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1 ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na specifika účetnictví, hospodaření a financování 

příspěvkové organizace v oblasti kultury. Vybráno bylo Národní divadlo moravskoslezské, jehoţ 

zřizovatelem je Statutární město Ostrava, a které je významnou kulturní institucí na Severní 

Moravě. Disponuje čtyřmi soubory – baletem, operou, operetou a činohrou, zabývá se také 

výstavní činností a jeho herci jsou oceňováni prestiţnímu cenami – Ceny Thálie a Ceny Alfréda 

Radoka. 

Úvodní část diplomové práce se zabývá obecným pojetím příspěvkové organizace a 

charakteristikou a kontrolou hospodaření Národního divadla moravskoslezského. 

Následující kapitola je věnována specifikám účetnictví a financování. Obeznámí s peněţními 

prostředky, se kterými příspěvková organizace disponuje. Jedná se o peněţní prostředky získané 

vlastní činností, přijaté z rozpočtu zřizovatele, státu nebo územního celku, peněţní prostředky 

poskytnuté z fondů nebo dary. Závěr kapitoly obsahuje příklady účtování Národního divadla 

moravskoslezského. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu hospodaření a majetku příspěvkové organizace. 

Analýza je prováděna pomocí metody horizontálního a vertikálního rozboru rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty za hlavní a doplňkovou činnost. Kapitola se dále zabývá analýzou návštěvnosti, 

trţeb, počtem prodaných vstupenek a průměrnou cenou vstupného. 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza hospodaření Národního divadla 

moravskoslezského za období 2007-2009, která byla provedena metodou horizontálního a 

vertikálního rozboru aplikovaného na rozvahu a výkaz zisku a ztráty za hlavní a doplňkovou 

činnost. Výstupem analýzy je zhodnocení efektivnosti hospodaření. 

Dalšími stanovenými cíli je zhodnocení návštěvnosti a trţeb ze vstupného jednotlivých 

souborů za vybraná období, analýza počtu prodaných vstupenek, průměrné ceny vstupného a trţby 

ze vstupného jako celku. Provedené analýzy výše uvedeného mají znázornit, jak moc ovlivňuje 

vzrůstající cena vstupného návštěvnost a jaký dopad má na trţby. 
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2 CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

2.1 OBECNÉ POJETÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

2.1.1 Význam pojmu příspěvková organizace 

Příspěvková organizace spadá mezi skupinu neziskových organizací, pro které neexistuje 

zvláštní právní úprava, která by je upravovala. Legislativa, která z části vymezuje pojem 

„nezisková organizace“, je obsaţena v zákoně o dani z příjmů, ta ji definuje v §18 odst. 3 jako 

poplatníka, který není zaloţen nebo zřízen za účelem podnikání. Kdo se za tyto poplatníky 

povaţuje, pak blíţe specifikuje v §18 odst. 8, jedná se zejména o zájmová sdruţení právnických 

osob, pokud mají tato sdruţení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

občanská sdruţení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované 

církve a náboţenské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné 

vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního 

předpisu, obce, organizační sloţky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o 

nichţ tak stanoví zvláštní zákon.
1
  

Příspěvkové organizace lze rozdělit do dvou skupin v závislosti na zřizovateli, a to na 

příspěvkové organizace zřízené: 

- státem – jedná se o právnické osoby se sídlem na území České republiky, které mají 

oprávnění hospodařit s majetkem České republiky, 

- územními samosprávnými celky (kraj, obec, město) – které zřizují příspěvkové 

organizace jako právnické osoby, které zpravidla svou činností nevytvářejí zisk. 

Hlavní úlohou příspěvkové organizace bez ohledu na zřizovatele je zvyšovat úroveň a 

kvalitu ţivota obyvatel, ať uţ v oblasti vzdělání (různé úrovně veřejných škol), kultury (muzea, 

divadla) nebo např. volného času (centra volnočasových aktivit) apod. Hlavní rys příspěvkové 

organizace tkví v tom, ţe své výkony poskytuje za niţší úplatu, neţ jsou její náklady. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby k provozování své činnosti dostávala příspěvek od výše zmiňovaných 

zřizovatelů. Část výdajů hradí z vlastních zdrojů prostřednictvím provozování hlavní činnosti, 

případně také vedlejší činnosti.  

Charakteristickým rysem příspěvkových organizací jsou prostředky, které vyuţívá ke svému 

hospodaření. Hospodaření je upraveno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

v případě příspěvkové organizace zřízené organizační sloţkou státu, zákonem č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákonem č. 147/2000 Sb., o 

                                                      
1
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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okresních úřadech. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upravuje 

vyuţívání prostředků k hospodaření, mluvíme-li o příspěvkové organizaci zřízené územními 

samosprávnými celky.  

Mezi výše zmiňované prostředky slouţící k hospodaření příspěvkovým organizacím se řadí: 

- prostředky získané vlastní činností, 

- prostředky přijaté od zřizovatele (příspěvek na provoz, dotace na investice), 

- prostředky z hospodářské činnosti, 

- sdruţené prostředky na základě smluv o sdruţení, 

- prostředky od státních fondů, 

- příspěvky a dary od fyzických a právnických osob, 

- prostředky svých vlastních fondů.
2
 

Diplomová práce je zaměřena na příspěvkovou organizaci – Národní divadlo 

moravskoslezské zřízenou Statutárním městem Ostrava, z tohoto důvodu bude práce 

zaměřena právě na příspěvkové organizace, kde v roli zřizovatele figuruje město. 

Legislativní rámec příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městem je vymezen 

v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů a v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je obec nebo kraj, musí být zapsána do 

obchodního rejstříku, kdy návrh na zápis podává její zřizovatel. 

2.1.2 Zřizovací listina 

Rozhodnutí města o zřízení příspěvkové organizace musí být pečlivě zváţeno, kdy zřizovací 

listina vydávaná zřizovatelem a která pojednává o vzniku příspěvkové organizace, musí odpovídat 

jak zákonu, tak i dalším povinnostem a zájmům města. 

Zastupitelstvo města rozhoduje nejen o zřízení příspěvkové organizace, ale také schvaluje 

zřizovací listinu včetně jejích změn a dodatků. 

Mezi náležitosti zřizovací listiny neboli základního dokumentu patří: 

Úplný název zřizovatele 

Je vhodné, aby úvodní ustanovení zřizovací listiny obsahovala také odkaz na číslo usnesení a 

datum konání příslušného zasedání zastupitelstva. Doporučení je z důvodu snadného dohledání 

příslušného rozhodnutí zastupitelstva o zřízení dané příspěvkové organizace. Bez těchto informací 

                                                      
2
 STEJSKALOVÁ Irena. Účetnictví příspěvkových organizací. 2. doplnění. Praha: OECONOMICA, 2008. s. 

11. 
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je velice obtíţné při změně zákonů a dalších předpisů nebo např. z důvodu změny záměru 

zřizovatele výše uvedené rozhodnutí dohledat. 

Úplný název zřizovatele Národního divadla moravskoslezské zní: Statutární město Ostrava, 

IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, okres Ostrava-město. 

Národní divadlo moravskoslezské bylo zaloţeno 12. srpna 1919, přejmenováno na Státní 

divadlo Ostrava. V souladu s ustanovením § 67 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, přešla funkce zřizovatele na Město Ostrava dnem 24. 11. 1990. Usnesením 

Rady města Ostravy č. 130/5 ze dne 24. 1. 1995 byl schválen původní název divadla – Národní 

divadlo moravskoslezské. 

Název a sídlo příspěvkové organizace, její identifikační číslo 

Důleţité u názvu je vyloučení zaměnitelnosti s názvem jiné příspěvkové organizace. Název 

příspěvkové organizace se zapisuje do obchodního rejstříku, je proto vhodné zvolit název s 

ohledem na tuto skutečnost, aby se předešlo zbytečným zdlouhavým administrativním úkonům a 

doplnit název o označení „příspěvková organizace“. Tímto označením právnická osoba 

jednoznačně definuje svou ekonomickou povahu, např. při vztahu s dodavateli a předejde tak 

případným omylům a nedorozuměním. 

V případě vybrané příspěvkové organizace název zní: Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, čímţ splňuje veškeré podmínky a doporučení výše zmiňovaná. 

Národní divadlo moravskoslezské je sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 

Moravská Ostrava, s identifikačním číslem 00100528 a právní formou příspěvková organizace. 

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 

U této náleţitosti musí hlavní účel odpovídat rámci samostatné působnosti obce. Vymezení 

by proto mělo být formulováno obecně a mělo by vystihovat podstatu a základní smysl činnosti 

organizace. V případech, kdy je na první pohled zřejmé, co je hlavním smyslem činnosti 

organizace, není vymezení hlavního účelu sloţité.  

Předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině by měl být formulován tak, aby bylo zřejmé, 

jakými činnostmi bude organizace dosahovat účelu svého zřízení. Nesmí se však zapomenout, ţe 

ţivnostenským podnikáním ve smyslu ţivnostenského zákona se nepovaţují ty činnosti, které jsou 

uvedeny ve zřizovací listině příspěvkové organizace jako předmět činnosti. V případě, ţe činnosti 

nejsou ve zřizovací listině výslovně uvedeny, příspěvková organizace je nemůţe vykonávat jako 

„neziskové“, ale jako doplňkovou činnost, tzn. podnikání na základě příslušného ţivnostenského 

oprávnění. 
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Dle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
3
, která je prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, je nutné, 

aby se pro účely zjištění výsledku hospodaření před zdaněním vykázaly a sledovaly odděleně 

výnosy a náklady v členění na: 

- hlavní činnost – řadí se zde veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena 

zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem, 

- hospodářskou činnost – spadají zde činnosti stanovené zvláštním právním předpisem 

nebo zřizovací listinou a jsou označovány za činnost doplňkovou, vedlejší, podnikatelskou 

či jinou. 

Hlavní a hospodářská (doplňková) činnost Národního divadla moravskoslezského je 

vymezena v podkapitole 2.2. 

Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 

Zákon přímo neříká, kdo má být statutárním orgánem, obvykle je jím však označena jedna 

osoba, a to názvem ředitel/ředitelka, který/á se společně se jmenováním do funkce také stává 

zaměstnancem příspěvkové organizace. Označení pouze jedné osoby jako statutárního orgánu je 

výhodné z hlediska hospodaření s prostředky a s majetkem obce. S vícečlenným statutárním 

orgánem by mohly nastat jisté komplikace ve vnitřním chodu příspěvkové organizace i ve vztahu 

k zákoníku práce. Zákon rovněţ nepředepisuje, který orgán obce jmenuje fyzickou osobu do 

funkce statutárního orgánu, toto určení proto závisí na rozhodnutí obce. 

Zajímavostí na jmenování do funkce ředitele/ředitelky je, ţe mu nepředchází výběrové řízení 

a u odvolání z funkce není zřizovatel povinen udat důvod tohoto počínání. Národní divadlo 

moravskoslezské se však v tomto bodě neshoduje, jmenování do funkce ředitele/ředitelky v jeho 

případě předchází výběrové řízení, na jehoţ základě je následně vybrán ředitel/ředitelka. 

Jmenovaná osoba má právo se funkce ředitele/ředitelky vzdát. Odvoláním nebo vzdáním se funkce, 

jak by se na první pohled mohlo zdát, pracovněprávní vztah ředitele/ředitelky k příspěvkové 

organizaci nekončí a další postup příspěvkové organizace se řídí zákoníkem práce. Veškeré výše 

zmiňované skutečnosti musí být zapsány do obchodního rejstříku a doloţeny poţadovanými 

dokumenty, kterými jsou: písemné prohlášení jmenované fyzické osoby a veřejná listina. U vzdání 

se funkce je zapotřebí, aby tento krok byl proveden písemně a byl doručen obci, jinak je neplatný. 

  

                                                      
3
 Platný text vyhlášky č. 410/2009 Sb., (vydána ve Sbírce zákonů ze dne 25. listopadu 2009) která nahrazuje 

vyhlášku č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními sloţkami státu, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 

l. 2010. 
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Jmenování fyzické osoby musí mít určité náležitosti: 

- fyzická osoba musí se jmenováním souhlasit, 

- jmenování musí mít písemnou formu, 

- musí mít stejné náleţitosti jako pracovní smlouva dle zákoníku práce, 

- jmenování by mělo být oficiálně a písemně doručeno jmenovanému. 

Statutárním orgánem Národního divadla moravskoslezského je ředitel, kterého jmenuje a 

odvolává rada města, která rovněţ stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Ředitel je 

odpovědný radě města za činnost organizace. 

Ředitel je oprávněn vystupovat a jednat jménem organizace samostatně. Při své činnosti je 

povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací 

listinou. Při řízení organizace se ředitel rovněţ řídí úkoly vyplývajícími z usnesení rady města a 

zastupitelstva města a věcně příslušnými dokumenty schválenými těmito orgány. 

Ředitel je povinen zpracovat pracovní řád, organizační řád, případně další vnitřní předpisy 

organizace. 

Organizace je povinna zajistit ochranu majetku a řádný výkon práv a povinností při správě 

majetku organizace, stanovit úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě tohoto 

majetku, jakoţ i okruh funkcí, s jejichţ výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních 

organizačních předpisech. 

Organizace je dále povinna mít zaveden funkční systém finančních kontrol (vnitřní kontrolní 

systém) ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v aktuálním znění a předkládat informace a podklady zřizovateli podle 

zvláštních právních předpisů nebo jeho vyţádání. 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do 

správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 

Pojem správa, stejně jako samotný pojem příspěvková organizace, není dostatečně 

definován, dochází tak k jeho nejrůznějším výkladům.  

Nejvýhodnější je vycházet z vlastní logiky vlastnického práva, vlastník majetku nemá 

dostatek kapacit pro nakládání se svým majetkem, proto právo nakládat s tímto majetkem svěří jiné 

osobě – správci (v našem případě příspěvkové organizaci), a to s výjimkou výkonu vlastnických 

práv, mezi které se řadí např. zástava majetku nebo jeho prodej.  

Příspěvková organizace, jak uţ bylo řečeno, se nestává vlastníkem takto nabytého majetku, 

ale má povinnost o majetku, se kterým hospodaří účtovat a odepisovat jej v souladu s účetními 
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metodami. Dle ČÚS č. 512
4
 má příspěvková organizace povinnost vést analytickou evidenci 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odděleně z pohledu svěření majetku obcí do 

uţívání příspěvkové organizace nebo vlastnění přímo příspěvkovou organizací (např. získání 

majetku darem, děděním apod.). Vlastník majetku – obec, ze zákona dál vede evidenci svého 

majetku, převodem práva nakládat s jeho majetkem se pro něj nic nemění. 

