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A. Aktivity Vosto5, z.s. 
 
1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2015 
 
Vosto5 funguje na „projektovém“ základě, tj. koncentruje své úsilí na jednotlivé výrazné projekty, jejich realizaci a následně jejich seriálové a zájezdové provozování. 
Tento provozní model je v zahraničí zcela běžný a umožňuje plně se koncentrovat na výsledný tvar a nerozmělňovat úsilí v monotónním koloběhu repertoárového 
hraní. Ambicí Divadla Vosto5 v tuto chvíli není snaha konkurovat kamenným repertoárovým divadlům v Praze, ale nabízet divákům  divadelní alternativu v rámci 
samostatných představení a projektů. V Praze funguje Vosto5 nadále jako stálý host Studia Ypsilon a reprízuje zde pravidelně své menší inscenace. Od začátku 
roku 2013 Vosto5 hostuje trvale s projektem Pérák v pražském Divadla Archa a plánuje s ním i další spolupráci pro rok 2015 a dále. Projekt Dechovka uvádí 
seriálovým způsobem v prostorách malostranské Baráčnické rychty. Divadlo tradičně spolupracuje také s festivalem 4+4 dny v pohybu a jezdí se svými představeními 
po celé České republice i do zahraničí. 
 

Poslání Vosto5 
|||    Chceme dělat divadlo, které bude autorské, zábavné, komunikativní a autentické!   ||| 
 
Přestože je Vosto5 po téměř 20 letech své existence divadlem s jasnou značkou, stylem, poetikou, funkčním zázemím a diváckou skupinou, cítí potřebu stále rozvíjet 
svou dosavadní existenci. Nechceme svou dosavadní tvorbu nahradit něčím zcela novým. Pouze jsme se rozhodli rozšířit svou působnost a zaintegrovat do Vosto5 
řadu našich aktivit ukotvených dosud mimo toto uskupení (dokumentární divadlo, jednorázové či pravidelné divadelní projekty ve veřejném prostoru, site-specific, 
rozhlasová a televizní tvorba, film, hudba atd.). Cítíme to jako přirozený vývoj a logické pokračování značky Vosto5. 
 
Nový koncept a nové projekty s sebou přinášejí také větší množství repríz a tím i možnost oslovit větší množství diváků. To je naší prioritou, protože divák je pro 
naše chápání divadla zcela klíčový. Tento trend se projevuje už v letech 2013, 2014 a 2015, kdy nám výraznější podpora hlavního města Prahy umožnila navýšit 
celkový počet odehraných představení za rok na cca 90 ročně, což je nejvíce v historii Vosto5. 
 
V průběhu roku 2015 jsme realizovali projekt MAYDAY, který se dá chápat nejen jako jednorázová, částečně paradivadelní, akce, ale také jako jedna z 
dlouhodobějších podstatných linií v tvorbě skupiny Vosto5. Linie zkoumající teatralitu v realitě, náhodnost v pevné struktuře, improvizaci jako formu estetizování 
nearanžované skutečnosti a především vícenásobné divácké vnímání částečně na principu skryté kamery. Formálně se vždy jedná o nečekané oživení určitého 
veřejného prostoru. První podobný pokus vytvořila Vosto5 pro festival 4+4 dny v pohybu už v roce 2010 pod názvem Národní třída 18.10. Propletení reality a fikce, 
aranžovanosti a nearanžovanosti bylo chvílemi záměrně jasné, chvílemi naprosto rozostřené. Nadšené divácké i odborné reakce jasně vyzývaly k ještě většímu 
využití potenciálu, který se zde nabízel, a to hlavně směrem k větší divadelnosti, která v podobných site-specific happeningových akcích často schází.  
 
