




















































































































































Akademie klasické hudby, z.ú. 
Příloha v účetní závěrce 

Rok končící 31. prosincem 2020 
(v tisících Kč) 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika, Společnosti 

Akademie klasické hudby, z.ú. (dále „Společnost", ,,Zapsaný ústav" nebo „z.ú.") vznikla 
dne 27. listopadu 2002 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 
soudem v Praze. 

Společnost je zřízena za účelem zajišťování následujících druhů obecně prospěšných služeb: 

• propagace českého hudebního umění, zejména pořádání a udílení "CENY KLASICKÉ 
HUDBY" a jiných cen a ocenění, 

• agenturní činnost v oblasti hudebního umění, kultury a cestovního ruchu, 

• odborné poradenské činnosti v oblasti hudebního umění bez úplaty, 

• šíření a popularizace kulturních hodnot s cílem podpořit cestovní ruch a rozvíjet kulturu 
ve všech oblastech, 

• pěstování a šíření nových skladeb české a soudobé hudby, 

• podpora mladých umělců a začínajících hudebníků, 

• propagace umělecky hodnotné hudby, 

• propagace české klasické hudby, 

• Podpora přístupu znevýhodněných osob ve společnosti ke kulturním hodnotám. 

Kromě obecně prospěšných služeb Společnost poskytuje tuto hospodářskou (,,doplňkovou") činnost: 

• agenturní činnost v oblasti kultury a umění, 

• pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, 

• pronájem kancelářských prostor. 

Zakladatel Společnosti 

Zakladatelem Společnosti je právnická osoba DaDa, a.s., se sídlem Maiselova 25/4, 11 O 00 Praha 1, 
IČO: 256 97 846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, 
vložka 5573 (dále „Zakladatel"). 

Majetkový vklad Zakladatele je tvořen peněžitým vkladem ve výši 1 O 000 Kč na účtu Společnosti. 

Zdroje financování nutné k dosažení cílů určených statutem Společnost získává zejména 
ze sponzorských darů, příspěvků, dotací, veřejných sbírek, grantových programů, kulturně 
vzdělávacích a sportovních akcí, z vlastního jmění a ze zisku dosaženého provozováním 
hospodářských (doplňkových) činností. 
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Sídlo Společnosti: 

Maiselova 25/4 

110 00 Praha 1 

Česká republika 

Identifikační číslo Společnosti: 

267 25 347 

Členové správní rady Společnosti k 31. prosinci 2020 

Pavel Šafář 

Jan Štěrba 

Luboš Veselý 

Změny v obchodním rejstříku Společnosti: 

Dne 29. září byla v obchodním rejstříku Společnosti provedena změna sídla Společnosti 
z Malostranské náměstí 37/23, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1. 

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. 

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, 
která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k 
omezení zdravotních dopadů způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit a v 
roce končícím 31. prosince 2020 ovlivnily podnikání Společnosti. 

Od března 2020, kdy byla přijata první vládní opatření pro zamezení šíření pandemie, bylo jasné, že 
zamýšlené projekty musí být modifikovány tak, aby byly případně v redukovaném režimu 
realizovatelné. Byly přijaty programové změny v projektech festivalu Dvořákova Praha, Orchestrální 
akademie, Concertino Praga a byl zrušen benefiční koncert při udělení Ceny Antonína Dvořáka. 
Dopady na Společnost se projevily zejména v podobě ztráty vynaložených nákladů na propagaci 
původní podoby festivalu i dalších projektů. V důsledku omezení konání veřejných akcí došlo k 
významnému snížení výnosů ze vstupného, díky významně nižšímu počtu návštěvníků koncertů a 
změně cenové politiky. Dále se významně snížily náklady na honoráře umělců vystupujících na 
festivalu a jejich logistiku, což částečně vyvážilo snížení výnosů. 

2. Zásadní účetní postupy používané Společností 

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví 
a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. 

Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a dle Českých účetních standardů 
číslo 401-414. 
