Hodnota a věcná podstata svěřeného majetku se mění, z tohoto důvodu je vhodné do 

zřizovací listiny uvést, ţe: „hodnota a rozsah majetku svěřeného do správy jsou kaţdoročně 

aktualizovány na základě inventarizace provedené podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Zápis o inventarizaci je součástí zřizovací listiny.“
5
 

Svěřený majetek se z praktických důvodů doporučuje ve zřizovací listině přesně 

identifikovat a uvést v příloze zřizovací listiny. 

Vymezení majetkových práv 

Zejména se uvedou práva a povinnosti spravovaného majetku spojená s plným efektivním a 

ekonomicky účelným vyuţitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho 

případnou další investiční výstavbu a práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním 

svěřeného majetku jiným subjektům. 

Ve zřizovací listině se především uvedou podrobnosti příkazů, zákazů a podmínek nakládání 

s majetkem a podrobnosti příkazů k hospodaření příspěvkové organizace, které mohou vypadat 

následovně: 

- nakládání s majetkem s péčí řádného hospodáře, 

- zabezpečení majetku proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení, 

- zajištění povinností vlastníka vyplývající z finančních, hygienických, poţárních, 

bezpečnostních a jiných obecně závazných předpisů, 

- nakládání s majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného zřizovací listinou, 

- účetní odepisování majetku v souladu s předpisy a zahrnutí odpisů do nákladů příspěvkové 

organizace, 

- příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěţovat 

zástavním právem ani věcnými břemeny, vloţit svěřený majetek do majetku právnických 

osob, 

                                                      
4
 Diplomová práce se zaměřuje na účetní období za rok 2007, 2008, 2009, z tohoto důvodu se postupuje dle 

ČÚS č. 512. 
5
 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; PROKŮPKOVÁ, D.; MORÁVEK, Z. Příspěvková organizace 2008. Praha: 

ASPI, 2008. str. 40. 
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- povinností příspěvkové organizace je před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným majetkem 

nabídnout tento majetek zřizovateli k jeho dalšímu vyuţití.
6
 

Vymezení majetkových práv a povinností v obecném znění ve zřizovací listině 

Národního divadla moravskoslezského je následující: 

- vyuţívat majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před 

poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneuţitím a dbát, aby nevznikla škoda, 

- vést účetnictví a operativní evidenci majetku, 

- provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat 

zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku dle pokynů zřizovatele, 

- předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů zřizovatele a 

na jeho základě provádět odpisy z hodnoty majetku, 

- dodrţovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a poţární ochrany, 

- zajistit na své náklady včasnou a řádnou údrţbu a opravy, včetně periodických revizí dle 

platných předpisů, 

- vyuţívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do 

vlastnického práva, 

- dle pokynů zřizovatele zajistit podklady pro účely pojištění majetku, 

- uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří 

úmyslně nebo z nedbalosti umoţnili její vznik. Při podezření z přestupku nebo trestného 

činu oznámit věc příslušným orgánům. 

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 

Doplňková činnost slouţí k lepšímu vyuţití všech hospodářských moţností a odborností 

zaměstnanců dané příspěvkové organizace. Je však potřeba říci, ţe doplňková činnost v ţádném 

případě nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně. 

U doplňkové činnosti je nutné odlišovat, zda se jedná o doplňkové činnosti podřízené reţimu 

ţivnostenského zákona nebo se jedná o činnosti, ze kterých dosaţené příjmy sice podléhají zákonu 

o dani z příjmů, avšak mezi ţivnosti se neřadí. 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Zpravidla je příspěvková organizace zřízena na dobu neurčitou, tak je tomu i u Národního 

divadla moravskoslezského a zřizovací listinu lze doplňovat a měnit pouze dodatkem zřizovací 

listiny. 

                                                      
6
 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; PROKŮPKOVÁ, D.; MORÁVEK, Z. Příspěvková organizace 2008. Praha: 

ASPI, 2008. str. 44 
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2.2 CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NÁRODNÍHO DIVADLA 

MORAVSKOSLEZSKÉHO 

Národní divadlo moravskoslezské se sídlem v Ostravě je největším a nejstarším 

profesionálním divadlem v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní institucí zřizovanou 

Statuárním městem Ostrava. Zaloţeno bylo roku 1919. Je nepřehlédnutelným centrem kulturního, 

duchovního, intelektuálního a společenského ţivota občanů Ostravy a širokého okolí. Jako jediné 

na Moravě má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet a operetu/muzikál, které 

hrají pravidelně na dvou stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka a v Divadle Jiřího Myrona. 

Snahou dramaturgie všech čtyř uměleckých souborů je oslovit co nejširší divácké spektrum 

všech generací a zájmů. Od klasického českého a světového repertoáru přes objevnou dramaturgii a 

současnou tvorbu aţ k experimentálním dílům a projektům. Svou úrovní se dnes Národní divadlo 

moravskoslezské řadí ke špičce českého divadelního umění, coţ dokládají jak ocenění na 

divadelních festivalech, tak zájem domácích i zahraničních inscenátorů, choreografů i sólistů, kteří 

v tomto divadle hostují. 

Národní divadlo moravskoslezské je organizací, jehoţ hlavním účelem zřízení je, jak uţ 

bylo řečeno, trvale rozvíjet kulturní, duchovní, intelektuální a společenský ţivot nejen občanů 

města Ostravy, ale i širokého okolí. Předmět činnosti tak odpovídá hlavnímu účelu: 

- umělecké ztvárnění inscenací divadelních děl, 

- předvádění divadelních představení na cizích scénách v rámci České republiky i 

v zahraničí, 

- výroba scénických výprav a kostýmů pro vlastní činnost, 

- vystavování originálů a rozmnoţování děl 

- vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací souvisejících s hlavní činností, 

- příprava dětí do dětských rolí v operních a baletních inscenacích a udrţování jejich 

technické úrovně během divadelní sezóny a způsobilosti k výkonu těchto rolí, 

- zajišťování závodního stravování a přechodné ubytování osob podílejících se na realizaci 

představení, 

- půjčování divadelních potřeb. 

Mezi doplňkové činnosti se řadí: 

- realitní činnost – krátkodobý pronájem prostor Národního divadla moravskoslezského, 

např. pořádání plesů, firemních akcí apod., 

- hostinská činnost – zajištění závodního stravování zaměstnancům podniku na základě 

uzavření smlouvy s podnikem, který má o tuto sluţbu zájem, 

- reklamní činnost – např. uveřejnění sponzorů a partnerů v neperiodických publikacích. 
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2.2.1 Základní charakteristika dvou stálých scén 

Divadlo Antonína Dvořáka bylo postaveno v novobarokním stylu vídeňským architektem 

Alexandrem Grafem. Díky uměleckému ztvárnění a bohatému zdobení vnitřních prostor budovy a 

sochařským pracím na fasádě je dnes jedním z nejkrásnějších divadel u nás. Městské divadlo bylo 

slavnostně otevřeno 28. září 1907 a do roku 1919 se v něm hrálo výhradně německy. Od roku 1919 

se stalo stálou scénou Národního divadla moravskoslezského, za 2. světové války byli čeští 

divadelníci nuceni budovu opustit. Po ní budova vystřídala označení Zemské divadlo, Velké 

divadlo a Divadlo Zdeňka Nejedlého. Název Divadlo Antonína Dvořáka nese od roku 1990. Je 

domovskou scénou operního, činoherního a baletního souboru Národního divadla 

moravskoslezského. Hlediště po rekonstrukci na přelomu tisíciletí pojme 517 diváků. 

Divadlo Jiřího Myrona bylo původně Národním domem, jehoţ stavba byla zahájena v roce 

1892 podle návrhu architekta Josefa Srba v novorenesančním slohu. Slavnostní otevření Národního 

domu se uskutečnilo 16. a 17. června 1894. V Národním domě postupně působily i hostovaly různé 

divadelní společnosti, v roce 1919 se stal druhou scénou Národního divadla moravskoslezského. 

České divadlo se ale hrálo jen v Městském divadle a Národní dům slouţil ke společenským 

účelům, od roku 1925 zde sídlilo kino Kosmos. Za německé okupace bylo Národní divadlo 

moravskoslezské nuceno opustit Městské divadlo a uchýlit se do Národního domu, který byl 

výrazně přestavěn. Od roku 1954 nese budova jméno Divadlo Jiřího Myrona. V prosinci roku 1976 

došlo k rozsáhlému poţáru, který budovu prakticky zničil. V srpnu 1980 byla zahájena rozsáhlá 

rekonstrukce podle návrhu ostravských architektů Ivo Klimeše a Radima Ulmanna. Od 

slavnostního znovuotevření 28. dubna 1986 patří Divadlo Jiřího Myrona k největším u nás. Je 

domovskou scénou operetního, činoherního a baletního souboru Národního divadla 

moravskoslezského a pojme 665 diváků. Hlediště Divadla Jiřího Myrona je uzpůsobeno i pro 

vozíčkáře. 

2.2.2 Základní charakteristika uměleckých souborů 

Balet 

Baletní soubor ostravského divadla bude za 8 let slavit stoleté výročí a jen málokterý soubor 

v naší republice má takovou tradici. Vznikl současně se zaloţením divadla a hned první rok mohli 

diváci vidět repertoár světového baletního dědictví vedle repertoáru současného. Po devadesáti 

dvou letech zkušeností mnoha dalších generací se potvrdilo, ţe pro udrţení kvalitního baletního 

souboru v repertoárovém divadle a současně i pro udrţení zájmu co nejširšího okruhu diváků je 

nutné princip střídání klasických, neoklasických a moderních baletních i tanečních inscenací. 

Klasický světový repertoár naplňuje úlohu baletního souboru velkého divadla a dává 

dostatečnou nabídku zájemcům o klasický balet. Nepřehlédnutelným významem tohoto repertoáru 
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je udrţování technické a umělecké úrovně souboru a moţnost kvalitativního uměleckého růstu 

jednotlivých tanečníků. 

Další významnou skupinou baletního repertoáru ostravského divadla jsou balety neoklasické. 

Vesměs jde o baletní inscenace inspirované světovou literaturou. Obrací zájem k dílům minulých 

staletí, inscenovaných často podle původních choreografií. 

Další částí dramaturgie baletu ostravského divadla jsou současné – moderní taneční 

inscenace. Ostravský balet si nemůţe na nedostatek současného tanečního repertoáru stěţovat. 

Ostravský divák má tak moţnost konfrontace různých tanečních směrů a stylů a tanečníci mají 

příleţitost uměleckého růstu v další poloze své profese. 

Činohra 

Soubor činohry Národního divadla moravskoslezského vstupoval do roku 1999 posílen o 

zvýšenou publicitu, jíţ napomohly první ročníky přehlídky ostravských činoher, později 

přejmenovaných na OST-RA-VAR. Ostravské divadlo je v českém divadelnictví synonymem 

úrovně uţ od dvacátých let minulého století. Úroveň se týká všech dramatických oborů včetně 

scénografie, protoţe i ona, a dokonce často především ona byla tou vizitkou kvality. Kvalita 

překonala nejen hranice regionu, ale srovnala se i se špičkovou evropskou produkcí. 

Opera 

Operní soubor dnes stojí nepochybně na špičce domácího operního dění a poutá k sobě 

pozornost jak odborné kritiky, tak diváků. Má dramaturgicky zajímavý repertoár, inscenovaný 

způsobem, který přitahuje pozornost publika napříč věkovým i sociálním spektrem. Sólistický 

soubor disponuje pěveckými osobnosti, jeţ Ostravě mohou závidět (a také závidí) oba praţské 

operní i mnohé zahraniční domy. Na premiéry ostravské opery si v posledním desetiletí zvykli 

jezdit kritici i porotci operních cen, operní inscenace i jednotlivé osobnosti ostravské opery figurují 

pravidelně v nominacích na prestiţní oborová ocenění – Ceny Thálie a Ceny Alfréda Radoka. 

Specifikou ostravské opery je dramaturgie budovaná v úzkém sepětí s konkrétním 

prostorem, a to zdaleka ne jen ryze divadelním. Snaha o přiblíţení opery široké veřejnosti 

znamenala mj. vyvázání operní inscenace z klasického operního jeviště a hledání nového prostoru 

pro operu, jeţ našlo výraz ve dvou liniích – inscenování opery v rámci hudebního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy a na Slezskoostravském hradě v Ostravě. Na Hukvaldech se opera provozuje 

hned na několika různých místech – „nejklasičtější“ moţnost představuje divadelní jeviště 

v amfiteátru v oboře pod hradem, dalšími místy pro představení byly také různé části hukvaldského 

hradu, hradní kaple nebo dvůr hukvaldské hospody. 
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Opereta/muzikál 

Opereta byla v českých zemích populární pár let poté, co se v Paříţi zrodila. Operetní soubor 

byl od počátku součástí nově vzniklého Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1919). 

Samostatný byl jen pár let, opereta však zůstala pevnou součástí repertoáru a po roce 1945 byl 

natrvalo ustanoven i stálý operetní soubor, podobně jako v dalších velkých vícesouborových 

divadlech v Brně, Plzni a Olomouci. Repertoár operet a hudebních komedií, které tyto soubory 

provozovaly, se od sklonku 50. let rozšířil o muzikály, nejprve italské, posléze americké i jiné, 

vycházející převáţně z modelu broadwayského muzikálu tzv. zlatého období 40. a 50. let. 

Ostrava neumoţňovala vznik soukromých produkcí, ty se soustředily, a dodnes tomu není 

jinak, výhradně na více neţ dvoumiliónovou Prahu, a ani praţská produkce se sama neuţiví – 

cestovní kanceláře sváţejí diváky z celé republiky, také aţ z Ostravy. 

Souţití operety s muzikálem trpí rozdílnou logikou obsazování rolí, skladatelé operet počítali 

se stálým uměleckým souborem, v němţ jsou pokryty různé pěvecké obory, pro které psali 

jednotlivé role, kdeţto muzikál vyţaduje pro kaţdý titul jiné obsazení sestavené ad hoc (jen 

k tomuto účelu). 

