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Činnost společnosti v roce 2011 a výhled do roku 2012 
  
Společnost NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. byla založena jediným 
společníkem a vzniká zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 81680 dne 29. ledna 2001.  
Jediným společníkem společnosti je paní Alena Nachtigalová, nar. 31.8.1960, v současné 
době bytem Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady.  
Společnost v roce 2001 vzniká na adrese Habartická 496, 190 00 Praha 9. Sídlo společnosti je 
změněno v roce 2008. Od roku 2008 sídlí společnost na adrese Čerchovská 1981/6, 120 00 
Praha 2, Vinohrady.  
 
Předmětem podnikání společnosti je:  

- činnost umělecké agentury 
- reklamní činnost 
- činnost organizačních a ekonomických poradců 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

 
Statutárními orgány společnosti jsou:  
 

- Alena Nachtigalová, dat. nar. 31.8.1960, bydliště Čerchovská 
1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady – jednatelka společnosti 

Společnost NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.  je umělecká a produkční 
agentura nabízející realizaci koncertů a koncertních turné zejména v oblasti klasické hudby a 
opery: 

 spolupracuje se špičkovými interprety z celého světa 
 vedle galakoncertů v oboru klasické hudby a opery se věnuje i projektům    

propojujícím odlišné hudební žánry  
 zajišťuje produkci koncertů, kulturně-společenských akcí, doprovodné akce k 

seminářům, konferencím apod. 
 zprostředkovává umělce do operních produkcí a koncertních sezon významných 

orchestrů 
 spolupracuje s významnými festivaly v České republice i zahraničí 
 věnuje se managementu umělců – dirigentů, instrumentalistů, operních pěvců 
 zastupuje umělce  při projednávání jejich koncertních angažmá v ČR i zahraničí 
 zajišťuje produkci nových nahrávek 

„Agentuře Nachtigall Artists patří velký vděk za to, že nám pohotově umožňuje seznamovat 
se s hvězdami současného pěveckého nebe“, napsal odborný časopis Hudební rozhledy, a 
zdůraznil, že „díky Nachtigall Artists se Praha proměňuje v Mekku operního zpěvu“. 
Mimořádný je také fakt, že se nejedná jen o umělce, kteří jsou stálicemi operních scén, ale i o 
mladé talentované pěvce, jejichž kariéra se teprve rozbíhá. K nim patřil v březnu 2010 
osmadvacetiletý mexický tenorista David Lomelí, který vystoupil v Praze na pozvání 
Nachtigall Artists. 14. 1. 2011 se pak představil na galakoncertu k otevření Nového 



kongresového centra Zlín. V té době už nebylo pochyb, že Lomelí je nesporně velkou nadějí 
světové operní scény, jak dokazují i pozvání k hostování v operních domech v San Francisku, 
Berlíně, New Yorku či na prestižním festivalu v Glyndebourne. K velkým nadějím patří i 
mladá německá sopranistka Mojca Erdmann, která krátce před svým prvním koncertem 
v Dvořákově síni pražského Rudolfina (26. 11. 2011) debutovala v newyorské Metropolitní 
opeře. K pěvcům, kteří už řadu let září na samém vrcholu operního Olympu, patřily v roce 
2011 koncerty tří umělců. Prvním byl velšský barytonista Bryn Terfel, který se 20. 1. 2011 
vrátil – skoro přesně na den po dvou letech od svého prvního pražského koncertu – do 
Smetanovy síně Obecního domu. Opět na pozvání Nachtigall Artists a opět s bouřlivými 
ovacemi. Druhou umělkyní byla proslulá italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli, která 
vystoupila ve Dvořákově síni Rudolfina dvakrát (9. 6. 2011 a 16. 10.2011) a jednou ve 
Slovenském národním divadle v Bratislavě (13. 10. 2011). Získat tak plně vytíženou pěvkyni 
hned ke třem koncertům v jednom roce nebylo vůbec snadné! Třetí světovou umělkyní byla 
americká sopranistka Sondra Radvanovsky (16. 11. 2011, Smetanova síň Obecního domu). 
V Praze se tato jedna z nejlepších  verdiovských sopranistek současné operní scény 
představila poprvé a okamžitě si zde získala nadšené publikum.  