Tento projekt byl realizován v koprodukci s Pražským Quadriennale 2015 a KALD DAMU. MAYDAY byl uveden za denního provozu a šlo o nezvyklou kombinaci 
site-specific performance, profesionálního cvičení záchranných složek hl. města Prahy a katastrofického zážitku. Jednalo se zatím o největší produkci tohoto druhu 
v historii našeho souboru – simulaci letecké katastrofy v centru města na Karlově náměstí v Praze. Cca 500 diváků se stalo přímými svědky reálného zásahu hasičů 
a záchranářů, do jehož průběhu byli vtaženi pomocí bezdrátových sluchátek mixujících útržky reálných dialogů s originální zvukovou stopou. Divácký zájem byl 
nečekaně mohutný. Dramatickou akci, ve které účinkovalo přes šedesát aktérů (herců, příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a 
zdravotníků) sledovalo přes pět set diváků. Na travnaté ploše před kostelem sv. Ignáce sledovali vyprošťování letců z nouzově přistanuvšího tažného letadla a 
sportovního kluzáku. Situace byla nasimulována tak, že pád způsobil výbuch karavanu s občerstvením, zranil studenty na dekách a sami piloti nejevili známky života. 
Diváci sledovali situaci od pádu letadel, přes první telefonní S.O.S. volání na linku 112 a celý profesionální zásah Integrovaného záchranného systému. Speciálně 
vytvořená zvuková stopa mísila pro diváky v bezdrátových sluchátkách jednotlivé útržky hovorů herců, záchranářů, ale i simulaci zpravodajských vstupů a hudby. 
Společně s přirozeným hlukem velkoměsta se jim tak skládal mimořádně autentický zážitek na hranici divadla a skutečnosti. 
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Termín konání:  
11. 6. 2015 na Karlově náměstí v Praze v rámci Pražského Quadriennale 2015 
 
Kromě MAYDAY se v roce 2015 Divadlo Vosto5 věnovalo nečekanému nárůstu zájmu o reprízy inscenací veškerého předchozího repertoáru, zejména pak 
představení Dechovka (včetně výjezdu inscenace do severoněmeckých Brém na festival globale a pořízení záznamu inscenace Českou televizí), Pérák, Slzy 
ošlehaných mužů a Souboje Titánků. V celkovém součtu 88 odehraných repríz je tak uplynulý rok opět srovnatelný s rekordním rokem 2014, což znamenalo také 
vývoj a proměnu organizační struktury a posílení technického týmu, který je již nezbytný pro stavbu, zajištění a odbavení repríz, což v předchozích sezonách zvládalo 
Divadlo Vosto5 téměř soběstačně. 
 
 
Divadlo Vosto5 však stále a po celou dobu své existence svou tvorbou primárně hledá nové možné cesty pro skutečně živou komunikaci s divákem. Zkoumá jak 
diváka aktivizovat, jak ho organicky propojit s proměnlivou, živou a pomíjivou strukturou divadelního představení, jak diváka vtáhnout nad běžnou míru vnímání. 
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Pražské Divadlo Vosto5 je nestátní nezisková organizace působící v oblasti performing arts již přes 19 let. Po organizační stránce se jedná o nezávislé uskupení, 
které funguje na bázi divadelního souboru / produkční jednotky a které vlastními silami iniciuje a vytváří nové divadelní projekty a představení (ať už samostatně 
nebo v koprodukci s dalšími subjekty).  
 
Programově se věnuje autorskému divadlu a vytvořilo řadu představení, která jsou typická svým neotřelým humorem a poetikou. Vosto5 je generačním divadlem 
spojujícím v sobě poetiku moderního kabaretu vyrůstajícího na text-appealových kořenech, satirických postřezích a především schopnosti tvorby autorských 
představení založených na nadsázce, improvizaci a mystifikaci. Vosto5 od počátků spíše lákalo setkávat se s divákem, otevřeně s ním komunikovat a považovat jej 
za svého partnera, než mu pouze předvádět nastudované inscenace.  Své náměty čerpá Vosto5 především z domácího českého prostředí, ale snaží se nazírat na 
českou společnost z nadhledu a v aktuálních evropských souvislostech. Schopnost uchopit omšelý motiv, téma, situaci či atmosféru - které dřímají v povědomí naší 
společnosti – a zasadit je do souvislostí dneška a upozornit tak na jejich jedinečnost, je metodou Divadlu Vosto5 vlastní.  
 