Ostravský soubor zůstal ve sledovaném desetiletí nejkompaktnějším a nejvýkonnějším 

tělesem svého druhu u nás, nelze však přehlíţet, ţe kvalita interpretace někdy hodně váţně kolísala 

ze dvou hlavních příčin: nedošlo a v daném typu souboru nemohlo dojít k důsledné specializaci 

interpretů na rozdílné ţánry, které soubor usiluje zastat, a také není a zřejmě nebude jednoduché 

získat adekvátní osobnosti, kterých je obecný nedostatek i v pěvci upřednostňovaném operním 

divadle. Jednu z mála moţných cest, tj. posílit soubor alespoň pro klasickou operetu zahraničními 

akvizicemi, šéfové prakticky nevyuţili. Raději šli cestou častějších hostování specialistů jednak 

z dalších souborů NDM Ostrava, jednak z okolních, či spřízněných českých divadel. 

I na ostravský soubor, třebaţe se statečně bránil, dopadly důsledky polistopadového vývoje, 

který razantně proměnil nebo zlikvidoval podobné soubory v celé České republice a aţ na výjimky 

i ve střední Evropě, kde měly letitou tradici. Podlehly dobové honbě za maximální kvalitou 

kaţdého ţánru a útvaru hudebního divadla, tedy v důsledku poţadavkům specializace. Jak se 

s tímto tlakem ostravská opereta v budoucnu vyrovná lze jenom odhadovat. 

Výstavní činnost 

Dne 2. března 1995 byla v Divadle Jiřího Myrona otevřena výstava fotografií. Výstavy 

fotografií se v Divadle Jiřího Myrona začaly pravidelně objevovat uţ o rok dříve s myšlenkou 

představovat ve dvou podlaţích divadelního foyer, pojmenovaného na Galerii Opera, práce 

mladých evropských fotografů. Vznikla tak fotografická výstavní síň, která se dnes můţe pochlubit 
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větší návštěvností i mediálním ohlasem neţ mnoho jiných našich fotografických galerií. 

Návštěvníci Divadla Jiřího Myrona si uţ zvykli, ţe před představeními i během přestávek si mohou 

prohlédnout práce mezinárodně známých zahraničních fotografů, klasiků české fotografie i 

studentů fotografických škol. Zhruba v měsíčních intervalech se v divadle střídají autorské i 

tematické expozice, které mají většinou svou premiéru. 

Kromě foyer Divadla Jiřího Myrona vyuţívá národní divadlo moravskoslezské pro své 

výstavní aktivity i druhou divadelní budovu – Divadlo Antonína Dvořáka. Výstavy pořádané 

v Divadle Antonína Dvořáka mají však komornější charakter, coţ je dáno omezenými 

prostorovými moţnostmi. I koncepce výstav je odlišná. Zatímco v Galerii Opera se divadelní 

návštěvníci setkávají především se současnou fotografií, Divadlo Antonína Dvořáka jim nabízí i 

jiné druhy výtvarného umění. Ne vţdy se jedná o práce profesionálních výtvarníků. Pravidelně zde 

např. vystavují klienti Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené či Čtyřlístku, centra pro osoby 

se zdravotním postiţením, se kterými divadlo dlouhodobě spolupracuje. Pravidelné výstavy se 

v Divadle Antonína Dvořáka konají od roku 1995. 

Výstavy v obou budovách Národního divadla moravskoslezského uţ dnes lze označit za 

tradiční. Moţnost setkávat se s výtvarným uměním se tak stala nedílnou součástí aktivit, které 

divadlo svým návštěvníkům a divákům nabízí.  

2.3 PŮSOBNOST A VZTAHY ORGÁNŮ MĚSTA A ZŘÍZENOU ORGANIZACÍ 

Statutární město Ostrava vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím. 

Úkoly zřizovatele plní rada města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města. Magistrát města 

Ostravy plní v oblasti samostatné působnosti úkoly související s úkoly zřizovatele, pokud mu 

plnění takových úkolů nespadajících do vyhrazené působnosti orgánů města uloţí rada města nebo 

zastupitelstvo města. 

Zastupitelstvo města rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení splynutí nebo zrušení 

příspěvkové organizace. Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace a její dodatky, jimiţ se 

zřizovací listina mění či doplňuje. Dále stanoví příspěvkové organizaci závazné ukazatele v rámci 

rozpočtu včetně jejich úprav v průběhu rozpočtového roku a v neposlední řadě schvaluje metodiku 

tvorby rozpočtu příspěvkové organizace pro daný rozpočtový rok. 

Rada města vykonává činnosti jak v oblasti pracovněprávní, tak v oblasti hospodaření. 

V oblasti pracovněprávní vykonává zejména tyto činnosti: 

- jmenuje a odvolává ředitele příspěvkové organizace, 
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- stanoví plat (tarifní plat, osobní příplatek, příplatek za vedení) ředitele příspěvkové 

organizace a schvaluje případné odměny, 

- schvaluje zahraniční pracovní cestu ředitele příspěvkové organizace delší neţ 3 dny, 

- schvaluje organizační řád, popř. statut příspěvkové organizace, pokud tak stanoví zvláštní 

předpis, 

- schvaluje „Zásady pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichţ 

zřizovatelem je Statutární město Ostrava“. 

V oblasti hospodaření vykonává zejména tyto činnosti: 

- schvaluje způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkové 

organizace. V případě způsobu usměrňování vymezením objemu prostředků na platy 

v absolutní výši, schvaluje roční objemy prostředků vynakládaných na platy, 

- schvaluje nárůst počtu zaměstnanců příspěvkové organizace v průběhu roku při 

odůvodněných potřebách, pokud by tento nárůst měl dopad na rozpočet zřizovatele 

v daném roce, nebo v letech příštích, 

- jmenuje odborné pracovní komise pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové 

organizace, pro likvidaci neupotřebitelného majetku, 

- schvaluje plán činností, a to dle „Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových 

organizací, jejichţ zřizovatelem je Statutární město Ostrava“, vţdy v lednu na běţný 

kalendářní rok, 

- souhlasí s odpisem pohledávky, jestliţe tato jednotlivá pohledávka je vyšší neţ 5,000 Kč, 

- rozhoduje o předchozím souhlasu se zcizením svěřeného movitého majetku, 

- rozhoduje o udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím majetku do vlastnictví 

příspěvkové organizace na základě darovací smlouvy nebo dědění, 

- rozhoduje o nabývání majetku příspěvkové organizace do jejího vlastnictví jiným 

způsobem (§ 27 odst. 5, písm. d zákona o rozpočtových pravidlech). 

Magistrát města Ostravy prostřednictvím svých odborů plní vůči příspěvkové organizaci, u 

níţ úkoly zřizovatele v samostatné působnosti plní zastupitelstvo a rada, zejména činnost 

metodickou a kontrolní, a to zejména v souladu s těmito vnitřními předpisy: 

- Organizačním řádem magistrátu, 

- Směrnicí č. 1/2007, pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další 

ustanovení, 

- Kontrolním řádem magistrátu. 
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Mezi odbory Magistrátu města Ostravy, které mají vymezený vztah k příspěvkové 

organizaci, patří odbor: 

- kancelář primátora, 

- financí a rozpočtu, 

- interního auditu a kontroly, 

- investiční, 

- majetkový, 

- platový a personální, 

- Archív města Ostravy, 

- ekonomického rozvoje. 

Odvětvovým odborem Magistrátu města Ostravy je odbor, který má vymezenou 

působnost v Organizačním řádu magistrátu k příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním 

městem Ostrava, jejichţ předmět činnosti koresponduje s činností odvětvového odboru. 

Odvětvovými odbory Magistrátu města Ostravy jsou: 

- odbor komunální a bytový, 

- odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit, 

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

Odvětvové obory ve vztahu k příspěvkové organizaci ve své působnosti plní zejména tyto 

úkoly: 

- analyzují, kontrolují a vyhodnocují plnění úkolů příspěvkové organizace související s jejím 

předmětem činnosti, 

- metodicky usměrňují činnost příspěvkové organizace, 

- vykonávají ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu finanční kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace, 

- organizačně zajišťují ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu pololetní a roční 

hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace a zpracovávají zápis z hodnocení 

činnosti a hospodaření, 

- prověřují ve spolupráci s odborem interního auditu a kontroly u příspěvkové organizace 

přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, 

- zabezpečují technickou podporu při předkládání materiálů příspěvkové organizace do 

komisí, výborů, orgánů města dle stanovených postupů, 

- spolupracují při zpracování plánu činnosti příspěvkové organizace dle „Zásad pro 

stanovení odměn řediteli příspěvkové organizace, jejímţ zřizovatelem je Statutární město 

Ostrava“, 

- organizačně zajišťují výběrová řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace, 

- připravují podklady pro stanovení platů a pro přiznání mimořádných odměn řediteli 

příspěvkové organizace, 

- oznamují Ústřednímu věstníku ČR skutečnosti o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí či 

zrušení příspěvkové organizace do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo, 
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- zajišťují podání návrhu zřizovatele na zápis nově zřízené příspěvkové organizace do 

obchodního rejstříku. 

Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly, které vyplývají ze zřizovací listiny, z úkolů 

uloţených orgány města, z koncepce rozvoje odvětví (pokud je v daném období schválena) a z 

dalších věcně příslušných vnitřních organizačních předpisů zřizovatele. 

Dále pak zejména: 

- oznamuje předem elektronicky vedoucímu příslušného odvětvového odboru svou 

nepřítomnost v zaměstnání z důvodů účasti na pracovní cestě, školení, kongresu, apod. a 

dále z důvodu čerpání řádné dovolené, pracovní neschopnosti, či jiné překáţky v práci. 

Zároveň oznamuje svého zástupce v případě, kdy nemá určeného stálého zástupce anebo je 

tento stálý zástupce nepřítomen současně s ředitelem příspěvkové organizace, 

- předkládá vedoucímu příslušného odvětvového odboru zprávu z pracovní cesty trvající 

déle neţ 2 dny, 

- neprodleně oznamuje vedoucímu příslušného odvětvového odboru kaţdou závaţnou a 

mimořádnou událost týkající se činnosti a zaměstnanců příspěvkové organizace (závaţné 

personální problémy, úrazy, havárie apod.), 

- podává písemnou zprávu vedoucímu příslušného odvětvového odboru o kontrolách u 

příspěvkové organizace provedených jinými subjekty, kdy byla uloţena nápravná opatření, 

případně jiné sankce a informuje ho o přijatých opatřeních po provedené kontrole bez 

zbytečného odkladu, 

- projednává s vedoucím příslušného odvětvového odboru návrhy na organizační změny 

příspěvkové organizace a v případě dopadu na rozpočet Statutárního města Ostravy 

připravuje materiály k projednání v orgánech města, 

- předává vedoucímu odvětvového odboru organizační řád příspěvkové organizace včetně 

jeho změn, 

- plní úkoly z přijatých usnesení orgánů města a informuje odvětvový odbor o způsobu 

plnění těchto úkolů, 

- předkládá materiály zpracované příspěvkovou organizací k projednání v radě a zjišťuje 

jejich projednání s vedoucím odvětvového odboru a dále jejich projednání s příslušným 

náměstkem primátora, v komisích a dalšími odbory dle charakteru materiálu v souladu 

s Jednacím řádem rady. Těmito osobami musí být také materiál podepsán, 

- zajišťuje předem projednání své účasti na zahraniční pracovní cestě delší neţ 3 dny v radě 

města v souladu s usnesením rady č. 458/7 ze dne 28. 1. 2003 (předpokládá poklady 

odboru kancelář primátora, který zpracovává materiál do rady), 
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- oznamuje ţivnostenskému úřadu veškeré změny týkající se ţivnostenských oprávnění 

v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

- je povinen podrobit se na pokyn příslušného vedoucího odvětvového odboru zjištění, zda 

není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

2.4 KONTROLA HOSPODAŘENÍ U VYBRANÉ ORGANIZACE 

Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření a výkon finančních kontrol prováděných 

orgány zřizovatele podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů) a dodrţovat jeho pokyny pro organizaci a provádění těchto kontrol. 

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření 

s veřejnými prostředky při plnění stanovených cílů. Systém finanční kontroly u příspěvkové 

organizace je zabezpečen prováděním veřejnoprávních kontrol zřizovatelem a zavedením vnitřního 

kontrolního systému. 

2.4.1 Veřejnoprávní kontrola 

Veřejnoprávní kontrola u příspěvkové organizace můţe být předběţná, průběţná nebo 

následná podle toho, zda je zaměřena na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky před jejich 

poskytnutím, v průběhu jejich pouţití nebo následně po jejich pouţití. 

Odvětvové odbory zajišťují a vykonávají u příspěvkové organizace ve své působnosti 

veřejnoprávní kontrolu předběţnou, průběţnou i následnou jako součást finančního řízení. Její 

provádění zajišťuje v rámci svých povinností a pravomocí vedoucí odvětvového odboru a 

vykonávají ji odpovědní zaměstnanci. 

Odděleně od finančního řízení vykonává u příspěvkové organizace veřejnoprávní následnou 

kontrolu OIAK (oddělení interního auditu a kontroly) na základě schváleného základního plánu 

kontrolní činnosti (řádné kontroly). OIAK vykonává i mimořádné kontroly u příspěvkové 

organizace na základě rozhodnutí primátora, zastupitelstva nebo rady. O výsledcích kontrol OIAK 

informuje radu a předává je příslušnému odvětvovému odboru. 

OIAK vykonává rovněţ u příspěvkové organizace následnou kontrolu plnění přijatých 

opatření k odstranění závad a nedostatků, a to zpravidla v rámci další veřejnoprávní kontroly. 

2.4.2 Vnitřní kontrolní systém 

Příspěvková organizace je orgánem správy dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, z čehoţ vyplývá jejich povinnost zavést vnitřní kontrolní 



25 

systém. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Řídící kontrola je 

zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení organizace při 

přípravě operací před jejich schválením, při průběţném sledování probíhajících operací aţ do jejich 

konečného vypořádání a vyúčtování a při následném ověření vybraným operací. Interní audit je 

nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací vnitřního kontrolního systému. 

Příspěvkové organizace se mohou rozhodnout, zda zavedou vnitřní kontrolní systém v plném 

rozsahu nebo zda nahradí funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnoprávní kontroly 

zřizovatele (hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému příslušným 

odvětvovým odborem). 

Ředitel příspěvkové organizace jako vedoucí orgánu veřejné správy je povinen upravit 

vnitřní kontrolní systém vlastním organizačním opatřením. Dále předkládá příslušnému 

odvětvovému odboru, dle jeho pokynu jednou ročně zprávu o hodnocení zavedeného vnitřního 

kontrolního systému a dále mu předkládá, dle jeho pokynu výsledky kontrol provedených jinými 

subjekty. 

