.-'i 20.47 I02.35% 100.flO'X, 

551 Odpis) dlouhudobiho maj1>tku j 000.00 -(>I ~6 2'J3~. I~ 2 938.14 "7.9~'Y. 100,00% blJ.00 51. H 

S581'iá1Jadi , drobntho dlouh. ni•jt1~u 170.00 -IST I S 1.23 ISU3 88.96% IOO.(IO% 

563 ~un:O\Č' zrrá~ 8.72 8.72 s.n H######IH'HHH 100,00% 

~ákla<ly celkem 79 900.0(1 I 500.00 0.00 790.71 82 190.7 1 R2 190.7 1 102,81% 100.00% 519.00 588.72 



Plnění finančního plánu za rok 2015 
Název a adresa organizace: Slezské di\'adlo Opa\·a, přísphková organizace, Horní náměstí 13, 746 69 Opava 

1111\·ní činnos 1 

Dopl ň. 
llopl ň. 

VÝNOSY ' ZapoJC1U Skutdno,t I,. činnosr p lán 
Cinnou 

Plio l01S 
Zmtn) FP Piesun'\ , L'pro, <n) FP Sko t•č-t Sl..ut~nost l.. 

upra,rncmu rP s\.utečnosl 
zJ1zo,·a1dcm ramC'1 FP 

,,nosu mimo 
:?01) 31.1 2.2015 planu 1•·0) 2111~ 

t·P (100'•) 2015 

(, tis. Kč 0 1 l dentinná ntÍShH sl b 

\') nos~ z prodtje služeb 8 670.00 71S.J2 9 38S,J2 9 382,03 108.1 1% 99.9611. 

, tom. d1,addn1 čmnos1 S S00.00 715.~:? 9215.32 9 21S,J2 108.42% 100,00% 

· prodeJ dn adcl111ch programů 170.00 170.00 1<>6.71 98,06% 1)8,06% 

#il###il##lt#lt# //## ##~###### 

1•ou;i1i in,·N.ti č ního fondu do,·) no,ú 500.00 500.00 109.45 2 1.89% 21.89% 

roui:it í renn ního fondu do ,•) nos.\ 82.50 82,SO 82,SO ####-## 100,00".4 

####-llll##fj #i/###11###### 

Chuuni přijm) 1. , las tni ttnnosti 4SO,OO JJS.91 78S.91 733.84 163.os•t. 93,.)7% 

, tom • dopr:l\ a I pi'cfa!..1uracc) 250.00 150.00 197,93 79,17"/. 79,17% 

• O~UU1U 200.00 :nS.91 535.91 535.91 267,96% 100.00% 

~--## ############ 

. naJem neb)lllHch prostor a mo\ maJell..u ####-#### ########- 400 .557.1 ~ 

• reJ..lamJ -#1#11/#/f/l# 11####-- 150 117,Uv 

- pUJčo, ani l o)t) mu ####-##11# #######-# 350 295.10 

####11##11#### 11#11###- ## 

do13ce \ 1nravslo"1czsL~ l.raJ 780,00 ~ .oo 838.00 838,00 101 •• u -; .. 100.00"/u 

dotace \ 1m1s1erSt'\ó kuhu.f\ 2 160.00 SSO,IIO 2 710,00 2 110,00 12S,46% J00.00.,,. 

#####11##11### ##########//# 

m, esuc,u 1-ransl'cr MU.00 0.80 8~0.80 840,SO 100.IO"I. 100,00o/"" 

\')'č\OS\ ť[LKDI IHU0.00 I 742.:U 15 142.53 14 696.62 I0\1.68% 4J7.0(ťVt, 900.00 969.22 

Il la \ ni činnosl 
Doplň. 

Dotilň. 
ČinnoM 

NÁKLADY 
či nnost pl:ín 

,l,.utetnuSI 
2015 

Zapo1en1 Slu1C\:nos1l.. 20 1~ 

ptjo 2015 
/.mČll) FP Přesun,, 

')nosů mnno 
Lpra,"'11) FP Skutečnos t Skutt:éno~t k 

up1 au.•nemu FP 
.lhZO\atClein ramc1 Fil 201.5 31.12.201~ pl:inu (•o) 

f p 11 00' ,1 

79900.00 I 500.00 0,00 790.7 1 S2 190.7 1 8"190,71 1.03 1.00 519.0() 588.7~ 

ROZDÍL Illa, ni či nnost 
Oo11 lň. 