Divadlo bylo několikrát oceněno za svou tvorbu: Ocenění festivalu …next wave/příští vlna… za projekt Divadelní STAND‘ART, nominace na Cenu Divadelních novin 
2012 v kategorii Alternativní divadlo za inscenaci Pérák, nominace na Prix Bohemia Radio 2013 v kategorii Drama pro rozhlasovou adaptaci hry Košičan, Cenou 
Divadelních novin 2013/14 v kategorii Alternativní divadlo, 4. místem v anketě Divadelních novin o Inscenaci roku 2013 a 3. místem v Cenách A. Radoka v kategorii 
Hra roku pro inscenaci Dechovka.  
 
Jádrem divadla je pětice absolventů DAMU v Praze Petr Prokop, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek a Ondřej Bauer, která kromě svých aktivit v rámci 
Vosto5 sklízí úspěchy i ve vlastní tvorbě a dalších aktivitách mimo toto sdružení.   
 
Na repertoáru má Vosto5 v současné době inscenace Stand’artní kabaret, Košičan 3, Teatromat, Pérák – Na jméně nezáleží, rozhodují činy!, divadelní happening 
Souboj Titánků, Dechovka, Slzy ošlehaných mužů a speciální živou talkshow se skutečnými hosty Kupé v lese. Kromě vlastní tvorby na sebe Divadlo VOSTO5 váže 
i spřátelené umělce z oblasti filmu, výtvarného umění a hudby. 
 
Herecký a autorský tým Divadla Vosto5: 
 
stálí členové: Ondřej Cihlář, Petr Prokop, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Ondřej Bauer 
 
hostující umělci: Petr Marek, Halka Třešňáková, Markéta Richterová, Kakalík, Petra Nesvačilová, Jaroslav Hrdlička, Martin Bražina, Petr Vaněk, Tomáš Měcháček, 
Markéta Frösslová, Andrej Polák, Jano Sedal, Jan Novák, Daniel Fajmon, Zdeněk Pecha, Pavel Mašek, Jakub Gottwald, Jiří Böhm, Marie Ludvíková, Philipp 
Schenker, Jan Kalina, Karel František Tománek, Marta Ljubková, Andrea Králová, Antonín Šilar, Jan Bažant, Lukáš Kuchinka, Tomáš Morávek, Ondřej Dědeček, 
Johana Švarcová, Dora Sulženko Hoštová, David Dvořák, Daniela Voráčková, Monika Načeva 
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2) Běžné hraní Divadla Vosto5 na domácí scéně a na zájezdech 

 
 

Divadlo Vosto5 v roce 2015 odehrálo 88 představení dle následující tabulky: 

 

 

Autor Název představení  Pro 

děti 

Datum 

premiéry 

Datum 

derniéry 

Počet 

O.Cihlář, P.Prokop, 

J.Havelka, T.Jeřábek, 

O.Bauer 

Stand'artní kabaret Ne 9.8.2003  - 17 

O.Cihlář, P.Prokop Košičan 3 Ne 8.3.2004  - 4 

J.Havelka, O.Cihlář Karavan Evropa Ne 27.6.2005 25.8.2015 1 

O.Cihlář Teatromat Ne 29.4.2010  - 2 

J.Havelka, O. Cihlář  a 

J.Drnek 

Operace: Levý hák Ne 18.12.2010 24.2.2015 1 

O. Cihlář a P.Prokop Kupé v lese Ne 24.1.2011 - 6 

Vosto5 Souboj Titánků Ne 26.6.2013 - 2 

J.Havelka Pérák Ne 16.10.2011 - 15 

J. Havelka, K.F.Tománek Dechovka Ne 17.10.2013 - 26 

O.Cihlář Slzy ošlehaných 

mužů 

Ne 12.12.2013 - 13 

J. Havelka a kol. MAYDAY Ne 11.6.2015 11.6.2016 1 

CELKEM     88 
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B. Finanční a organizační fakta o činnosti Vosto5, z.s. 
 