V průběhu roku 2011 byla vedle galakoncertů operních hvězd realizována dále vystoupení 
českých umělců v zahraničí – Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, 
Chorvatsko, Francie, Turecko, USA, Čína, hostování zahraničních sólistů a dirigentů 
v českých hudebních institucích – Národní divadlo, Státní opera, Česká filharmonie, 
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Janáčkova filharmonie, Filharmonie Brno, 
Severočeská filharmonie, Filharmonie Zlín, festivaly Pražské jaro, Dvořákova Praha, 
Janáčkův máj, Svatováclavské hudební slavnosti a další. Dále byly zajišťovány reklamní akce 
v rámci galakoncertů, umělecká vystoupení, kulturní akce pro obchodní společnosti  a banky. 
Agentura společně se zahraničními partnery realizovala nahrávky – Rakousko, Německo, 
Čína.  

Srovnání hlavních ekonomických ukazatelů v tis. Kč 
  2009  2010  2011 

Výnosy celkem  15260  8940 27443

HV po zdanění  ‐9  ‐425 376

Aktiva  2483  3340 7632

Vlastní kapitál  972  547 924

Tyto údaje o hospodaření společnosti byly čerpány z účetních závěrek za jednotlivá účetní 
období. Společnost NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. v souladu 
s ustanovením § 21a, odst. 4 zákona č. 563/91 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejňuje účetní závěrku uložením do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze.  

Ze srovnání let 2009, 2010 a 2011 vyplývá, že hospodářská krize se na výnosech, resp. 
hospodářském výsledku společnosti velmi projevila v roce 2010. Zatímco v roce 2009 ještě 
dobíhaly projekty naplánované v roce 2008 a dříve, v období hospodářské krize obchodní 
společnosti nevydávají finanční prostředky na reklamu, různé kulturní akce apod. Tato 
rozhodnutí velmi ovlivnila hospodářský vývoj společnosti NACHTIGALL ARTISTS 
MANAGEMENT s.r.o. v roce 2010. Naopak z vývoje v roce 2011 je již patrné, že obchodní 
společnosti a banky již mají zájem o svoji propagaci, mají zájem organizovat kulturní či jiné 
akce pro své zaměstnance a obchodní partnery. Velkou měrou se na výnosech společnosti 
NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. v roce 2011 podílejí také příspěvky 



formou dotací a darů. Společnost v roce 2011 obdržela celkem 4 788 tis. Kč. I takto získané 
finanční prostředky přispěly k možnosti zorganizovat galakoncerty převážně operních 
umělců. Tyto koncerty a jiná kulturní představení určitě přispěly ke zlepšení kulturního vyžití 
nejen návštěvníků Prahy, Ostravy, Zlína či jiných měst, ale také zaměstnanců a obchodních 
partnerů firem a samozřejmě celé české hudbymilovné veřejnosti.    

Již během roku 2011 jsou připravovány koncerty, které proběhnou v letech 2012,  2013 a 
2014. Počet připravovaných galakoncertů operních umělců je příslibem, že finanční 
prostředky vydané na kulturní vyžití budou alespoň na úrovni roku 2011 a společnost 
NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. dosáhne alespoň takových výnosů jako 
v roce 2011.  

 

V roce  2012 budou realizovány tyto galakoncerty:  

 Kate Lindsey – 25.1.2012 
 Rolando Villazón – 13.4.2012 
 Lawrence Brownlee – 18.6.2012 
 Elina Garanča – 25.9.2012 
 Ildebrando D´Arcangelo – 23.10.2012 
 Jolanta – koncertní provedení s Annou Netrebko – 23.11.2012 

 

 

Alena Nachtigalová – jednatel společnosti  ………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


