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kontrapunkt, z. ú. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 

Úplný název:      kontrapunkt 

Právní forma:      zapsaný ústav  

Oficiální sídlo:     Bratří Čapků 875, 500 03 Hradec Králové  

IČO:       269 989 39 

DIČ:       CZ 269 989 39 

Registrace:      13. 5. 2005 pod č.j. VS/1-1/690848/05-R 

Datum zápisu do rejstříku ústavů:  25. března 2016, spisová značka U86 vedená u 

Krajského soudu v Hradci Králové 

Bankovní spojení:     235068595 / 0300, ČSOB, a.s. 

 

 

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2017 
 

Správní rada 

Předsedkyně:    MgA. Barbora Holanová 

Členové:    Ing. Andrea Moličová a Ing. Miroslava Zbořilová 

Ředitelka:    Martina Erbsová 

 

1. O NÁS  

Kulturní neziskovka kontrapunkt byla založena v roce 2005 pod názvem Poco a poco animato 

s cílem vytvořit v královéhradeckém kontextu prostor pro vytváření a prezentaci 

nekonformního a nového umění. Ke změně názvu došlo na členské schůzi dne 11. 11. 2013. 

Hlavním cílem našich projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-

společenského dění ve městě v celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně 

zaměřenými organizacemi, podpora kreativních lidí a příprava desetidenního Open Air 
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programu Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a mezinárodního festivalu 

Jazz jde městem / Jazz Goes to Town. 

2. NAŠE CÍLE 

• Vytvořit komunikační a spolupracující platformu pro tvůrčí lidi, neformální umělecká 

uskupení a další organizace; 

• pojímat různé projevy umělecké činnosti a navzájem je propojovat, poskytovat jim 

zázemí či odbornou konzultaci; 

• prezentovat neprofesionální uměleckou činnost; 

• vytvářet podmínky pro kulturní využití veřejných prostor (ulice, náměstí, parky); 

• vytvářet a vstupovat do kulturních místních, regionálních a mezinárodních networků; 

• mapovat kreativní a umělecký potenciál města Hradec Králové a jeho regionu; 

• zapojovat zdejší veřejnost do kulturně-společenského dění; 

• podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a kreativity; 

• vytvářet a realizovat projekty, které vycházejí z potřeby místní komunity; 

• otevírat diskuzi o vzniku kulturního domu pro alternativní umělecké činnosti. 

 

3. PŘEHLED ČINNOSTI KONTRAPUNKT z. ú. 2017 

LEDEN – ÚNOR: 

- Open Air Program (OAP): vyhodnocení přihlášek, výběrová dramaturgie programu / 

zábory veřejného prostranství / úzká komunikace se soubory – ověřování termínů a 

technických podmínek / rekognoskace nových prostor / zajištění administrativně technické 

dokumentace (nezbytná povolení, zábory veřejného prostranství, bezpečnostně krizový 

plán, městská policie, technické služby apod.) 

- Jazz Goes to Town (JGTT): předvýběr hudební dramaturgie / finální potvrzení prostor / 

výběr nové grafiky / webové stránky 

BŘEZEN – DUBEN: 

- OAP: grafická a textová příprava propagačních materiálů / pravidelná komunikace se 

soubory 

- JGTT: finalizace hlavního programu  

- 30. 4.- Zaber Hradec! První setkání v roce 2017 na louce ve staré Třebši, kde sídlí unikátní 

Sauna a osvěžovna NUUK. Tentokrát bylo setkání charakterizováno jako LUČNÍ  

KVĚTEN:  

- OAP - tisk a distribuce programů, tisková konference s ostatními organizátory 

- JGTT: technické podmínky, potvrzení dopravy a ubytování, úzká komunikace s hudebníky 

ČERVEN: 

- OAP: realizace 23. – 30. 6. 2017, 200 produkcí, 20 prostor historického centra a 50 tisíc 

návštěvníků 

- JGTT: propagace v rámci 0AP 
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ČERVENEC - SRPEN 

- OAP - administrativní záležitosti, vyhodnocení, monitoring, podklady pro vyúčtování 