Odvětvové odbory ve své působnosti prověřují a hodnotí zavedený vnitřní kontrolní systém 

u příspěvkové organizace nejméně jednou ročně. Rovněţ předkládají OIAK Zprávy o výsledcích 

veřejnoprávních kontrol (předběţné, průběţné, následné) včetně hodnocení zavedeného vnitřního 

kontrolního systému příspěvkových organizací ve své působnosti, které jsou zapracovány OIAK do 

závěrečné roční Zprávy o výsledcích finančních kontrol města pro jednání v radě a následné 

postoupení Moravskoslezskému kraji a ministerstvu financí. 

2.4.3 Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace zřizovatelem 

Statutární město Ostrava jako zřizovatel provádí pravidelnou, systematickou a úplnou 

kontrolu činnosti, hospodaření a nakládání s majetkem u příspěvkové organizace jím zřízené 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech. 

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je projednáván zpravidla dvakrát ročně při 

hodnocení její činnosti a hospodaření (pololetní a roční). Organizačně je zajišťováno OFR 

(odborem financí a rozpočtu), který předkládá radě ke schválení návrh organizačního 

zabezpečení projednávání činnosti a hospodaření příspěvkové organizace. V součinnosti 

s odvětvovým odborem určuje časový harmonogram, rozsah a formu poţadovaných údajů. 
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3 SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ A FINANCOVÁNÍ 

Organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými vlastní činností, s peněţními 

prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního a územního rozpočtu, 

s prostředky svých fondů a s peněţními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněţních 

prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, můţe jej pouţít jen ve prospěch 

své hlavní činnosti, zřizovatel však můţe organizaci povolit i jiné vyuţití tohoto zdroje. 

3.1 SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ 

Diplomová práce je zaměřena na účetní období za rok 2007, 2008 a 2009, z tohoto důvodu 

se neřídí a nepostupuje dle nových právních předpisů, kterými jsou: 

- vyhláška č. 410/2009 Sb., která nahrazuje s účinností od 1. 1. 2010 vyhlášku č. 505/2002 

Sb., kterou se prováděly některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s účinností od 5. 10. 2010 – 

přináší nové povinnosti a obsahuje novou terminologii. Dle vyhlášky podléhají 

inventarizaci závazky, majetek na podrozvahových účtech a veškerý majetek, jehoţ 

zůstatek vstupuje do rozvahy, včetně pohledávek a hotových peněz. 

- ČÚS č.: 

o 701 – Účty a zásady účtování na účtech, 

o 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih, 

o 703 – Transfery, 

o 704 – Fondy účetní jednotky, 

o 705 – Rezervy, 

o 706 – Opravné poloţky a vyřazení pohledávek, 

o 707 – Zásoby, 

o 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, 

které nahrazují ČÚS č. 501 – 522. 

Účetnictví Národního divadla moravskoslezského se řídí níţe uvedenými pravidly, které jsou 

blíţe popisovány v následujících podkapitolách. 
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3.1.1 Rozsah vedení účetnictví a předkládání účetních výkazů 

Příspěvková organizace je povinna vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními sloţkami státu ve znění pozdějších 

předpisů a Českými účetními standardy, které stanoví základní postupy účtování na účtech za 

účelem docílení souladu při pouţívání účetních metod účetními jednotkami a jsou určeny pro 

územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační sloţky státu. 

Příspěvková organizace je povinna zpracovat na základě výše uvedených předpisů svůj vnitřní 

předpis obsahující zejména pouţití účetních metod, stanovení oprávněnosti, povinnosti a 

odpovědnosti jednotlivých osob v účetní jednotce k prováděným úkolům apod. 

Příspěvková organizace předkládá OFR účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztrát a 

přílohu k účetní závěrce
7
. Při jejich zpracování a předkládání se řídí metodickým pokynem OFR, 

který stanoví způsob, termíny zpracování a rozsah výkazů, předkládaných pro hodnocení rozpočtů 

a účetních výkazů městským obvodů a účetních výkazů příspěvkové organizace v rámci působnosti 

Statutárního města Ostravy. OFR tento metodický pokyn kaţdoročně aktualizuje a zajišťuje jeho 

rozeslání příspěvkové organizaci. 

3.1.2 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků 

Jednou z podmínek pro uznání účetnictví příspěvkové organizace za průkazné je povinnost 

inventarizovat majetek a závazky. Inventarizací organizace ověřuje, zda skutečný stav majetku, 

pohledávek a závazků odpovídá stavu v účetnictví. Za provedení inventarizace majetku, 

pohledávek a závazků je zodpovědný ředitel organizace. Organizace si můţe inventarizaci upravit 

ve vnitřní směrnici. 

O provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků vyhotoví příspěvková organizace 

Závěrečný inventarizační zápis. Ten je součástí Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření 

příspěvkové organizace. 

Příspěvková organizace dále předkládá svůj Závěrečný inventarizační zápis Ústřední 

inventarizační komisi zřizovatele. 

                                                      
7
 Při sestavení účetní závěrky za rok 2010 je pro vybrané účetní jednotky mimo jiné významné, zda mají 

povinnost sestavit výkazy Přehled o peněţních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinnost 

sestavit tyto výkazy mají ty účetní jednotky, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní 

období splní současně obě kritéria: 

- více neţ 40 mil. Kč aktiv celkem a 

- více neţ 80 mil. Kč ročního úhrnu čistého obratu. 
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Při provádění inventury za rok 2010 je nutno dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků rozeznávat: 

- prvotní inventuru – fyzická inventura hmotného majetku provedená nejdříve 4 měsíce 

před koncem roku, 

- rozdílovou inventuru – dokladová inventura mapující změny majetku, které nastaly 

v době od provedení prvotní inventury do rozvahového dne, 

- průběžnou inventuru – inventura zásob prováděná postupně během roku. 

Na základě nové vyhlášky musí příspěvkové organizace kvůli nové terminologii vydat 

směrnici k provádění inventarizace, která by měla zahrnovat: 

- organizaci a způsob provedení inventarizace včetně stanovení pravidel pro 

jmenování členů inventarizační komise, 

- stanovení způsobu provedení fyzické inventury při průběţné inventarizaci zásob, 

- definování inventarizačních identifikátorů vybraného majetku – dříve známé pod 

pojmem jako inventární číslo připevněné na majetku podléhajícímu inventarizaci, 

- víceleté zjišťování skutečného stavu kulturních památek a archeologických nálezů 

podle jiného právního předpisu. 

3.1.3 Odepisování svěřeného majetku, odpisový plán 

Příspěvková organizace je povinna odepisovat veškerý svěřený dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, který vyuţívá ve své hlavní a doplňkové činnosti. Organizace provádí u tohoto 

majetku rovnoměrné měsíční účetní odpisy na základě sestaveného odpisovaného plánu po celou 

dobu jeho odepisování, a to počínaje měsícem uvedení tohoto majetku do uţívání. Pozemky, 

umělecká díla a předměty se neodepisují. 

Při sestavování odpisového plánu a při stanovení sazeb účetních odpisů přihlíţí příspěvková 

organizace k průběhu reprodukce jednotlivého majetku. Sazby účetních odpisů si stanoví 

příspěvková organizace, např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům 

(např. u dopravních prostředků). Roční odpisová sazba je dána poměrem mezi vstupní cenou, 

případně zvýšenou vstupní cenou a stanoveným hlediskem. 

Příspěvková organizace nesmí pouţít pro stanovení účetních odpisů svěřeného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku metodu rovnoměrného či zrychleného odpisování 

dle § 31 a § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její 100 % výše. 

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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Odpisový plán sestavuje příspěvková organizace na následující účetní období a předkládá ho 

ve formě návrhu dle pokynu OFR současně s ostatními podkladovými materiály pro zpracování 

návrhu rozpočtu města na další rozpočtový rok. OFR je povinen následně zabezpečit projednání a 

schválení těchto odpisových plánů v radě. 

Odpisový plán musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- název majetku, 

- datum uvedení majetku do uţívání, 

- číslo odpisové skupiny, vstupní cena, 

- roční odpisová sazba, 

- oprávky k 1. 1. sledovaného roku, 

- plánované roční účetní odpisy, 

- zůstatková cena k 31. 12. daného roku. 

Jednotlivé poloţky odpisovaného majetku budou vyčísleny v mezisoučtech zvlášť 

k odpisovanému dlouhodobému majetku na účtu 021 a zvlášť k odpisovanému majetku vedenému 

na jiných účtech (013, 022 apod.) a údaj celkem za organizaci. 

Součástí odpisového plánu bude i plán pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a výše plánovaných odpisů tohoto majetku. Na základě předloţeného a schváleného 

odpisového plánu stanoví rada města příspěvkové organizaci výši příspěvku na odpisy, popř. výši 

odvodů z odpisů pro daný rozpočtový rok ve vazbě na schválenou metodiku pro přípravu rozpočtu 

daného roku. 

Pokud příspěvková organizace vyuţívá svěřený majetek pro doplňkovou činnost, vyčíslené 

odpisy jsou součástí finančního vypořádání. 

Případné změny ve výši odpisů, popř. odvodů z odpisů, které vzniknou při porovnání 

skutečnosti k 31. 12. daného roku a schváleného popř. upraveného odpisového plánu, budou řešeny 

v rámci finančního vypořádání účelového příspěvku na odpisy a odvodů z odpisů za daný rok. 

Odvětvový odbor ve spolupráci s OFR provede následnou kontrolu a vyhodnotí finanční vztah 

mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem, který zapracuje do závěrečného účtu města.  

O způsobu odepisování vlastního majetku rozhoduje příspěvková organizace sama, na 

odpisy vlastního majetku neposkytuje zřizovatel příspěvkové organizaci příspěvek na odpisy. 
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3.1.4 Pohledávky 

Příspěvková organizace je povinna sledovat, zda dluţníci plní své závazky řádně a včas a 

v případě jejich prodlení zabezpečí zajištění a vymáhání pohledávek v souladu s obecně závaznými 

předpisy. 

Při vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s provozováním hlavní i doplňkové 

činnosti je příspěvková organizace povinna vyuţít veškerých zákonných prostředků. Pohledávky 

zanikají jen způsoby stanovenými zákonem. 

Pohledávku z hlavní činnosti můţe příspěvková organizace odepsat jednorázově do nákladů 

jen v případě, ţe její vymáhání je opakovaně neúspěšné a ze všech okolností je zřejmé, ţe se jedná 

o nedobytnou pohledávku. Za nedobytnou se povaţuje pohledávka, která byla bezvýsledně 

vymáhána na dluţníkovi i na jiných osobách, na nichţ mohla být vymáhána, nebo jejíţ vymáhání 

by nevedlo zřejmě k výsledku nebo je-li pravděpodobné, ţe náklady na její vymáhání přesáhnou 

výtěţek pohledávky. V případě jednotlivé nedobytné pohledávky do 5 000 Kč včetně, rozhoduje o 

jejím odpisu příspěvková organizace. Návrh na odpis jednotlivé nedobytné pohledávky vyšší neţ   

5 000 Kč, spolu se všemi podklady nedobytnost dokazujícími, předkládá ředitel příslušnému 

odvětvovému odboru. Odvětvový odbor ve spolupráci s OFR posoudí předané podklady a zpracuje 

k nim své stanovisko. Ředitel příspěvkové organizace předloţí radě materiál na vyslovení souhlasu 

s odpisem nedobytné pohledávky vyšší neţ 5 000 Kč. 

U pohledávek z doplňkové činnosti postupuje příspěvková organizace dle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů, v platném znění, dle Českého účetního standardu č. 504 a č. 511, 

dle § 12 a § 33 vyhlášky ministerstva financí č. 505/2002 Sb. 

Příspěvková organizace můţe tvořit u pohledávek z doplňkové činnosti opravné poloţky 

(daňově uznatelné) v případech pochybných pohledávek, které představují riziko, ţe nebudou 

dluţníkem plně nebo částečně zaplaceny. Opravné poloţky vytváří příspěvková organizace 

k pohledávkám na základě provedené inventarizace k 31. 12. a posouzením stanovené 

inventarizační komise příspěvkové organizace. 

V případě odpisu pohledávky z doplňkové činnosti při její prokazatelné nedobytnosti 

postupuje příspěvková organizace dle výše uvedených právních předpisů. 
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3.2 PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

Následující tabulky obsahují účetní případy, se kterými se účetní jednotka vybrané 

příspěvkové organizace běţně setkává. Účtováno je předkontační i na tzv. „téčkách“ dle účetního 

rozvrhu Národního divadla moravskoslezského uvedeného v Příloze 1. 

Tabulka 3.1 - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku koupí 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Faktura od dodavatele za:  

a) dlouhodobý nehmotný majetek 

b) dlouhodobý hmotný majetek 

 

041 

042 

 

321 

321 

2. Vedlejší náklady spojené s pořízením 04. 321 

3. Zařazení do uţívání: 

a) dlouhodobý nehmotný majetek 

b) dlouhodobý hmotný majetek 

 

01. 

02. 

 

041 

042 

4. Převod zdrojů k profinancovanému DHNM 416 401 

5. Úhrada faktury za nakoupený DHNM (výpis z účtu) 321 241 

6. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu 551 07., 08. 

 

241  321  041, 042  01., 02. 

  5.   1a) 

1b) 

  3a) 

3b) 

  

04.     07., 08  551 

  2. 

 

   6.   

         

401  416       

  4.         

           

 

Tabulka 3.2 - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným 

převodem - darováním 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. 

Bezúplatné převzetí v reprodukční pořizovací ceně: 

a) dlouhodobého nehmotného majetku 

b) dlouhodobého hmotného majetku 

 

01. 

02. 

 

401 

401 

2. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu 551 07., 08. 

3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů 401 416 

 

401  01., 02.  07., 08.  551 

  1a) 

1b) 

     2.   

416      

    

 

3. 
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Tabulka 3.3 - Použití prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje 

na pořízení, opravy a údržbu DHNM 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Faktura od dodavatele za opravu a údrţbu 511 321 

2. Úhrada faktury za opravu a údrţbu 321 241 

3. Zúčtování pouţitého doplňkového zdroje do výnosů 416 648 

4. Faktura od dodavatele za drobný DHNM 518, 501 321 

5. Úhrada faktury 321 241 

6. Zařazení drobného DHNM 018, 028 078, 088 

7. Zúčtování pouţitého doplňkového zdroje do výnosů 416 648 

 

241  321  511   

  2., 5.   1.      

            

     518, 501     

    4.       

          

          

648  416 

       

 3., 7.        

          

018, 028     078, 088        

 6.        