(náklady minus\ fnosy) 
Duplň. 

t innost 
Nnno,1 11f:ln 

si..u1t.~nos1 

Příspěvek na provoz v 
101~ 

l UI~ 
7mtn) FP PieStlll} \ 

/ apoJClll 
l pra\tm 1 1' ~k.u1ct nosc SktH~nost l 

Sl..utcč11os1 k 

hla,•ní činnosti Plán 2015 
2f11ovatťlem ramc, FP 

\'\ OOSU muno 
~015 3 1.12.201~ plan11 1',) 

upr.n~ncmu l·P 
f'P (IIV,1 

b6 500.00 I 500.00 0.00 -951.8" t,7 ().IS.IS (,7 49 4,09 -ó.R1°o ~.9-l'. -381.lJO · '80.50 

3 



Pfilona C 7 I( Zásadam vz1anu organu SMO k pf1spévkovym organ,zacrm 

Návrh na rozděleni výsledků hospodařeni za rok 2015 

N.tvrh orvanlDce 

Výsledlk 
Prlott do N1zev organluce IČ hospod. po Pflděl do fondu 

rdaf\, cellem rezervnlho 
odmtn fondu 

Slelské dt\ladlo Opava pt1spt\lkova 
oro.inizaee 100!,!,2 8a6A0800 

Nhrh zrizovatele 

PNotl 00 
Úhrada ttri11y Pr/děl c,o fondu 
m,,.ulY(h let rezorvnfho 

Odm6n 
tondu 

Zůstatek k 31.12.2015 

02 vysledek 

1'101poda„n1 N.tvrh Nh,h 

mlnul)"Ch organluce 1nzovatele ZfiroYatefern Uh~da ztri:ty 
minulých let ut•tnleh obdob! Fortd ,..,..rvnl Foru, lnvo5t ltnl Fond odm(tn nar~«ny odvod 

• rozputttn• 
tran,tery od 
.r:Nt.ovatete- Ptevod z rezervnlho do 

mvHtlCnlho fondu 

- 7138224 1 111 331 29 13 400 00 

Celou vi•S, hosl)Odálskétlo vysledku navrhu1eme k oievocJu na u/:el (: 432 • vysledek nosP(>(laleno monulych u<:etn,ch ol>dobt · rozpuSU!né transfery od zlozovatele Ročni výSe 1nvestoCniho transferu SDO sice 6n1 840 795 Kl: ale rozd1I do ~lkové výše tiosP(>(lálskeho 
vvsledlc.u dorovná chybepci částku z rn11,utých let Celková VV!e zůstatku utlu C 4 32 1a1< bude odoovidat pfesn~ rfiletemu pcxlilu ,nvestJtního transferu t1 3 x 640 795 ~ 2 522 385 Kč ( ledy 886 408 Kt: soutasn'( HV + 1 635 977 Kč minulá vyše ůtlu t 432) 

Zpracoval 
Dne 

Ing Maron DobeS 
1542016 

Q '{L;Do;,.,t povělený f,zenom 



SLEZSKÉ 
DIVADLO 
OPAVA 

příspěvková organizace 
Horní náměstí 13 
746 69 Opava www.divadlo-opava.cz 

Zpráva o hospodaření za rok 2015 

1. Informace o účetní jednotce 

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, Horní náměstí 13, Opava 746 69 
(dále také „SDO" či „divadlo") 

IČ: 00100552 DIČ: CZ00100552 

Právní forma: příspěvková organizace 

Založení: Město Opava se Dohodou o přenesení zřizovatelských práv ze dne 
27. 1.1993 uzavřenou mezi městem Opava a Okresním úřadem Opava na základě 
§ 67, odst. 2, zák. č. 367/1990 Sb. a usnesení Zastupitelstva města Opavy č . 246/18/1 
ze dne 14.12.1993, stalo s účinností od 1.1.1994 zřizovatelem příspěvkové organizace 
Slezské divadlo Opava. 

Činnost (samotná produkce) Slezského divadla Opava je vykonávána v „hlavní 
budově" sídlící na Horním náměstí 13. Součástí další budovy, tzv. divadelní studio, 
jsou krejčovny , prádelna, archív, rekvizitárna a ubytovna. Obě zmiňované budovy jsou 
divadlu předány do správy na základě zřizovací listiny. Mezi další využívané objekty 
patří hala na ulici Pekařské sloužící jako sklad kulis. Sklad a půjčovna kostýmů 
je provozována na ulici Kolofíkovo nábřeží v pronajatých prostorách. 

2. Hospodaření 

Při hospodaření se Slezské divadlo Opava řídí platnými právními předpisy , aktuálním 
zněním Zřizovací listiny a stanovenými závaznými ukazateli. 