- JGTT - tvorba materiálů – grafika, tisk, začátek mediální kampaně 

ZÁŘÍ 

- 16. 9. – Zaber Hradec ! na Náměstí 28. října, od 14 do 18 hod odehrál ZH! pod názvem 

“SKLIZEŇ”. K tomuto úkolu byl využit prostor městské tržnice 

- Příprava projektu Královéhradecký architektonický manuál KAM (ve spolupráci s Dům 

umění Brno) 

- OAP: zhodnocení ročníku, výběr tématu / ustanovení pracovního týmu  

- JGTT: hlavní mediální kampaň / tisková konference / distribuce programů / zahájení 

předprodeje 

ŘÍJEN 

- 30. 9. -1. 10. - Den Architektury v Hradci Králové – mezinárodní festival, v ČR 

koordinuje KRUH - komentované prohlídky, diskuze, přednášky, ve spolupráci s Bio 

Central 

- 10. – 14. 10. 2017, realizace 23.ročníku festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to 

Town - 5 dní, 19 koncertů, doprovodný program 

- 26. 10. – obnovený provoz galerie WTG – Walk Thru Gallery vernisáž výstavy 

Václav Stratil: Zase sedim. 

LISTOPAD 

- JGTT: administrativní záležitosti, vyhodnocení, monitoring, podklady pro vyúčtování 

- OAP výběr tématu OAP a tvorba uměleckého konceptu / účast na regionálních přehlídkách 

neprofesionálů – předvýběr pro dramaturgii  

 PROSINEC 

- JGTT: zhodnocení ročníků s organizačním týmem / důležité výstupy pro přípravu ročníku 

následujícího / ustanovení pracovního týmu / první nástin dramaturgie 

- 17. 12. - Zaber Hradec! – vánoční sousedský zimmarkt v kavárně Kraft 

- Nutná administrativa se změnou ředitelky – od 1.1-2018 se jí stala Barbora Holanová 

PRŮBĚŽNĚ 

- Grantové výzvy a fundraising 

- Zapojování si do dalšího kulturního dění ve městě 

- Vyhledávání divadelních a hudebních produkcí pro oba velké festivaly 

- Poskytování konzultace v oblasti artsmanagementu, grantů, produkce apod. 
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4. PODĚKOVÁNÍ 

Kontrapunkt prezentuje a iniciuje tvorbu, která vzniká a představuje se mimo tradiční síť 

kamenných divadel. Svou činností chce přispět k myšlence, že menší lokální kulturní 

organizace jsou často nedoceněnými, ale skutečnými „hybateli“ živého umění v regionech. 

Proto bychom chtěli poděkovat všem našim poskytovatelům finančních prostředků, 

sponzorům, dárcům, partnerům, návštěvníkům, umělcům, dobrovolníkům a dalším 

příznivcům, kteří nás v této činnosti podporují a bez nichž bychom tyto hodnoty nemohli 

zprostředkovat.  

 

Děkujeme: 

Za finanční prostředky 

Statutárnímu městu Hradec Králové a programu Calendarium Regina, Státnímu fondu kultury 

ČR, Ministerstvu kultury České republiky, Královéhradeckému kraji a Královéhradecké 

provozní a. s.. 

 

Za partnerství 

Klicperovu divadlu o. p. s., Divadlu Drak o. p. s., Centr8ln9 kino, s. r. o., Fomei a. s., 

Technickým službám Hradec Králové, Nové síti o. s., Prostor Pro o. s., Skoku do života o. p. 

s., HKfree o. s. 

A mnoha a mnoha dalším… 

 

Martina Erbsová, v.r. 

ředitelka kontrapunkt, z. ú. 

 

_________________________ 
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PŘÍLOHY 

 

A Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017 

B Rozvaha – zkrácený obsah 

C Výkaz zisků a ztrát 



Příloha A 

 

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017 

 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

 
1. §30/1/ a Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, statutární orgány a organizační složky 

 

Název účetní jednotky:  kontrapunkt, z.ú.  