          

 

Tabulka 3.4 - Pořízení programového vybavení - software 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Faktura od dodavatele za software 013 321 

2. Úhrada faktury za software 321 241 

3. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu 551 073 

4. Převod zdrojů k profinancovanému software 416 401 

 

241  321  013  01., 02. 

  2.   1.   3a) 

3b) 

  

073  551  401  416 

  3. 

 

       4.   
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Tabulka 3.5 - Účtování peněz v hotovosti 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Převod peněţních prostředků z běţného účtu do pokladny 262 241 

2. Příjem peněţních prostředků do pokladny z běţného účtu 261 262 

3. Inkasované trţby z prodeje za hotové 261 6.. 

4. Výplata provozní zálohy na drobná vydání a zálohy na cestovné 335 261 

5. Vrácení části zálohy na drobná vydání a zálohy na cestovné 261 335 

6. Schodek pokladní hotovosti a ztráta (předpis viníkovi) 335 261 

 

241  262  261  335 

  1.   2. 

 

  4., 6.  5. 

  6..     

    3. 

 

  

 

Tabulka 3.6 - Dotace od zřizovatele a ze zahraničí na úhradu provozních výdajů 

(nepodléhající vypořádání) 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Předpis pohledávky – dotace od zřizovatele 348 672 

2. Inkaso pohledávky od zřizovatele 241 348 

3. Vznik krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničí 923 999 

4. Zánik krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničí 999 923 

5. Předpis pohledávky – dotace ze zahraničí 348 672 

6. Inkaso pohledávky ze zahraničí 241 348 

 

672  348  241   

  1., 5.   2., 6.    

 

  

073  551   

  3. 

4. 
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Tabulka 3.7 - Dotace od zřizovatele a ze zahraničí na úhradu provozních výdajů 

(podléhající vypořádání) 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Přijatá záloha od zřizovatele na dotaci 241 374 

2. Přijatá faktura za opravy a udrţování 511 321 

3. Úhrada přijaté faktury 321 241 

4. Přijatá faktura za ostatní sluţby 518 321 

5. Úhrada přijaté faktury 321 241 

6. Vypořádání dotace od zřizovatele – skutečné čerpání 374 672 

7. Úhrada nespotřebované části dotace od zřizovatele 374 241 

8. Vznik krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničí 923 999 

9. Zánik krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničí 999 923 

10. Přijatá záloha na dotaci ze zahraničí 241 374 

11. Přijatá faktura za opravy a udrţování 511 321 

12. Úhrada přijaté faktury 321 241 

13. Vypořádání dotace ze zahraničí – skutečné čerpání 374 672 

14. Úhrada nespotřebované části dotace ze zahraničí 374 241 

 

672  374  241  321 

  6., 13.   1.   3., 5., 12   

    7., 10., 14     

           

999  923  511    

  8.      2., 11.   

  9.         

      518    

        4.   
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Tabulka 3.8 – Účtování v rámci fondu odměn 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. 
Vyúčtování nároku na příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku 

hospodaření 
431 411 

2. 

Překročení mzdových prostředků: 

a) předpis úhrady překročení – sankce 

b) pouţití fondu 

c) úhrada překročení z bankovního účtu 

 

549 

411 

349 

 

349 

648 

241 

3. Čerpání fondu na odměny 521 331 

4. Pouţití fondu k úhradě odměn 411 648 

5. Výplata odměn 331 241 

6. Zdravotní a sociální pojištění 331 336 

7. Čerpání rezervního fondu na pojištění 414 648 

8. Úhrada pojištění 336 241 

 648  411  431 

   2b) 

4. 

  1. 

 

  

    414   

 

 

7.      

 241   349  549 

  2c)   

 

2a)   

    331  521 

 5.   

 

3.   

 336   

 

 
  

 8.  

 

6.    
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Tabulka 3.9 - Účtování v rámci rezervního fondu (tvořeného ze zlepšeného výsledku 

hospodaření, z ostatních titulů) 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Vyúčtování nároku na příděl do rezervního fondu ze zlepšeného VH 431 413 

2. Pouţití fondu na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření min. let 413 432 

3. Pouţití rezervního fondu na další rozvoj činnosti 413 648 

4. Příjem peněţních darů 241 414 

5. Příjem peněţních prostředků ze zahraničí 414 67. 

6. 
Pouţití rezervního fondu se souhlasem zřizovatele na posílení 

investičního fondu 
413, 414 416 

7.  Pouţití prostředků na další rozvoj činnosti 414 648 

8. Vyuţití prostředků k překlenutí časového nesouladu nákladů a výnosů 414 648 

9. Úhrada penále z provozních prostředků za pozdní odvod daně 542 241 

10. Pouţití fondu na úhradu penále 414 648 
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Tabulka 3.10 - Účtování v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Příjem peněţního daru 243 412 

2. 

Náhrady od pojišťovny: 

a) předpis 

b) přijatá náhrada 

 

377 

243 

 

412 

377 

3. Nákup rekreačních poukazů 412 243 

4. Úhrada části ceny rekreačních poukazů zaměstnanci 243 412 

5. Připsaný úrok z účtu fondu kultury a sociálních potřeb 243 378 

6. Poplatky za vedení účtu fondu kultury a sociálních potřeb 377 243 

 

412  243    

  1., 4. 

3. 

 

 

 

 

 

   

  

 

2a) 

377  243   

      

2b) 

6. 
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Tabulka 3.11 - Účtování v rámci investičního fondu 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Přijetí dotace na bankovní účet 241 348 

2. Přijetí dotace na dlouhodobý majetek ze státních fondů 241 416 

3. Přijetí finančního daru na dlouhodobý majetek 241 416 

4. 
Posílení fondu prostředky rezervního fondu ve výši povolené 

zřizovatelem 
414 416 

5. 

Pouţití prostředků na financování oprav a udrţování nemovitého 

majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace 

pouţívá: 

a) úhrada faktury do nákladů 

b) pouţití zdrojů fondu 

 

 

 

511 

416 

 

 

 

241 

648 

6. Úhrada dodavatelské faktury 321 241 

 

   348  241  321 

     1. 

 

  6.   

        511 

     

 

   5a)   

648  416       
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  2., 3.      

     414    

     4.     

 

 

 

Tabulka 3.12 - Zúčtování výsledku hospodaření 

 Účetní případ Má dáti Dal 

1. Převod nerozdělené zisku minulých let 432 431 

2. Převod neuhrazené ztráty minulých let 431 432 

3. Úhrada neuhrazené ztráty minulých let ze zdrojů rezervního fondu 414 432 

4. Příděl do fondu odměn (zlepšení výsledku hospodaření) 431 411 

5. Příděl do rezervního fondu (zlepšení výsledku hospodaření) 431 413 

6. Nedošlo k úplnému rozdělení zisku – převod zůstatku 431 432 

7. Úhrada ztráty z rezervního fondu 413, 414 431 

 

411  431  432  414 

  4.   1. 

2., 6. 
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413         

  5. 

7. 
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3.3 FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

Jak uţ bylo v úvodu Kapitoly 3 řečeno, financování Národního divadla moravskoslezského 

je vícezdrojové. Mezi zdroje financování, se kterými příspěvková organizace hospodaří, spadají:  

- peněţní prostředky získané vlastní činností, 

- peněţní prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, 

- peněţní prostředky ze státního a územního rozpočtu, 

- prostředky vlastních fondů, 

- peněţní dary fyzických a právnických osob, 

- peněţní prostředky poskytnuté z Národního fondu a ze zahraničí. 

3.3.1 Peněžní prostředky získané vlastní činností 

Národní divadlo moravskoslezské provozuje hlavní i doplňkovou činnost, kdy výše výnosů 

z těchto činností odpovídá moţnostem příspěvkové organizace. Finanční prostředky, které 

organizace získá doplňkovou činností (čistý zisk po zdanění) pouţije ke zkvalitnění své hlavní 

činnosti, pokud rada nestanoví jinak. 

Doplňkovou činnost můţe příspěvková organizace provozovat za předpokladu, ţe tato 

činnost je zřizovatelem vymezena ve zřizovací listině a organizace má příslušné ţivnostenské 

oprávnění, nenarušuje plnění úkolů v hlavní činnosti, není ztrátová a sleduje se v účetnictví 

odděleně od hlavní činnosti organizace. Jak uţ bylo v Kapitole 2 řečeno, mezi doplňkovou činnost 

se řadí: realitní činnost, hostinská činnost a reklamní činnost. 

3.3.2 Peněžní prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele 

Příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostrava je určen k úhradě provozních nákladů 

příspěvkové organizace, které jsou spojeny s její hlavní činností. V případě, ţe organizace nemůţe 

uhradit náklady na opravy a údrţbu dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů, zřizovatel hradí i 

tyto náklady. 

Město převádí příspěvek ze svého rozpočtu na účet příspěvkové organizace v rovnoměrných 

splátkách (měsíčních) do výše schváleného ročního objemu příspěvku na provoz s platebním 

kalendářem. 

Zřizovatel můţe také poskytnout účelový neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů přesně 

účelově vymezené akce zřizovatelem. Tento poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek podléhá 

vyúčtování, které ředitel příspěvkové organizace předkládá příslušnému odvětvovému odboru 

v poţadovaném termínu. 
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3.3.3 Peněžní prostředky ze státního a územního rozpočtu 

Účelové finanční prostředky ze státního a územního rozpočtu jsou poskytovány Národnímu 

divadlu moravskoslezskému prostřednictvím rozpočtu města. Podléhají vyúčtování, které předkládá 

ředitel organizace poskytovateli v souladu se stanovenými podmínkami při poskytování těchto 

finančních prostředků a na vědomí ho zasílá odvětvovému odboru a odboru financí a rozpočtu. 

3.3.4 Prostředky z vlastních peněžních fondů 

Národní divadlo moravskoslezské vytváří: 

- fond odměn, 

- fond kulturních a sociálních potřeb, 

- rezervní fond, 

- investiční fond. 

Fond odměn 

Příspěvková organizace tvoří fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do 

výše 20 % tohoto hospodářského výsledku, nejvýše jej však můţe tvořit do výše 20 % limitu 

prostředků na platy nebo přípustného objem prostředků na platy. Fond odměn se tvoří na základě 

schválené výše zlepšeného hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku. 

Z fondu odměn se hradí případné překročení prostředků na platy, kdy objem pouţitých 

prostředků se zaúčtuje jako pouţití fondu a zároveň jako výnos. V rámci výplaty mzdových 

prostředků je objem pouţitých prostředků účtován jako mzdový náklad. 

Rezervní fond 

Rezervní fond je určen k dosaţení lepšího výsledku hospodaření příspěvkové organizace. 

Lepšího výsledku hospodaření organizace dosáhne, jestliţe skutečné výnosy jejího hospodaření 

jsou společně s přijatým provozním příspěvkem větší neţ její provozní náklady, tedy 

(𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 + 𝑝ř𝑖𝑗𝑎𝑡ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑝ří𝑠𝑝ě𝑣𝑒𝑘)  > 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦. 

Stejně jako fond odměn, tak i rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření 

schváleného zřizovatelem po skončení roku, je nutné jej však sníţit o převody do fondu odměn. 

Rezervní fond můţe být rovněţ tvořen peněţními dary. 

Příspěvková organizace používá rezervní fond především k: 

- úhradě své ztráty za minulá období, 

- časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, 

- úhradě případných sankcí uloţených za porušení rozpočtové kázně, 

- dalšímu rozvoji své činnosti. 
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Se souhlasem zřizovatele můţe příspěvková organizace pouţít část svého rezervního fondu 

k posílení svého investičního fondu. 

Investiční fond 

Investiční fond je určen k financování investičních potřeb příspěvkové organizace, jako je: 

- financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků, 

- odvod do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloţil, 

- úhrada investičních úvěrů nebo půjček, 

- posílení zdrojů určených na financování údrţby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který příspěvková organizace pouţívá pro svou činnost, takto pouţité 

prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace.
8
 

Mezi zdroje investičního fondu se řadí: 

- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

- investiční příspěvky ze státních rozpočtů, 

- dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné k investičnímu účelu, 

- odpisy hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného 

odpisového plánu, 

- výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, s poskytnutím souhlasu zřizovatele, 

- převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb hraje důleţitou roli v uspokojování kulturních, 

sociálních, zdravotních, sportovních, rekreačních a jiných potřeb zaměstnanců organizace a jejich 

rodinných příslušníků. 

Tvoří se zálohově (měsíčně nebo čtvrtletně) pravidelným základním přídělem z provozních 

prostředků, který je pro příspěvkovou organizaci nákladem, a to ve výši 2 %
9
 z ročního objemu 

nákladů na platy, náklady mzdy, odměny apod. v hlavní i doplňkové činnosti. Vyúčtování 

skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. 

Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb se uskutečňuje ve většině případů nepeněţním 

plněním – plná nebo částečná úhrada sluţby. V praxi to znamená, ţe zaměstnanec uhradí část 

sluţby svému zaměstnavateli, a ten pak uhradí poskytovateli sluţby plnou výši. 

                                                      
8
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 

9
 Od 1. 1. 2011 činí pravidelný základní příděl z provozních prostředků 1 % z ročního objemu nákladů na 

platy, náklady mzdy, odměny apod. v hlavní i doplňkové činnosti. 
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3.3.5 Peněžní dary fyzických a právnických osob 

Peněţní dary se z důvodů špatné ekonomické situace na trhu omezily na minimum. Spíše se 

zavádějí tzv. protisluţby ve smyslu reklamy. Tato skutečnost vypadá v praxi následovně: firma 

poskytne peněţní prostředky Národnímu divadlu moravskoslezskému za podmínky, ţe jej uvede 

jako partnera na propagačních letácích a periodikách, které divadlo vydává.  

Obchodní společnosti také vytvářejí nadace, které jsou zřízeny na projekt účelově zaměřený. 

Příklad z praxe: společnost OKD vytváří „Nadaci OKD“, která je účelově zřízena. Z nadace se 

hradí náklady spojené s představením, které je určeno vybrané skupině osob (např. domov 

důchodců), jedná se o tzv. Dostaveníčka. 

3.3.6 Peněžní prostředky poskytnuté z Národního fondu a ze zahraničí 

Příspěvková organizace jako právnická osoba můţe ţádat o dotaci z Evropské unie nebo 

z Národního fondu, děje se tak pouze za získání souhlasu rady. Musí také dodrţet postup pro 

přípravu a realizaci rozvojových projektů s vazbou na Strategický plán rozvoje Statutárního města 

Ostravy.  