IČ . 00100552 
DIČ . CZ 00100552 

Bankovní spojeni: 830821 /0100 
nejsme plátci DPH 



Na základě závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem obdrželo SDO v roce 
2015: 

Příspěvek na provoz ve výši: 
z toho 

příspěvek zřizovatele 
dotace MK ČR 
dotace MSK 

71 548,-- tis. Kč 

68 000,-- tis. Kč 
2 710,-- tis. Kč 

838,-- tis. Kč 

Z příspěvku na provoz byly účelově vázány prostředky ve výši 3 000,--tis. Kč na odpisy 
dlouhodobého majetku a limit mzdových prostředků byl stanoven ve výši 42 500,-
tis. Kč . Dalším závazným ukazatelem byl Odvod z investičního fondu zřizovateli 
ve výši 6 mil. Kč. Veškeré závazné ukazatele byly dodrženy. 

Celkově v roce 2015 SDO hospodafilo s výnosy ve výši 83 665,84 tis. Kč 

(82 696,62 tis. Kč v hlavní činnosti (HČ) a 969,22 tis. Kč v doplňkové činnost i (OČ)), 
náklady činily 82 779,43 tis. Kč (82 190,70 tis. Kč v HČ a 588,73 tis. Kč v OČ) 
a ukončilo tak své hospodaření s hospodářským výsledkem 886,41 tis. Kč 
(505,92 tis. Kč v HČ a 380,49 v OČ) . 

Tento hospodářský výsledek je však finančně nekrytý, neboť vznikl z důvodu účtování 
o investičním transferu ve výši 840,79 tis. Kč. Zbylá částka ve výši 45,61 tis. Kč pokrývá 
nekrytou výši výnosů minulých let z výše uvedeného důvodu. Celý hospodářský 
výsledek tak bude navrhován k přeúčtování na účet číslo 432- Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období, jehož celková výše bude přesně odpovídat 
investičnímu transferu zaúčtovaném v tříletém období. 

3. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav souhlasí 
se skutečným stavem. Je oceněn v pořizovacích cenách a doba odepisování 
„investičního" majetku je stanovena dle vnitřní směrnice. Výše pravidelných měsíčních 
odpisů odpovídá schválenému odpisovému plánu zřizovatelem . 

V roce 2015 SDO pořídilo nový investiční majetek ve výši 44,77 tis. Kč (externí 
monitor). Z důvodu vysokého odvodu z investičního fondu však nebyla plně 
uspokojena potřeba nákupu nových hudebních nástrojů a modernizace vozového 
parku. Tato potřeba výrazně stoupá v následujícím období! 

Mimo výše uvedené došlo v roce 2015 k běžným nákupům potřebného majetku včetně 
standardního vyřazení nepotřebného a především zastaralého či nefunkčního 
majetku. I v oblasti drobného dlouhodobého majetku a zároveň oprav a údržby 
z úsporných důvodů v minulých letech narůstá potřeba dovybavení kanceláří, 
zkušeben apod. 

IČ : 00100552 
DIČ : CZ 00100552 

Bankovní spojení: 830821 /0100 
nejsme plátci DPH 



4.Zásoby 

Zásobami v SDO se rozumí divadelní programy určené k prodeji divákům a materiál 
k výrobě vlásenek. Nově od roku 2015 také tzv. turistické známky vydané k 21 O. výroč í 
zahájení činnosti dnešního Slezského divadla Opava. 

O zásobách účtuje SDO způsobemB . Zásoby byly k31 .12.2015 řádně 
inventarizovány. 

5. Finanční majetek 

SDO má zřízeno několik účtů. U ČSOB, a.s. je zřízen účet pro finanční transakce 
se zřizovatelem, pro pravidelné měsíční (inkasní) platby a výplaty mezd. Další účet 
u téže banky je zřízen pro účely FKSP. U Komerční banky, a.s. je zřízen účet 
pro běžný platební styk s dodavateli a odběrateli a pro úhrady zákazníků platebními 
kartami. Provozní účet u ČSOB, a.s. je dále analyticky členěn na zůstatky peněžních 
fondů . 

V SDO jsou zřízeny 2 pokladní místa, a to hlavní pokladna včetně devizové pokladny 
(Euro, USD, PLN) a dále předprodejní pokladna, která se dále člení na pokladnu 
,,marketing" a pokladnu „večerní" - obsluhují dvě pokladní. 

Peněžní prostředky byly na konci roku 2015 řádně inventarizovány. 

6. Pohledávky 

Zůstatek pohledávek vykazovaných v Rozvaze byl řádně inventarizován. Jedná se 
o běžné pohledávky za odběrateli či zaměstnanci. Na podrozvahovém účtu je 
sledovaná dlouhodobě nedobytná pohledávka odepsaná v minulém roce na základě 
souhlasu zřizovatele. 

7.Závazky 

Mezi závazky vykazované k 31. 12. 2015 patří běžné závazky vůči dodavatelům , 
zdravotním pojišťovnám , správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu 

(daň za zaměstnance) a závazky vůči zaměstnancům (mzda za prosinec 2015). 
Tyto závazky měly splatnost a byly uhrazeny v měsíci lednu 2016. 