 

Sídlo:   Severní 753/10, 500 03 Hradec Králové 

 

IČO:    26998939    

 

Datum vzniku:  13.5.2005  

 

Právní forma: ústav  

 

Předmět činnosti: kulturní činnost  

 

Statutární orgán:  Barbora Holanová - ředitelka 

 

Kategorie účetní jednotky:  mikro účetní jednotka 

 

 
2. §30/1/ b  Zakladatel 

Zakladatel:  Martina Erbsová 

    

 
3. §3/1/b Účetní období  

 

Účetní období:    kalendářní rok  2017 

 

Rozvahový den:  31. 12. 2017 

 
4. §3/1/d Použité účetní metody a obecné účetní zásady 

 

Účetní metody: 

 

a) Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 

40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 

 

b) Vlastní jmění a fondy 

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako 

navýšení vlastního jmění.  

Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem) a budou použity 

v dalších účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve prospěch třetích osob nebo 

účetní jednotky. 

 

c) Dotace 



O schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání dotace. 

Přijatá záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky na dotace.  

 

d) Účtování v cizích měnách 

V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočet používány pevné  kurzy.  

 

e) Oceňování 

Přijaté věcné dary oceňuje organizace reprodukční pořizovací cenou. Pokud není možné určit 

cenu jinak, použije účetní jednotka při ocenění majetku ve výjimečných případech 

kvalifikovaný odhad (např. při zjištění hodnoty nově zjištěného a v účetnictví doposud 

nezachyceného majetku). 

 
 

5. §30/1 k  Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u 

finančních úřadů a celních orgánů 

K 31.12.2017  nejsou v účetnictví evidovány. 

 
6. §30/1/ n) Výše finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze 

Ústav nemá dluhy, které by nebyly obsaženy v rozvaze. 

 
7. §30/1/o Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti  

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:    - 356 152,90 Kč 

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:     463 737,77  Kč 

Celkem výsledek hospodaření:      107 585,87 Kč (zisk) 

 
8. §30/1/p Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady v členění podle výkazu zisku a 

ztrát, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních nebo jiných orgánů 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců   1 osob 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  0 osoby 

Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů 1 osoby 

Osobní náklady  - zaměstnanci    552 888,- Kč 

 
 

9. §30/1/r Účasti členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

 

Firma uzavřela smlouvu o vedení účetnictví s členkou správní rady – Ing. Miroslavou 

Zbořilovou.  
 

 

10. §30/1/s  Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů 

 

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly k 31. 12. 2017 poskytnuty žádné zálohy 

ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich 

účet, jakožto určitý druh záruky. 

 
 

11. §30/1/t Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků 

v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v  předcházejících zdaňovacích obdobích 

Základ daně z příjmů byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů v platném 

znění a byl vyčíslen ve výši 139 000 Kč. Po uplatnění odpočtu dle § 20 odst. 7 ZDP 

činí základ daně Kč 0. Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu činí Kč 26 410. 

Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu z roku 2016 ve výši Kč 10 260 byla 

vyčerpána na krytí nákladů hlavní činnosti v průběhu roku 2017.  
 

 



12. §30/1/u Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

(dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše a zdroje) 

 

Pohledávky po splatnosti:  

Nejsou evidovány. 

 

Dlouhodobý majetek: (tis. Kč)  Brutto             Oprávky  Netto   

Není evidován. 

 

 

Dotace: 

 

Statutární město Hradec Králové 

 

 

 

„Zaber Hradec!“ 5 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové    „Zaber Hradec!“ 5 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové    Open air program 996 010 Kč 

Statutární město Hradec Králové    Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 800 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové    Na činnost 50 000 Kč 

Statutární město Hradec Králové    Den architektuty 5 000 Kč 

Královéhradecký kraj    Open air program 34 000 Kč 

Královéhradecký kraj    Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 250 000 Kč 

Ministerstvo kultury    Open air program 130 000Kč   

Ministerstvo kultury    Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 200 000 Kč 

Státní fond kultury ČR    Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 85 000 Kč 

Státní fond kultury ČR    Open air program 85 000 Kč 

      

      
13. §30/1/v  Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích 

Ve sledovaném období se čerpaly dary na provoz ve výši  59 707,-Kč  

 
14. §30/1/x  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden z účtu  hospodářského výsledku ve 

schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 
 

 

 

V Hradci Králové  dne 23.3.2018 

Sestavil: Ing. Miroslava Zbořilová 

 

 

 

 

                                                                        …….…………………………… 

                                                                                 statutární orgán 

 



Sestaveno podle

vyhl. č. 504/2002 Sb.