V okamţiku přijetí finančních prostředků z Evropské unie a z Národního fondu oznámí 

organizace tuto skutečnost neprodleně příslušnému odvětvovému odboru, OFR a OER. 
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3.4 PŘEHLED PENĚŢNÍCH FONDŮ NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO V ČÍSLECH 

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou vybraná období barevně rozlišena. Období 2007 má přiřazenou barvu červenou, rok 2008 má barvu fialovou a 

období 2009 je znázorněno zeleně. Kdy světlý odstín zmiňovaných barev představuje počátek vybraného období, naopak tmavý odstín barvy značí konec 

sledovaného období. 

Tabulka 3.13 - Vstupní data peněžních fondů k vytvoření Grafu 3.1 

 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007, 2008 a 2009  

 

Stav k 1.1.2007 

v tis. Kč

Stav k 31.12.2007 

v tis. Kč

Stav k 1.1.2008 

v tis. Kč

Stav k 31.12.2008 

v tis. Kč

Stav k 1.1.2009 

v tis. Kč

Stav k 31.12.2009 

v tis. Kč
Fond odměn 66,00 Kč                   -  Kč                            -  Kč                       -  Kč                            -  Kč                       -  Kč                            

Fond kulturních a sociálních potřeb 3 664,00 Kč             3 319,00 Kč                  3 319,00 Kč             3 783,00 Kč                  3 783,00 Kč             4 300,00 Kč                  

Rezervní fond 500,00 Kč                -  Kč                            -  Kč                       -  Kč                            -  Kč                       -  Kč                            

Investiční fond 22,00 Kč                   1 354,00 Kč                  1 354,00 Kč             8 044,00 Kč                  8 044,00 Kč             1 799,00 Kč                  
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Graf 3.1 - Přehled peněžních fondů Národního divadla moravskoslezského v číslech 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 3.1 

Z grafu je na první pohled patrné, ze kterých fondů Národní divadlo moravskoslezské nejvíce 

čerpá a které také využívá, je to fond kulturních a sociálních potřeb a investiční fond. U fondu 

odměn a rezervního fondu na konci účetního období, s výjimkou roku 2006, nezůstávají žádné 

zůstatky, které by se převáděly do dalších let.  

Fond odměn disponuje s nulovými zůstatky ke konci kalendářního roku z důvodu jeho 

čerpání v plné výši. Z informací, které jsou uvedeny v podkapitole 3.3.4 lze předpokládat, že výše 

fondu odměn v průběhu roku 2007 byla cca 250 tis. Kč, rok 2008 byl ztrátový, tudíž se fond odměn 

netvořil a v roce 2009 jeho výše činila přibližně 246 tis. Kč. 

Fond kulturních a sociálních potřeb má nejmenší výkyvy nejen mezi počátkem a koncem 

účetního období, ale také ve sledovaném období jako celku. Národní divadlo moravskoslezské se 

snaží udržovat konstantní výši tohoto fondu, aby mohlo přispívat svým zaměstnancům na závodní 

stravování, zlepšení pracovního prostředí, MENU stravenky, dětskou rekreaci, ostatní rekreaci a 

na kulturu a tělovýchovu, zájezdy aj. 

Národní divadlo moravskoslezské použilo v roce 2007 rezervní fond k posílení investičního 

fondu. Z tohoto důvodu ke konci roku rezervní fond vykazoval nulový zůstatek peněžních 

prostředků. V dalších sledovaných obdobích docházelo k jeho plného čerpání. 
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Dalším velice frekventovaným peněžním fondem organizace je investiční fond. Nejvyšší 

zůstatek na investičním fondu zaznamenalo Národní divadlo moravskoslezské v roce 2008, stalo se 

tak prostřednictvím dotace zřizovatele, přeúčtováním změny investice na opravy a odpisy majetku. 

V roce 2009 byl pak investiční fond čerpán k financování rekonstrukcí nemovitostí, zmařené 

investice, pořízení nových movitých věcí (dodávkové vozidlo, tahač, svítidla, hudební nástroje, 

výpočetní technika aj.). 
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ A MAJETKU NÁRODNÍHO 

DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

4.1 METODY ROZBORU HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

K rozboru hospodaření příspěvkové organizace Národního divadla moravskoslezského byla 

pouţita metoda horizontálního a vertikálního rozboru, vstupní data jsou za období 2007, 2008 a 

2009. Pouţité metody se řadí mezi absolutní ukazatele vyuţívané především k analýze vývojových 

trendů.  

Před samotnou analýzou hospodaření je vhodné ve zkratce charakterizovat obě pouţité 

metody. Národní divadlo moravskoslezské by mělo mít velmi dobrou představu o výkazech, 

horizontální a vertikální analýza, jako výchozí bod rozboru účetních výkazů, proto naskýtá 

moţnost snadněji nahlédnout do těchto výkazů. Oba postupy představují základní východisko 

analýzy účetních výkazů a slouţí k prvotní orientaci v hospodaření podniku a upozorňuje na 

problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. 

Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 

situace a jeho příčin. 

Metoda horizontálního rozboru 

Horizontální metoda rozboru porovnává jednotlivé poloţky výkazu v čase, a to v procentech 

nebo indexem. Nejčastěji se tak děje ve vztahu k minulému účetnímu období a provádí se po 

řádcích – horizontálně. Cílem horizontální analýzy je změření pohybů jednotlivých veličin 

absolutně i relativně a změřit jejich intenzitu. 

K provedení výpočtu je nutné mít u horizontální analýzy údaje minimálně za dvě po sobě 

jdoucí období. 

V matematickém vyjádření vypadá výpočet následovně:
10

 

- horizontální metoda v procentech 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑡 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑡 − 1) 

- horizontální metoda indexem  

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑡 − 1)
× 100  %  

Rozdílná tempa vývoje jednotlivých sloţek majetku, kapitálu, výnosů a nákladových druhů 

si ţádají vysvětlení, protoţe mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na výkonnost. 

                                                      
10

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/ 
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Metoda vertikálního rozboru 

Metoda pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů. Sleduje strukturu 

finančního výkazu ve stejném časovém okamţiku, vztaţenou k určité veličině. Metoda vertikálního 

rozboru se povaţuje za velmi vhodný nástroj pro meziroční a mezipodnikové srovnávání. 

V rámci vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní vyjádření 

určité poloţky bere ve většině případů velikost celkových výnosů nebo trţeb. 

Výkaz zisku a ztráty je citlivý na externí vlivy (ceny, úroky, daň z příjmů) i vlivy na úrovni 

podniku: vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny, změny výrobního 

sortimentu.
11

 Z tohoto důvodu je potřeba pracovat s výroční zprávou a s obecnými hospodářskými 

informacemi. 

Horizontální a vertikální analýza má však také své nevýhody, neukazuje příčiny změny, 

pouze je konstatuje. Je výchozím krokem v orientaci v konkrétním podniku a můţe upozornit na 

problémové oblasti, které bude třeba podrobit hlubšímu rozboru. V případě dispozice kvalitní 

výroční zprávy lze významné změny komentovat dle finančních i nefinančních příčin. 

4.2 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAH 

Před samotnou horizontální analýzou rozvah je uveden rozsáhlý přehled jednotlivých skupin 

aktiv a pasiv Národního divadla moravskoslezského. Znázorněny jsou skladby poloţek, které 

vybraná příspěvková organizace eviduje ve svém účetnictví.  

Pro samotnou analýzu rozvah a pro lepší orientaci slouţí Tabulka přehledu aktiv 4.1 a 

Tabulka přehledu pasiv 4.2 se souhrnným přehledem vykázaných hodnot za uvedené období 2007, 

2008 a 2009. Hodnoty uvedené ve výše zmiňovaných tabulkách představují součet údajů 

vykázaných v originální rozvaze za příslušnou účtovou skupinu. Diplomová práce se bude na 

základě daných hodnot zabývat porovnáním roku 2007 s rokem 2008 a roku 2008 s rokem 2009, 

výsledek bude znázorněn graficky a patřičně komentován. 

 

                                                      
11

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/techniky-a-metody-financni-analyzy/1000465/53421/ 
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Tabulka 4.1 - Přehled aktiv Národního divadla moravskoslezského 

 
Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského k 31. 12. 

2007, 2008 a 2009 

 

Položka
Stav k 31.12.2007 

(v tisících)

Stav k 31.12.2008 

(v tisících)

Stav k 31.12.2009 

(v tisících)
STÁLÁ AKTIVA 573 442,55 Kč            573 295,82 Kč            571 784,85 Kč            

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software 462,25 Kč                      462,25 Kč                      1 955,26 Kč                   

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 658,47 Kč                      681,66 Kč                      738,51 Kč                      
Nedokončený dlouhdoobý nehmotný majetek -  Kč                             692,95 Kč                      -  Kč                             

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 120,72 Kč                   1 836,86 Kč                   2 693,77 Kč                   

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k software 456,89 Kč-                      462,25 Kč-                      709,77 Kč-                      
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 658,47 Kč-                      681,66 Kč-                      738,51 Kč-                      

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 1 115,36 Kč-                   1 143,91 Kč-                   1 448,28 Kč-                   

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky 9 345,85 Kč                   9 345,85 Kč                   9 345,85 Kč                   

Umělecká díla a předměty 258,83 Kč                      258,83 Kč                      258,83 Kč                      

Stavby 662 336,78 Kč               671 128,96 Kč               680 974,88 Kč               

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 67 451,24 Kč                 71 494,21 Kč                 71 408,76 Kč                 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 57 551,59 Kč                 58 419,26 Kč                 58 851,87 Kč                 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 717,04 Kč                      803,41 Kč                      506,29 Kč                      

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 797 661,33 Kč               811 450,52 Kč               821 346,48 Kč               

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k stavbám 114 592,85 Kč-               121 975,74 Kč-               129 471,79 Kč-               

Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům mov. věcí 52 079,70 Kč-                 58 452,65 Kč-                 62 483,46 Kč-                 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 57 551,59 Kč-                 58 419,26 Kč-                 58 851,87 Kč-                 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 224 224,14 Kč-               238 847,65 Kč-               250 807,12 Kč-               

OBĚŽNÁ AKTIVA 30 147,64 Kč              31 427,92 Kč                 28 977,02 Kč              

Zásoby

Materiál na skladě 3 969,20 Kč                   3 182,15 Kč                   3 612,86 Kč                   
Zboží na skladě 850,25 Kč                      1 028,93 Kč                   923,55 Kč                      

Zásoby celkem 4 819,45 Kč                   4 211,08 Kč                   4 536,41 Kč                   

Pohledávky

Odběratelé 1 839,43 Kč                   1 375,63 Kč                   1 646,56 Kč                   

Poskytnuté provozní zálohy 598,29 Kč                      664,26 Kč                      852,35 Kč                      

Ostatní pohledávky 134,58 Kč                      214,92 Kč                      514,70 Kč                      

Daň z příjmů -  Kč                             -  Kč                             177,66 Kč                      

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem -  Kč                             -  Kč                             216,38 Kč                      

Pohledávky za zaměstnanci 3 157,79 Kč                   3 167,86 Kč                   2 586,79 Kč                   

Jiné pohledávky 1,97 Kč-                           -  Kč                             0,30 Kč                           
Opravná položka k pohledávkám 58,88 Kč-                         58,88 Kč-                         58,88 Kč-                         

Pohledávky celkem 5 669,24 Kč                   5 363,79 Kč                   5 935,86 Kč                   

Finanční majetek

Pokladna 751,36 Kč                      796,70 Kč                      978,13 Kč                      

Peníze na cestě O 0,38 Kč                           O

Ceniny 294,18 Kč                      114,24 Kč                      90,30 Kč                         

Běžný účet 17 049,31 Kč                 18 826,10 Kč                 14 682,66 Kč                 
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 603,07 Kč                      1 194,05 Kč                   2 066,82 Kč                   

Finanční majetek celkem 18 697,92 Kč                 20 931,47 Kč                 17 817,91 Kč                 

Přechodné účty aktivní

Náklady příštích období 961,03 Kč                      853,15 Kč                      658,59 Kč                      
Příjmy příštích období -  Kč                             68,43 Kč                         28,25 Kč                         

Přechodné účty aktivní celkem 961,03 Kč                      921,58 Kč                      686,84 Kč                      

AKTIVA CELKEM 603 590,19 Kč         604 723,74 Kč         600 761,87 Kč         
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Tabulka 4.2 - Přehled pasiv Národního divadla moravskoslezského 

 
Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského k 31. 12. 

2007, 2008 a 2009 

Položka
Stav k 31.12.2007 

(v tisících)

Stav k 31.12.2008 

(v tisících)

Stav k 31.12.2009 

(v tisících)

VLASTNÍ ZDROJE KDYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV 582 549,93 Kč            585 017,80 Kč            579 981,75 Kč            
Majetkové fondy a zvláštní fondy

Fond dlouhodobého majetku 573 442,56 Kč              573 295,82 Kč               571 704,76 Kč              

Fond oběžných aktiv 1 269,57 Kč                   1 269,57 Kč                   1 269,57 Kč                   

Majetkové fondy a zvláštní fondy celkem 574 712,13 Kč              574 565,39 Kč               572 974,33 Kč              

Finanční a peněžní fondy

Fond odměn 0,02 Kč                           -  Kč                                 -  Kč                                

Fond kulturních a sociálních potřeb 3 318,76 Kč                   3 782,83 Kč                   4 299,70 Kč                   

Fond reprodukce majetku 1 353,82 Kč                   8 043,61 Kč                   1 799,61 Kč                   

Oprávky k dlouhdoobému nehmotnému majetku celkem 4 672,60 Kč                   11 826,44 Kč                 6 099,31 Kč                   

Výsledek hospodaření

a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a 

činnosti příspěvkových organizací

Výsledek hospodaření běžného účetního období                     3 165,52 Kč -                   1 374,03 Kč 2 282,14 Kč                   

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -                          0,32 Kč                                 -   Kč 1 374,03 Kč-                   

Výsledek hospodaření celkem 3 165,20 Kč                   1 374,03 Kč-                   908,11 Kč                      

CIZÍ ZDROJE 21 040,26 Kč              19 705,94 Kč              20 780,12 Kč              

Krátkodobé závazky

Dodavatelé 1 962,81 Kč                   1 082,07 Kč                   763,05 Kč                      

Ostatní závazky 388,06 Kč                      132,04 Kč                       210,00 Kč                      

Zaměstnanci 7 403,84 Kč                   7 412,10 Kč                   7 965,59 Kč                   

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 50,65 Kč-                        73,09 Kč                         54,29 Kč                        

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 511,75 Kč                   4 352,74 Kč                   4 570,65 Kč                   

Daň z příjmu 249,26 Kč                      17,34 Kč                         -  Kč                            

Ostatní přímé daně 1 093,32 Kč                   836,77 Kč                       986,51 Kč                      

Daň z přidané hodnoty 221,14 Kč                      274,59 Kč                       186,39 Kč                      

Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočten ÚSC -  Kč                            576,53 Kč                       -  Kč                            

Jiné závazky 516,36 Kč                      789,46 Kč                       821,11 Kč                      

Krátkodobé závazky celkem 16 295,89 Kč                15 546,73 Kč                 15 557,59 Kč                

Přechodové účty pasivní

Výdaje příštích období 120,68 Kč                      73,84 Kč                         157,54 Kč                      

Výnosy příštích období 3 869,18 Kč                   3 659,87 Kč                   3 771,33 Kč                   

Kursové rozdíly pasivní 1,31 Kč                           -  Kč                             -  Kč                            

Dohadné účty pasivní 753,20 Kč                      425,50 Kč                       1 293,66 Kč                   

Přechodové účty pasivní celkem 4 744,37 Kč                   4 159,21 Kč                   5 222,53 Kč                   

PASIVA CELKEM 603 590,19 Kč         604 723,74 Kč         600 761,87 Kč         
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Následující Tabulka 4.3 představuje zkrácenou podobu rozvahy vycházející z Tabulky 4.1 a 4.2 a obsahuje příslušné výpočty, které jsou výsledkem 

aplikace horizontální analýzy. Princip zkrácení rozvahy v Tabulce 4.3 je zaloţen na součtu hodnot jednotlivých účetních skupin, kdy výsledkem je hodnota za 

danou účetní třídu, se kterou je pak následně pracováno. 