 
 Vosto5, o.s. jako právní předchůdce Vosto5, z.s. bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/s – OVS/1 – 32582/97 – R  

dne 23.4.1997 a k 1.1.2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ) stalo spolkem (nová registrace ve veřejném rejstříku 

spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 8148). 

 Vosto5, z.s. měl k 31.12.2015 3 registrované členy 

 Předsedou a statutárním orgánem spolku byl 5. 6. 2014 zvolen v souladu s novými Stanovami na čtyřleté období Petr Prokop 

 Vosto5, z.s. nemělo v roce 2015 žádné zaměstnance v pracovním poměru, ani nevyplácelo žádné pracovníky na dohody mimo 

pracovní poměr (DPP, DPČ) 

 Trvalými uměleckými spolupracovníky Divadla Vosto5 jsou Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Petr Prokop, Tomáš Jeřábek, Ondřej Bauer a 

další. 

 Vosto5, z.s. hospodařil v roce 2015 s celkovými výnosy ve výši 4 193 039,57 Kč  

a celkovými náklady ve výši 4 196 991,82Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl -3 952,25 Kč (viz příloha) 

 Vosto5, z.s v roce 2015 obdrželo z veřejných a soukromých zdrojů tyto dotace a granty: 

 

1) Hlavní město Praha  Divadlo VOSTO5 – celoroční činnost      1.150.000,- Kč 

2) Ministerstvo kultury ČR  Divadlo VOSTO5 – celoroční činnost 450.000,- Kč 

3) Ministerstvo kultury ČR Dechovka v Brémách     60.000,- Kč 

 

 

 

Přílohy: 

 

 Roční účetní závěrka 
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V PRAZE DNE 13. 6. 2016 

 

 

KONTAKT: 

 

  VOSTO5, z.s. 

  LITOVICKÁ 357/11 

  161 00  PRAHA 6 

  IČ: 66000408 

   

  PETR PROKOP T: +420 – 608 920 937 PETAR@VOSTO5.CZ 

   

  WWW.VOSTO5.CZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:PETAR@VOSTO5.CZ
http://www.vosto5.cz/


IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

66000408

Vosto5, z.s.
Litovická 357/11
Praha 6
161 00

Název a sídlo účetní jednotky( v haléřích )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 367 866,10367 866,10I.

Spotřeba materiálu 312 038,80 312 038,8031. (501)

Spotřeba energie 55 827,30 55 827,3042. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7 3 822 069,453 822 069,45II.

Opravy a udržování 932,00 932,0085. (511)

Cestovné 1 165,00 1 165,0096. (512)

Náklady na reprezentaci 2 598,80 2 598,80107. (513)

Ostatní služby 3 817 373,65 3 817 373,65118. (518)

Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12III.

Mzdové náklady 139. (521)

Zákonné sociální pojištění 1410. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 7 056,277 056,27V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 1 127,06 1 127,062721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 5 929,21 5 929,213024. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 4 196 991,824 196 991,82



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45 2 528 756,002 528 756,00I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 2 505 968,00 2 505 968,00472. (602)

Tržby za prodané zboží 22 788,00 22 788,00483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59 4 283,574 283,57IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 60,27 60,276315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 4 223,30 4 223,306618. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 7727. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79 1 660 000,001 660 000,00VII.

Provozní dotace 1 660 000,00 1 660 000,008029. (691)

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 4 193 039,574 193 039,57



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospoda ření před zdaněním -3 952,25-3 952,25C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospoda ření po zdan ění -3 952,25-3 952,25D. 84C. - 34.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.04.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

Vosto5, z.s.
Litovická 357/11
Praha 6
161 00

( v haléřích )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doru čí:
66000408

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 54.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 87.

II. Součet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 134.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 145.

Základní stádo a tažná zvířata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 167.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 178.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Součet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 266.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 277.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 324.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

(082)
7. 35Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 3810.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3911.
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Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 192 263,34 133 311,09

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 18 796,00 18 796,00

Materiál na skladě (112) 421.

Materiál na cestě (119) 432.

Nedokončená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 487.