(v tis. Kč)

IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

A K T I V A

Číslo řádku
Stav k prvnímu 

dni účet. období

Stav k 

poslednímu dni 

účet. období

b 1 2

A. 1 0 0

A.I. 2

A.II. 3

A.III. 4

A. IV. 5

B. 6 39 205

B.I. 7 0 31

B.II. 8 0 0

B.III. 9 29 160

B.IV. 10 10 14

85 39 205

P A S I V A

Číslo řádku
Stav k prvnímu 

dni účet. období

Stav k 

poslednímu dni 

účet. období

b 1 2

A. 1 -13 110

A.I. 2 28 44

A.II. 3 -41 66

B. 4 52 95

B.I. 5

B.II. 6

B.III. 7 40 33

B.IV. 8 12 62

9 39 205

Odesláno dne: Razítko: Okamžik sestavení:

22.3.2018

Telefon: 731 402 202

Příloha B

Jiná pasiva celkem                                      

Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Barbora Holanová Ing. Miroslava Zbořilová

PASIVA CELKEM                                                                           ř. 1+4

Výsledek hospodaření celkem                 

Krátkodobé závazky celkem                    

AKTIVA  CELKEM                                                                      ř. 1+6

a

Cizí  zdroje celkem                                  ř.5+6+7+8

Rezervy celkem                                                       

Dlouhodobé závazky celkem                      

Pohledávky celkem                               

Krátkodobý finanční majetek celkem             

Jiná aktiva celkem                                        

Vlastní zdroje celkem                                          ř.2+3

Jmění celkem                                                  

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem      

Dlouhodobý hmotný majetek celkem           ř. 011 až 020

Zásoby celkem                                                

Dlouhodobý finanční majetek celkem          

Krátkodobý majetek celkem                ř. 7+8+9+10

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

a

Dlouhodobý majetek celkem              ř. 2+3+4+5

26998939

Rozvaha - zkrácený rozsah Příloha č. 1

(bilance)

k 31.12. 2017
Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Kontrapunkt

Severní 753/10

500 03 Hradec Králové



Sestaveno podle

vyhl. č. 504/2002 Sb.

zkrácený rozsah

(v tis. Kč)

Kontrapunkt

IČO Severní 753/10

26998939 500 03 Hradec Králové

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

číslo řádku
činnost hlavní

činnost 

hospodářská
Celkem

b 1 1

A. x
x x

I. 1 127 8 135

II. 2 3 012 20 3 032

III. 3 523 30 553

IV. 4 39 0 39

V. 5 28 0 28

VI.
6

VII. 7 0

8 3 729 58 3 787

B. x
x x

B.I. 9 2 645 2 645

B.II.
10

60
60

B.III. 11 653 521 1 174

B.IV. 12 15 0 15

B.V.
13 0

14 3 373 521 3 894

C. 15 -356 463 107

16 0

D. 17 -356 463 107

Odesláno 

dne:

Razítko: Okamžik sestavení:

22.03.18

Telefon: 731 402 202

Příloha C

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Miroslava Zbořilová

Výnosy celkem         ř. 9+10+11+12+13

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

                                                       ř.14-8

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

                                                       ř.15-16

Podpis odpovědné osoby:

Barbora Holanová

Daň z příjmů

Osobní náklady celkem               

Provozní dotace celkem           

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem      

Daně a poplatky celkem           

Ostatní náklady celkem            

Poskytnuté příspěvky

Název ukazatele

Náklady celkem         ř. 1+2+3+4+5+6+7

VÝNOSY

Přijaté  příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboží

a

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem    

Služby celkem                         

Ostatní výnosy celkem             

Tržby z prodeje majetku

Příloha č. 2

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Výkaz zisků a ztrát

k 31.12. 2017


