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Činnost společnosti v roce 2010 a výhled do roku 2011 
  
 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 

V roce 2010 uspořádala Agentura NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.tři 
mimořádné galakoncerty operních hvězd. Mladý mexický tenorista David Lomelí (17. 3. 
2010, Státní opera Praha) vstoupil do operního světa dvojnásobným vítězstvím v soutěži 
Plácida Dominga Operalia v roce 2006. V Praze byl přivítán jako nezpochybnitelná velká 
naděje světové operní scény. Jedna z nejpozoruhodnějších osobností současné světové operní 
scény, lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, vystoupila 2. 8. 2010 ve  Smetanově síni 
Obecního domu. Stejně jako její předchozí koncert v roce 2007 (rovněž na pozvání 
NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.) se i tento koncert stal výjimečnou 
událostí koncertní sezony a pražské publikum odměnilo špičkové pěvecké umění Eliny 
Garanči bouřlivými ovacemi vestoje. Polský barytonista Mariusz Kwiecień patří mezi 
současnou pěveckou elitu. Je nesporně charismatickou osobností, která dokáže navázat 
okamžitý kontakt nejen s publikem, ale dokonce i s hráči orchestru. To plně ukázal i jeho 



koncert 25. 11. ve Smetanově síni Obecního domu, který se stal zcela výjimečným 
uměleckým zážitkem.  

Tyto koncerty byly uspořádány i přes nepříznivou ekonomickou situaci a hospodářskou 
krizi nejen v České republice. Je celkem pochopitelné, že v hospodářské krizi obchodní firmy, 
komerční banky i ostatní podnikající subjekty i neziskové organizace nevydávají finanční 
prostředky na svoji propagaci, reklamu či jiné aktivity nesouvisející přímo s jejich 
ekonomickou činností.  

I přes tuto velmi nepříznivou situaci se snažila agentura NACHTIGALL ARTISTS 
MANAGEMENT s.r.o. nabídnout posluchačům převážně klasické hudby kulturní zážitek. Již 
zmíněné mimořádné galakoncerty byly uspořádány převážně z vlastních zdrojů agentury a 
prostřednictvím získaného bankovního úvěru.  

Nepříznivé období se také projevilo na hospodářském výsledku roku 2010.    

Srovnání hlavních ekonomických ukazatelů v tis. Kč 
 2008  2009  2010 

Výnosy celkem  20510,00  15260,00 8940,00

HV po zdanění  537,00  ‐9,00 ‐425,00

Aktiva  4714,00  2483,00 3340,00

Vlastní kapitál  981,00  972,00 547,00

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.  

Na základě obrovské iniciativy a odhodlání jednatelky agentury nepřerušit konání 
galakoncertů světově uznávaných operních umělců a opět nabídnout posluchačům zcela 
mimořádné umělecké zážitky, se podařilo pro rok 2011 zajistit i za přispění sponzorských 
příspěvků, dotací a darů níže uvedené galakoncerty: 

 galakoncert David Lomelí – 14. 1. 2011 – Nové kongresové centrum Zlín – otevření 
 galakoncert Bryn Terfel – 20. 1. 2011 – Smetanova síň Obecního domu, Praha 
 galakoncert 20. let společnosti „LINDE GAS“ – 28. 2. 2011 
 Galakoncert Cecilia Bartoli – Vivaldi – 9. 6. 2011 a Sacrificium – 16. 10. 2011 – 

Dvořákova síň Rudolfina, Praha; 13. 10. 2011 Slovenské národní divadlo, Bratislava 
 Galakoncert Sondra Radvanovsky – 16.11.2011 – Smetanova síň Obecního domu, 

Praha 
 Galakoncert Mojca Erdmann – Mozart´s garden – 26.11.2011 – Dvořákova síň  

Rudolfina, Praha 

Věříme, že pro agenturu NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMET s.r.o. budou tyto 
galakoncerty dobrým předpokladem pro lepší hospodářské výsledky v roce 2011 oproti roku 
2010, pro domácí posluchače příjemným kulturním zážitkem a pro metropoli Praha i další 
města cenným rozšířením jejich kulturní nabídky pro zahraniční návštěvníky. 

 

Alena Nachtigalová – jednatelka společnosti 