Tabulka 4.3 – Horizontální analýza rozvahy 

 
Zdroj:autor, údaje převzaté z Tabulky 4.1 a 4.2 

Aktiva
Stav k 31. 12. 2007 v 

tis. Kč

Stav k 31. 12. 2008 v 

tis. Kč

Stav k 31. 12. 2009 v 

tis. Kč

Rozdíl v tis. Kč za 

období 2007, 2008

Rozdíl v % za období 

2007, 2008

Rozdíl v tis. Kč za 

období 2008, 2009

Rozdíl v % za období 

2008, 2009

STÁLÁ AKTIVA CELKEM 573 442,55 Kč                573 295,82 Kč                571 784,85 Kč                146,73 Kč-                       -0,03% 1 510,97 Kč-                   -0,26%

Dlouhodobý nehm. majetek 1 120,72 Kč                        1 836,86 Kč                        2 693,77 Kč                        716,14 Kč                         63,90% 856,91 Kč                         46,65%

Oprávky k dl. nehm. majetku 1 115,36 Kč-                        1 143,91 Kč-                        1 448,28 Kč-                        28,55 Kč-                            2,56% 304,37 Kč-                         26,61%

Dlouhodobý hmot. majetek 797 661,33 Kč                   811 450,52 Kč                   821 346,48 Kč                   13 789,19 Kč                    1,73% 9 895,96 Kč                      1,22%
Oprávky k dl. hmot. majetku 224 224,14 Kč-                   238 847,65 Kč-                   250 807,12 Kč-                   14 623,51 Kč-                    6,52% 11 959,47 Kč-                    5,01%

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 30 147,64 Kč                     31 427,92 Kč                     28 977,02 Kč                     1 280,28 Kč                   4,25% 2 450,90 Kč-                   -7,80%

Zásoby celkem 4 819,45 Kč                        4 211,08 Kč                        4 536,41 Kč                        608,37 Kč-                         -12,62% 325,33 Kč                         7,73%

Pohledávky celkem 5 669,24 Kč                        5 363,79 Kč                        5 935,86 Kč                        305,45 Kč-                         -5,39% 572,07 Kč                         10,67%

Finanční majetek celkem 18 697,92 Kč                     20 931,47 Kč                     17 817,91 Kč                     2 233,55 Kč                      11,95% 3 113,56 Kč-                      -14,88%
Ostatní 961,03 Kč                           921,58 Kč                           686,84 Kč                           39,45 Kč-                            -4,10% 234,74 Kč-                         -25,47%

AKTIVA CELKEM 603 590,19 Kč             604 723,74 Kč             600 761,87 Kč             1 133,55 Kč                0,19% 3 961,87 Kč-                -0,66%

Pasiva
Stav k 31. 12. 2007 v 

tis. Kč

Stav k 31. 12. 2008 v 

tis. Kč

Stav k 31. 12. 2009 v 

tis. Kč

Rozdíl v tis. Kč za 

období 2007, 2008

Rozdíl v % za období 

2007, 2008

Rozdíl v tis. Kč za 

období 2008, 2009

Rozdíl v % za období 

2008, 2009

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ SA A OA 582 549,93 Kč                585 017,80 Kč                579 981,75 Kč                2 467,87 Kč                   0,42% 5 036,05 Kč-                   -0,86%

Majetkové fondy celkem 574 712,13 Kč                   574 565,39 Kč                   572 974,33 Kč                   146,74 Kč-                         -0,03% 1 591,06 Kč-                      -0,28%

Finanční a peněžní fondy 4 672,60 Kč                        11 826,44 Kč                     6 099,31 Kč                        7 153,84 Kč                      153,10% 5 727,13 Kč-                      -48,43%
Výsledek hospodaření 3 165,20 Kč                        1 374,03 Kč-                        908,11 Kč                           4 539,23 Kč-                      -143,41% 2 282,14 Kč                      -166,09%

CIZÍ ZDROJE 21 040,26 Kč                  19 705,94 Kč                  20 780,12 Kč                  1 334,32 Kč-                   -6,34% 1 074,18 Kč                   5,45%

Rezervy, dl. závazky -  Kč                                 -  Kč                                 -  Kč                                 -  Kč                                0,00% -  Kč                                0,00%

Krátkodové závazky celkem 16 295,89 Kč                     15 546,73 Kč                     15 557,59 Kč                     749,16 Kč-                         -4,60% 10,86 Kč                            0,07%

Bank. výpomoci a půjčky -  Kč                                 -  Kč                                 -  Kč                                 -  Kč                                0,00% -  Kč                                0,00%
Ostatní 4 744,37 Kč                        4 159,21 Kč                        5 222,53 Kč                        585,16 Kč-                         -12,33% 1 063,32 Kč                      25,57%

PASIVA CELKEM 603 590,19 Kč             604 723,74 Kč             600 761,87 Kč             1 133,55 Kč                0,19% 3 961,87 Kč-                -0,66%
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Na základě výsledků znázorněných v Tabulce 4.3 je zřejmé, že celková aktiva účetní jednotky 

za období 2007-2008 se zvýšila o 0,19 %, přičemž stálá aktiva se snížila o 0,03 % a oběžná aktiva 

se naopak zvýšila o 4,25 %.  

Uvnitř oběžných aktiv došlo k největšímu poklesu u zásob, a to o 12,62 % a k největšímu 

vzestupu došlo naopak u finančního majetku o 11,95 %. V rámci zásob se snížil materiál na skladě 

v absolutní výši o 787,05 tis. Kč. Jedná se o pozitivní dopad, jelikož snížení zásob na skladě 

znamená snížení nákladů s tím souvisejících. Důvodem vzestupu finančního majetku je zvýšení 

objemu peněžních prostředků na běžném účtu v absolutní výši 1 776,79 tis. Kč. Další objemnou 

položkou oběžných aktiv jsou pohledávky za zaměstnanci, kde došlo jen k mírnému vzestupu.  

Uvnitř stálých aktiv zaznamenal vzestup dlouhodobý nehmotný majetek v souvislosti 

s nedokončeným dlouhodobým nehmotným majetkem a nakoupeným drobným dlouhodobým 

majetkem v roce 2008. Dlouhodobý nehmotný majetek zaznamenal v relativním vyjádření navýšení 

o 63,90 %.  

Národní divadlo moravskoslezské vykázalo k 31. 12. 2008 pasiva v celkové výši 604 723,74 

tis. Kč, došlo tedy i zde k nárůstu oproti roku 2007 o 0,19 %. Cizí zdroje se snížily o 6,34 %, 

přičemž příspěvkové organizaci se podařilo krátkodobé závazky snížit o 4,60 %, jedná se tak o 

náznak pozitivní tendence. 

V období 2008-2009 došlo oproti předchozímu období ke snížení celkových aktiv, a to ve výši 

0,66 %, přičemž stálá aktiva se opět snížila, v tomto případě o 0,26 % a oběžná aktiva se také 

snížila o 7,80 %. Dlouhodobý nehmotný majetek ve zkoumaném období zaznamenal nárůst ve výši 

46,65 %, stalo se tak z důvodu zakoupení nového software v roce 2009. 

Uvnitř oběžných aktiv zásoby zaznamenaly mírný vzestup ve výši 7,73 %, zvyšují se tak 

náklady s tím související, k čemuž by se mělo Národní divadlo moravskoslezské vyvarovat. 

Finanční majetek zaznamenal výraznější změnu v podobě poklesu o 14,88 %. Došlo k odlivu 

peněžních prostředků z běžného účtu. 

Národní divadlo moravskoslezské vykázalo k 31. 12. 2009 pasiva v celkové výši 600 761,87 

tis. Kč, došlo tedy k poklesu oproti roku 2008, a to o 0,66 %. Cizí zdroje se zvýšily o 5,45 %, jedná 

se tak o náznak negativní tendence. Možným důsledkem tohoto jevu mohou být přechodné účty 

pasivní, došlo totiž k jejich vzestupu z částky 4 159,21 tis. Kč na částku 5 222,53 tis. Kč. 

Ze stavových ukazatelů vyplývá, že stálá aktiva v obou obdobích jsou kryta vlastními zdroji a 

oběžná aktiva jsou z části kryta cizími zdroji. Pro přesnější vyhodnocení by bylo užitečné sestavit 

rozvahu za hlavní a hospodářskou činnost tak, aby dlouhodobá aktiva byla přiřazena k činnosti, 

kde se reprodukují. 
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4.3 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

V následujícím textu bude uvedena Tabulka 4.4 obsahující zkrácenou podobu rozvahy zaloţenou na součtu všech údajů za danou účetní třídu. Výsledné 

údaje jsou pak dále pouţity k provedení vertikální analýzy rozvahy, kdy výpočty jsou rovněţ uvedeny v Tabulce 4.4 

Tabulka 4.4 - Vertikální analýza rozvahy 

 
Zdroj: autor, údaje převzaté z Tabulky 4.1 a 4.2 

Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč %
STÁLÁ AKTIVA CELKEM 573 442,55 Kč              95,01% 573 295,82 Kč            94,80% 571 784,85 Kč           95,18%

Dlouhodobý nehm. majetek 1 120,72 Kč                   0,19% 1 836,86 Kč                   0,30% 2 693,77 Kč                  0,45%

Oprávky k dl. nehm. majetku 1 115,36 Kč-                   -0,18% 1 143,91 Kč-                   -0,19% 1 448,28 Kč-                  -0,24%

Dlouhodobý hmot. majetek 797 661,33 Kč              132,15% 811 450,52 Kč              134,19% 821 346,48 Kč              136,72%
Oprávky k dl. hmot. majetku 224 224,14 Kč-              -37,15% 238 847,65 Kč-              -39,50% 250 807,12 Kč-              -41,75%

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 30 147,64 Kč                4,99% 31 427,92 Kč              5,20% 28 977,02 Kč             4,82%

Zásoby celkem 4 819,45 Kč                   0,80% 4 211,08 Kč                   0,70% 4 536,41 Kč                  0,76%

Pohledávky celkem 5 669,24 Kč                   0,94% 5 363,79 Kč                   0,89% 5 935,86 Kč                  0,99%

Finanční majetek celkem 18 697,92 Kč                 3,10% 20 931,47 Kč                 3,46% 17 817,91 Kč                2,97%
Ostatní 961,03 Kč                      0,16% 921,58 Kč                      0,15% 686,84 Kč                      0,11%

AKTIVA CELKEM 603 590,19 Kč         100,00% 604 723,74 Kč         100,00% 600 761,87 Kč        100,00%

Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč %
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ SA A OA 582 549,93 Kč              96,51% 585 017,80 Kč            96,74% 579 981,75 Kč           96,54%

Majetkové fondy celkem 574 712,13 Kč              95,22% 574 565,39 Kč              95,01% 572 974,33 Kč              95,37%

Finanční a peněžní fondy 4 672,60 Kč                   0,77% 11 826,44 Kč                 1,96% 6 099,31 Kč                  1,02%
Výsledek hospodaření 3 165,20 Kč                   0,52% 1 374,03 Kč-                   -0,23% 908,11 Kč                      0,15%

CIZÍ ZDROJE 21 040,26 Kč                3,49% 19 705,94 Kč              3,26% 20 780,12 Kč             3,46%

Rezervy, dl. závazky -  Kč                            0,00% -  Kč                            0,00% -  Kč                            0,00%

Krátkodové závazky celkem 16 295,89 Kč                 2,70% 15 546,73 Kč                 2,57% 15 557,59 Kč                2,59%

Bank. výpomoci a půjčky -  Kč                            0,00% -  Kč                            0,00% -  Kč                            0,00%
Ostatní 4 744,37 Kč                   0,79% 4 159,21 Kč                   0,69% 5 222,53 Kč                  0,87%

PASIVA CELKEM 603 590,19 Kč         100,00% 604 723,74 Kč         100,00% 600 761,87 Kč        100,00%

Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2009

Pasiva
Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2009

Aktiva
Stav k 31. 12. 2007
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Struktura aktiv vypovídá o tom, že výrazně převažují stálá aktiva. Ve sledovaném období 

2007-2008 u stálých aktiv došlo k poklesu o 0,21 procentního bodu a k nárůstu 0,21 procentního 

bodu oběžných aktiv na celkových aktivech účetní jednotky Národního divadla moravskoslezského. 

Ve struktuře stálých aktiv má hlavní podíl dlouhodobý hmotný majetek, ten se ve sledovaném 

období zvyšuje o 2,04 procentního bodu. 

Struktura pasiv svědčí o tom, že podíl vlastních zdrojů na krytí stálých a oběžných aktiv je 

téměř 100 %, a za sledované období stoupl o 0,23 procentního bodu. Procentní podíl cizích zdrojů 

na celkových pasivech klesá o 0,23 procentního bodu, kdy ve struktuře cizích zdrojů převažují 

krátkodobé závazky, jejichž procentní podíl ve sledovaném období klesá o 0,13 bodu, což může být 

pozitivní tendencí. 

