Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

53. Návrh na snížení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu
Brno, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Návrh na snížení nařízeného odvodu z fondu investic a současné snížení neinvestičního příspěvku na
provoz Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci v roce 2021

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, spočívající ve
snížení příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z fondu investic v roce
2021 a současně ve snížení neinvestičního příspěvku o částku 11 000 tis. Kč u
Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, z důvodu vyššího podílu krytí
odpisů z vlastních zdrojů organizace.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/173. schůzi konané dne 29.9.2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
1.10.2021 v 13:02
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
1.10.2021 v 13:12
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Důvodová zpráva
Příspěvkové organizace mají povinnost odepisovat dlouhodobý majetek v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Organizace nemají dostatek
finančních prostředků ze své činnosti na krytí odpisů dlouhodobého majetku v plné výši.
Zřizovatel v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, poskytuje organizacím finanční částku potřebnou na dokrytí
odpisů do plné výše v rámci neinvestičního příspěvku na provoz a současně nařizuje
organizacím odvést část poskytnuté finanční částky v průběhu kalendářního roku zpět do
rozpočtu města Brna (nařízený odvod z fondu investic, o který jsou navýšeny příjmy
statutárního města Brna).
Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci (dále NDB) bylo na Z8/28. zasedání
Zastupitelstva města Brna konaném dne 22.6.2021 schváleno snížení nařízeného odvodu
z fondu investic a současné snížení příspěvku na provoz o částku 11 300 tis. Kč. Došlo tím
k posílení financování dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů, které je dlouhodobě
udržováno na konstantní úrovni.
V současné době se NDB znovu obrátilo na odbor kultury MMB se žádostí o snížení výše
uloženého odvodu z fondu investic a současně adekvátní snížení neinvestičního příspěvku na
provoz v roce 2021. Uvedený požadavek souvisí se zvýšenou potřebou dalších investičních
výdajů na nákup dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů.
Jedná se o posílení fondu investic o částku 11 000 tis. Kč, z níž by byly realizovány tyto nutné
nákupy:
Název
Souprava mikroportů pro venkovní produkce
Obnova a dovybavení jeviště Reduty
(horizonty, sufity, opona)
Obnova a dovybavení světelného parku
Janáčkova divadla
Obnova a dovybavení světelného parku
Reduta
Obnova a dovybavení světelného parku a
zvukového vybavení Mahenova divadla
Výměna a vybavení jeviště Mahenova
divadla (praktikábly, sufity, projekční
plochy)
Laserové projektory-dofinancování
Strojní a technické vybavení dílenských
provozů
CELKEM:

Pořizovací cena
1,5 mil. Kč
0,5 mil. Kč
2,5 mil. Kč
1,0 mil. Kč
1,5 mil. Kč
2,0 mil. Kč
1,0 mil. Kč
1,0 mil. Kč
11,0 mil. Kč

Pořízení a financování těchto naléhavých potřeb z vlastních zdrojů znamená, že je NDB
nebude již požadovat po zřizovateli v rámci transferu na investice v dalších letech.
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Díky úsporným opatřením napříč celým provozem (reorganizace, redukce výroby nových
inscenací, omezení marketingu…apod.) a poskytnutému záchrannému balíčku z MK ČR
skončilo hospodaření roku 2020 jako vyrovnané (resp. v zisku, ve výši zřizovatelem pokryté
ztráty roku 2019).
Výpadek neinvestičního příspěvku ve výši 11 000 tis. Kč bude NDB řešit pokračujícími
úspornými opatřeními, dále pokrytím z poskytnuté dotace MK ČR v rámci Programu na
podporu profesionálních divadel a plánovaným růstem vlastních výnosů. Hospodaření roku
2021 tak nebude v této souvislosti ztrátové.
Pokud by se hospodaření ve zbývající části roku začalo vyvíjet negativně, NDB může
realizaci nákupu zamýšleného dlouhodobého majetku zastavit a finance opět použít na
posílení provozu tak, aby neskončilo se záporným výsledkem hospodaření.
NDB žádá o snížení povinného odvodu z fondu investic a současně o snížení neinvestičního
příspěvku na rok 2021 o stejnou finanční částku ve výši 11 000 tis. Kč.
Navrhované snížení příjmů statutárního města Brna na položce “odvody příspěvkových
organizací” a změna výše neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
Národní divadlo Brno, nemá dopad na saldo příjmů a výdajů rozpočtu statutárního
města Brna v roce 2021.
Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání Komisi kulturní RMB.