IČ: . 00100552 
DIČ : CZ 00100552 

Bankovní spojení: 830821 /0100 
nejsme plátci DPH 



8. Časové rozlišení 

SDO časově rozlišuje na účtech : 

381 - náklady příštích období 

384 - výnosy příštích období 

9. Peněžní fondy 

veškeré náklady související 
s následujícím účetním obdobím 

časově rozlišené tržby za představen í, 

která budou odehrána v roce 2016 

Fond odměn nebyl během roku 2015 žádným způsobem používán. 

Fond rezervní byl během roku použit na proúčtování finančního daru od firmy Kotola 
CS a.s. ve výši 70 tis. Kč na posílení finančních prostředků na výrobu inscenace 
Limonádový Joe. Zároveň byl použit na úhradu pokut a úroků z prodlení na základě 
výměru z finančního úřadu (viz. bod 11 ). 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2015 tvořen ve výši 1 % vyplacených 
prostředků na platy (dle platných právních předpisů) a byl použit v souladu 
se schváleným rozpočtem tohoto fondu na stravné a nepeněžní dary při pracovních 
výročích . 

Fond investiční (reprodukce majetku) byl tvořen odpisy z dlouhodobého majetku 
dle schváleného odpisového plánu. Použit byl na nákup investičního majetku ve výš i 
44,77 tis. Kč a 6 mil. Kč bylo odvedeno zpět do rozpočtu zřizovatele (nařízený odvod). 
Dále byl použit na posílení zdrojů na opravu a údržbu ve výši 109,45 tis. Kč. 

10. Doplňková činnost 

Z doplňkových činností vyjmenovaných a povolených ve ZL provozovalo SDO v roce 
2015 následující : 

IČ . 00100552 
DIČ : CZ 001 00552 

pronájem nebytových prostor (kavárna, místo pro 
automat na horké a studené nápoje, ubytovny 
pro zaměstnance , baletn í sá l, zkušebna 
orchestru , zkušební jeviště) , 

půjčování , výroba a prodej kostýmů, 
půjčování movitého majetku , 
poskytování reklamy, 

- jednorázové akce (představen í pořádané jinou 
organizací - pronájem „divadla"). 

Bankovní spojení: 83082 1/0100 
nejsme plátci DPH 



Mzdové náklady byly přepočteny odhadnutým procentním podílem práce dotčených 
zaměstnanců z výše jejích platů a dále dle skutečných nákladů při zabezpečen í 
požárních hlídek a uvaděček při pronájmu jeviště a hlediště . 

Ostatní náklady byly vyčísleny na základě skutečné či odhadnuté spotřeby energie, 
materiálu či služeb nebo na základě paušálně dohodnutých částek . Podíl odpisů byl 
také vypočten procentním podílem pronajímané plochy. 

Tržby z doplňkové činnosti jsou vybírány v souladu s uzavřenými smlouvami. 

11. Zhodnocení 

Při hospodaření opět nepolevovala snaha divadla o maximalizaci tržeb a přetrvávala 
platnost přijatých úsporných opatření z minulých let v oblasti nákladů . Zároveň díky 
obdrženým provozním dotacím jak ze strany zřizovatele , tak ze strany Ministerstva 
kultury ČR a Moravskoslezského kraje skončilo hospodaření divadla kladným 
výsledkem. Tento výsledek však není finančně kryt díky účtování o investičním 
transferu. Reálně tedy SDO skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. 

V průběhu roku 2015 došlo k nápravě povinnosti placení daně z přidané hodnoty. Bylo 
nutno, aby se SDO stalo tzv. osobou identifikovanou k dani z přidané hodnoty 
a v případě hostování zahraničních umělců odvádělo DPH za takto poskytnuté služby. 
Dodanění těchto služeb za minulá období vedla k vyměření pokut za pozdní podání 
přiznáni a úroků z prodlení. Tyto byly následně hrazeny z rezervního fondu. 

Během roku 2015 proběhl externí audit hospodaření SDO a zároveň bylo hospodaření 
celého roku zkontrolováno ze strany zřizovatele . Nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky. 

Výrok kontrolní skupiny: Činnost s drobnými výhradami 

Výrok auditora : Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv účetní jednotky Slezské divadlo Opava, příspěvková 
organizace k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31 .12.2015 v souladu s českými účetními 
předpisy . 

Opava, 8. 4.2016 

Ing. Martin Dobeš 
ekonomický náměstek 
pověřený řízením SDO 

IČ : 00100552 
DIČ : CZ 00100552 

Bankovní spojení : 830821 /01 00 
nejsme plátci DPH 