Zboží na cestě (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 18 796,00 18 796,009.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 35 800,00 -12 000,00

Odběratelé (311) 52 57 800,00 10 000,001.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 554.

Ostatní pohledávky (315) 56 -22 000,00 -22 000,005.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 576.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 587.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 609.

Daň z přidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní daně a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 6312.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 6413.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 6615.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 6817.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 137 667,34 126 515,09

Pokladna (211) 72 7 339,00 20 816,001.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 130 328,34 105 699,093.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 787.

Peníze na cestě (261) 798.

IV. Součet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84

Náklady příštích období (381) 811.

Příjmy příštích období (385) 822.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 192 263,34 133 311,09



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 47 453,00 43 500,75

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 871.

Fondy (911) 882.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 893.

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 47 453,00 43 500,75

Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -3 952,251.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 22 288,29 x2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 25 164,71 47 453,003.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 144 810,34 89 810,34

I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 1025.

Dohadné účty pasivní (389) 1036.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 144 810,34 89 810,34

Dodavatelé (321) 106 144 810,34 89 810,341.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 1083.

Ostatní závazky (325) 1094.

Zaměstnanci (331) 1105.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 1127.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 1149.

Daň z přidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 11712.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 11914.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 12116.

Jiné závazky (379) 12217.

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 12318.

Eskontní úvěry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné účty pasivní (389) 12722.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 12823.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133

Výdaje příštích období (383) 1301.

Výnosy příštích období (384) 1312.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 192 263,34 133 311,09

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.04.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2015 
 

1. Název a sídlo účetní jednotky 

 

název: Vosto5, z.s. 

sídlo: Litovická 357/11, 161 00  Praha 6 

IČ: 66000408 

Datum vzniku: 23. dubna 1997 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 8148 

 

2. Právní forma účetní jednotky 

 

Zapsaný spolek 

 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena 

 

- Umělecká činnost – divadelní spolek 

 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky 

 

 

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období 

 

 Předseda spolku – MgA. Petr Prokop 

     

6. Informace o zakladatelích 

 

 

7. Vklady do vlastního jmění 

 

 

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 

 

účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015 

Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31.12.2015. 

 

9. Použité účetní metody 

 

Dle zákona o účetnictví. 

 

10. Způsob zpracování účetních záznamů  

 

Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí softwaru Pohoda 

 

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 

 

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§31 a 32 ZoÚ v příručním archivu účetní 

jednotky v sídle organizace. 

 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 

okamžikem sestavení účetní závěrky  
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V období od rozvahového dne  do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 

významným událostem, které by ovlivnily uvedené hospodářské výsledky v účetní závěrce. 

 

 

13. Účasti v obchodních společnostech 

 

 

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období 

 

 

15. Informace o akciích a podílech 

 

 

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

 

 

17. Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší 

            než 5 let 

 

 

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 

 

 

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 

 

 

20. Výsledek hospodaření v členění podle  jednotlivých druhů činností  

 

hlavní činnost:         - 3.952,25  Kč 

 

21. Informace o zaměstnancích 

 

Nejsou zaměstnanci 

 

22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

 

Nebyly vyplaceny. 

 

23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 

v osobách 

 

 

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 

 

 

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 

 

 

26. Daňové úlevy na dani z příjmů 

 

  dle zákona o účetnictví týkající se hospodaření neziskových organizací. 
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27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 

 

 

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty  

 

     

29. Přehled přijatých darů 

 

 V roce 2015 nebyly žádné dary. 

 

30. Přehled poskytnutých darů 

 

 

31. Přehled o veřejných sbírkách 

 

 

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  

        

 Použito v hlavní činnosti organizace. 

 

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy 

 

 

34. Okamžik sestavení účetní závěrky 

 

 Dne 31.3.2016 

 

 

 

V Praze dne 31.3.2016 

 

 

 

Sestavila: Lucie Tůmová, účetní    

 

 

 

Za občanské sdružení Vosto5, z.s. 

 

  

 

 

        

………......……………………… 

MgA. Petr Prokop, předseda  