pro

pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

JUDr.
Oliva

pro

Ing. Fišer

Bc.
Koláčný

pro

Róbert
Čuma

Mgr.
Hladík

pro

JUDr.
Kerndl

JUDr.
Vaňková

Materiál byl projednán na R8/173. schůzi Rady města Brna konané dne 29.9.2021.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

pro

pro

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.
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Národní

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

divadlo

Dvořákova 11, 657 70 Brno
T: +420 542 158 111, E: info(Andbrno.cz
IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820.

MAGISTŘAT MSTA BR
NA
Došlo:

Brno

Magistrát města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková

16 m 202;

č. /ÉAJ

Z

říl.:

Vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Vážená paní vedoucí,

opětovně si Vás dovolujeme požádat o snížení nařízeného odvodu z investičního fondu. Jak jsme již
avizovali u naší první letošní žádosti, je pro nás absolutně nemožné realizovat naši činnost s běžnými
vlastními investičními zdroji, které se již více jak 17 let nezvýšily. Pro NdB jsou investicí, jelikož nemá u
většiny výdajů nárok na odpočet DPH, položky v ceně přesahující 33 tis. Kč bez DPH. Což je v dnešní

době a obzvláště nyní při aktuálním výrazném zdražování velmi nízká částka a investicí je tak daleko
více položek a nákupů, než dříve.

Dovolujeme si tímto požádat o snížení nařízeného odvodu z investičního fondu v roce 2021 o částku
11 mil. Kč. Stejně jako u předchozí žádosti počítáme s tím, že bude NdB o tuto sumu snížen provozní
příspěvek

pro

rok 2021

a v rámci

hospodaření tohoto

roku se se snížením

provozního

příspěvku

vypořádáme (hospodaření v této souvislosti neskončí ve ztrátě).
V příloze uvádíme seznam investic, které budeme v letošním roce pořizovat (resp. některé z nich jsme
již byli nuceni realizovat).
Mnohokráte děkuji.

Srdečně

MgA. Martin Glaser
ředitel
e

he

Národrj
od o

příspě. kové i Štsanizaco:

Dvořákova 4, 857 70
Brno

IČ: 000
94820 U“
«Dič: CZ0
———
CZ0008
009482
48200

www.ndbrno.cz
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PŘÍLOHA

Investice 2021

SOUPRAVA MIKROPORTŮ PRO VENKOVNÍ PRODUKCE
OBNOVA A DOVYBAVENÍ JEVIŠTĚ REDUTY (HORIZONTY, SUFITY, OPONA)

OBNOVA A DOPLNĚNÍ SVĚTELNÉHO PARKU JANÁČKOVA DIVADLA
OBNOVA A DOPLNĚNÍ SVĚTELNÉHO PARKU REDUTA
OBNOVA A DOPLNĚNÍ SVĚTELNÉHO PARKU A ZVUKOVÉHO VYBAVENÍ MAHENOVA DIVADLA

VÝMĚNA VYBAVENÍ JEVIŠTĚ MD (PRAKTIKÁBLY, SUFITY, PROJEKČNÍ PLOCHY)
LASEROVÉ PROJEKTORY - DOFINANCOVÁNÍ
STROJNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ DÍLENSKÝCH PROVOZŮ
CELKEM

1,5 mil.
0,5 mil.
2,5

Kč

mil.Kč

1 mil.
1,5 mil.

Kč

2 mil.

Kč

1 mil.
1 mil,
11 mil.
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Rozpočtové opatření
Příjmy - snížení
ORJ
§ Položka ÚZ
7300 3311 2122
Běžné výdaje - snížení
ORJ
§ Položka ÚZ
7300 3311

5331

ORG

Věcná náplň

9121 Odvody příspěvkových organizací - Národní divadlo Brno, p.o.
ORG

Věcná náplň

9121 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno, p.o.

v tis.Kč

Upr. rozpočet
k 21.9.2021
52 014

Úprava
rozpočtu + -11 000

Rozpočet
po změně
41 014

Upr. rozpočet
k 21.9.2021
411 636

Úprava
rozpočtu + -11 000

Rozpočet
po změně
400 636
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