V období 2008-2009 došlo u stálých aktiv k nárůstu o 0,38 procentního bodu a k poklesu 

0,38 procentního bodu oběžných aktiv na celkových aktivech účetní jednotky. Dochází tak k opačné 

situaci, než ke které docházelo v minulém období. Ve struktuře stálých aktiv má hlavní podíl 

dlouhodobý hmotný majetek, který se ve sledovaném období zvýšil o 2,53 procentního bodu. Je tak 

zřejmé, že dlouhodobý hmotný majetek má tendenci se zvyšovat v průběhu jednotlivých let. 

Struktura pasiv v tomto sledovaném období rovněž svědčí o tom, že podíl vlastních zdrojů na 

krytí stálých aktiv je uspokojující, i když došlo k mírnému poklesu o 0,2 procentního bodu. 

Procentní podíl cizích zdrojů na celkových pasivech stoupá o 0,2 bodu, což má oproti minulému 

období negativní tendenci. 
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4.4 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Následující Tabulka 4.5 představuje poloţky výkazu zisku a ztráty za hlavní činnost, u kterých je provedena horizontální analýza. 

Tabulka 4.5 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za hlavní činnost 

 
Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007, 2008 a 2009 

Spotřebované nákupy 22 958,12 Kč                  25 587,32 Kč                  24 056,20 Kč                  2 629,20 Kč               11,45% 1 531,12 Kč-               -5,98%

Služby 35 468,85 Kč                  42 674,64 Kč                  37 376,86 Kč                  7 205,79 Kč               20,32% 5 297,78 Kč-               -12,41%

Osobní náklady                 161 381,41 Kč                 164 989,22 Kč                 167 483,41 Kč                 3 607,81 Kč 2,24%                 2 494,19 Kč 1,51%

Daně a poplatky                         119,27 Kč                         200,73 Kč                         180,29 Kč                      81,46 Kč 68,30% -                    20,44 Kč -10,18%

Ostatní náklady                      1 852,58 Kč                      1 788,14 Kč                     2 708,71 Kč -                    64,44 Kč -3,48%                    920,57 Kč 51,48%
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a oporavné položky                    17 958,50 Kč                    14 132,22 Kč                   13 152,26 Kč -              3 826,28 Kč -21,31% -                  979,96 Kč -6,93%

NÁKLADY CELKEM 239 738,73 Kč             249 372,27 Kč             244 957,73 Kč            9 633,54 Kč             4,02% 4 414,54 Kč-             -1,77%

Tržby za vl. výkony a za zboží                    25 382,80 Kč                    25 236,74 Kč                   25 837,59 Kč -                  146,06 Kč -0,58%                    600,85 Kč 2,38%

Aktivace                             9,58 Kč                           14,50 Kč                           23,55 Kč                        4,92 Kč 51,36%                        9,05 Kč 62,41%

Ostavní výnosy                    18 149,86 Kč                    11 224,88 Kč                     8 073,26 Kč -              6 924,98 Kč -38,15% -              3 151,62 Kč -28,08%

Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné polozky                         110,41 Kč                         267,99 Kč                         381,65 Kč                    157,58 Kč 142,72%                    113,66 Kč 42,41%
Příspěvky a dotace na provoz                 197 340,00 Kč                 209 111,88 Kč                 211 875,00 Kč               11 771,88 Kč 5,97%                 2 763,12 Kč 1,32%

VÝNOSY CELKEM 240 992,65 Kč             245 855,99 Kč             246 191,05 Kč            6 908,54 Kč-             -2,87% 335,06 Kč                0,14%

Náklady celkem 239 738,73 Kč                249 372,27 Kč                244 957,73 Kč               9 633,54 Kč               4,02% 4 414,54 Kč-               -1,77%

Výnosy celkem 240 992,65 Kč                245 855,99 Kč                246 191,05 Kč               4 863,34 Kč               2,02% 335,06 Kč                  0,14%

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 253,92 Kč                    3 516,28 Kč-                    1 233,32 Kč                    4 770,20 Kč-               -380,42% 4 749,60 Kč               -135,07%

Daň z příjmů -  Kč                              -  Kč                              -  Kč                             -  Kč                         0,00% -  Kč                         0,00%

Dodatečné odvody daně z příjmů -  Kč                              9,00 Kč-                            -  Kč                             9,00 Kč-                       0,00% 9,00 Kč-                       100,00%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 253,92 Kč              3 507,28 Kč-              1 233,32 Kč              4 761,20 Kč-             -379,71% 4 758,60 Kč          -135,68%

Rozdílová částka 

vyjádřena v Kč 

2007, 2008

Rozdíl 

vyjádřený v % 

2007, 2008

Rozdílová částka 

vyjádřena v Kč 

2008, 2009

Rozdíl 

vyjádřený v % 

2008, 2009

Položka
 Stav k 31.12.2007 

(v tisících) 

 Stav k 31.12.2008 

(v tisících) 

Stav k 31.12.2009 (v 

tisících)
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Tržby za sledované období 2007-2008 se snížily o 0,58 % a náklady na spotřebované nákupy 

se zvýšily o 11,45 %. V důsledku této skutečnosti to znamená pokles obchodní marže. Celkově je 

možné tuto skutečnost hodnotit negativně, neboť růst tržeb je pomalejší než růst nákladů 

vynaložených na vlastní výkony a prodané zboží, což může svědčit o klesající celkové ziskovosti 

prováděné činnosti. 

Osobní náklady vzrostly o 2,24 %, což je náznak pozitivní tendence, neboť růst těchto 

nákladů je podstatně pomalejší než růst tržeb. 

Odpisy jsou zúčtovány podle odpisového plánu, a proto je vhodné sesouhlasit a posoudit, zda 

reálně odráží skutečnou situaci reprodukce majetku v nákladech organizace a zda dochází 

k permanentnímu vyhodnocování kvality odpisových plánů, případným úpravám ve smyslu věrného 

zobrazení skutečnosti. Dále je třeba vyhodnotit, jakým klíčem se odpisy dělí na hlavní a 

hospodářskou činnost a způsob jejich rozúčtování do jednotlivých oblastí. 

Tržby za období 2008-2009 se zvýšily o 2,38 % a náklady na spotřebované nákupy se snížily 

o 5,98 %. V důsledku této skutečnosti to znamená nárůst obchodní marže. Celkově je možné tuto 

skutečnost hodnotit pozitivně, neboť růst tržeb je rychlejší než růst nákladů vynaložených na vlastní 

výkony a prodané zboží, což může svědčit o vzrůstající celkové ziskovosti prováděné činnosti 

Osobní náklady vzrostly o 1,51 %, což je opět náznak pozitivní tendence. 

Pouze rok 2008 vykazuje ztrátu, a to ve výši neuvěřitelných 3 500 tis. Kč. Oproti 

předchozímu a následujícímu roku se jedná o velmi výrazný výkyv v ziskovosti. Výkyv byl způsoben 

znatelným zvýšením nákladů na provoz hlavní činnosti a mírnějším nárůstem výnosů, které ani 

společně s dotací a s příspěvky na provoz nedokázaly výši nákladů pokrýt. 

Tabulka 4.6 obsahuje stejně jako předchozí Tabulka 4.5 poloţky výkazu zisku a ztráty, u 

kterých je provedena horizontální analýza, avšak s tím rozdílem, ţe v tomto případě se jedná o 

doplňkovou činnost. 
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Tabulka 4.6 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za doplňkovou činnost 

 
Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007, 2008 a 2009 

Tržby za sledované období 2007-2008 se zvýšily o 11,73 % a náklady na spotřebované nákupy se zvýšily o 33,47 %. V důsledku této skutečnosti to 

znamená pokles obchodní marže. Celkově je možné tuto skutečnost hodnotit negativně, neboť růst tržeb je pomalejší než růst nákladů vynaložených na vlastní 

výkony a prodané zboží, což může svědčit o klesající celkové ziskovosti prováděné činnosti. Osobní náklady vzrostly o 40,65 %, což je náznak pozitivní 

tendence, neboť růst těchto nákladů je podstatně pomalejší než růst tržeb. 

Tržby za období 2008-2009 se snížily o 37,68 % a náklady na spotřebované nákupy se snížily o 2,7 %. V důsledku této skutečnosti to znamená pokles 

obchodní marže. Celkově je možné tuto skutečnost hodnotit negativně, neboť růst tržeb je pomalejší než růst nákladů vynaložených na vlastní výkony a 

prodané zboží, což může svědčit o klesající celkové ziskovosti prováděné činnosti. Osobní náklady klesly o 3,6 %, což je opět náznak negativní tendence. 

Spotřebované nákupy 87,37 Kč                         116,61 Kč                       113,46 Kč                       29,24 Kč                     33,47% 3,15 Kč-                       -2,70%

Služby 2,43 Kč                            3,31 Kč                            39,41 Kč                         0,88 Kč                       36,21% 36,10 Kč                     1090,63%

Osobní náklady 161,57 Kč                       227,25 Kč                       219,08 Kč                       65,68 Kč                     40,65% 8,17 Kč-                       -3,60%

Ostatní náklady 0,16 Kč                            0,15 Kč                            0,14 Kč                           0,01 Kč-                       -6,25% 0,01 Kč-                       -6,67%

NÁKLADY CELKEM 251,53 Kč                     347,32 Kč                     372,09 Kč                    95,79 Kč                  38,08% 24,77 Kč                  7,13%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 946,00 Kč                    2 174,34 Kč                    1 355,15 Kč                    228,34 Kč                  11,73% 819,19 Kč-                  -37,68%

Ostatní výnosy 516,00 Kč                       517,65 Kč                       184,22 Kč                       1,65 Kč                       0,32% 333,43 Kč-                  -64,41%

VÝNOSY CELKEM 2 462,00 Kč                 2 691,99 Kč                 1 539,37 Kč                 229,99 Kč                9,34% 1 152,62 Kč-             -42,82%

Náklady celkem 251,53 Kč                       347,32 Kč                       372,09 Kč                       95,79 Kč                     38,08% 24,77 Kč                     7,13%

Výnosy celkem 2 462,00 Kč                    2 691,99 Kč                    1 539,37 Kč                    229,99 Kč                  9,34% 1 152,62 Kč-               -42,82%

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 210,47 Kč                    2 344,67 Kč                    1 167,28 Kč                    134,20 Kč                  6,07% 1 177,39 Kč-               -50,22%

Daň z příjmů 268,86 Kč                       212,34 Kč                       118,49 Kč                       56,52 Kč-                     -21,02% 93,85 Kč-                     -44,20%

Dodatečné odvody daně z příjmů 30,00 Kč                         -  Kč                              -  Kč                             30,00 Kč-                     -100,00% -  Kč                         0,00%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 911,61 Kč              2 132,33 Kč              1 048,79 Kč              220,72 Kč                11,55% 1 083,54 Kč-          -50,81%

Rozdílová částka 

vyjádřena v Kč 

2007, 2008

Rozdíl 

vyjádřený v % 

2007, 2008

Rozdílová částka 

vyjádřena v Kč 

2008, 2009

Rozdíl 

vyjádřený v % 

2008, 2009

Položka
 Stav k 31.12.2007 

(v tisících) 

 Stav k 31.12.2008 

(v tisících) 

Stav k 31.12.2009 (v 

tisících)
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4.5 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

V této podkapitole se diplomová práce bude zabývat vertikální analýzou výkazu zisku a ztráty, jak je jiţ z nadpisu zřejmé. Dít se tak bude na základě 

Tabulky 4.7, která obsahuje nejen poloţky nákladů a výnosů, ale také samotné výpočty analýzy. 

Tabulka 4.7 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za hlavní činnost 

 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007, 2008 a 2009 

 

Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč %
NÁKLADY CELKEM 239 738,73 Kč         100% 249 363,27 Kč         100% 244 957,73 Kč         100%

Spotřebované nákupy 22 958,12 Kč              9,58% 25 587,32 Kč             10,26% 24 056,20 Kč             9,82%

Služby 35 468,85 Kč              14,79% 42 674,64 Kč             17,11% 37 376,86 Kč             15,26%

Osobní náklady              161 381,41 Kč 67,32%             164 989,22 Kč 66,16%             167 483,41 Kč 68,37%

Daně a poplatky                     119,27 Kč 0,05%                     200,73 Kč 0,08%                     180,29 Kč 0,07%

Ostatní náklady                  1 852,58 Kč 0,77%                 1 788,14 Kč 0,72%                 2 708,71 Kč 1,11%

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a oporavné položky               17 958,50 Kč 7,49%               14 132,22 Kč 5,67%               13 152,26 Kč 5,37%
Daň z příjmů                              -   Kč 0,00% -                       9,00 Kč 0,00%                             -   Kč 0,00%

VÝNOSY CELKEM           240 992,65 Kč 100%          245 855,99 Kč 100%          246 191,05 Kč 100%
Tržby za vl. výkony a za zboží                25 382,80 Kč 10,53%               25 236,74 Kč 10,26%               25 837,59 Kč 10,49%

Aktivace                          9,58 Kč 0,00%                       14,50 Kč 0,01%                       23,55 Kč 0,01%

Ostavní výnosy                18 149,86 Kč 7,53%               11 224,88 Kč 4,57%                 8 073,26 Kč 3,28%

Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné polozky                     110,41 Kč 0,05%                     267,99 Kč 0,11%                     381,65 Kč 0,16%

Příspěvky a dotace na provoz              197 340,00 Kč 81,89%             209 111,88 Kč 85,05%             211 875,00 Kč 86,06%

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 1 253,92 Kč           3 507,28 Kč-          1 233,32 Kč          

Položka
Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2009
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V uvedené struktuře lze číst, že v období 2007-2008 společně s náklady na služby rostou 

rovněž náklady na spotřebované nákupy, které výrazným způsobem ovlivňují celkový výsledek 

hospodaření. Ostatní výnosy zaznamenaly razantní pokles, a to o necelých 7 000 tis. Kč. Tržby 

z prodeje majetku se navyšují a dochází také ke vzrůstu příspěvků a dotací na provoz, což je pro 

Národní divadlo moravskoslezské, jako pro příspěvkovou organizaci klíčovým jevem. Celkově 

hospodářský výsledek po zdanění poklesl z cca 1 200 tis. Kč na cca -3 500 tis. Kč, což je velmi 

znepokojujícím jevem.  

V období 2008-2009 dochází k poklesu takřka všech nákladů s výjimkou ostatních nákladů, 

které naopak téměř o 1 000 tis. Kč vzrostly. Z pohledu tržeb dochází k vzestupu, rovněž příspěvky a 

dotace na provoz o malou část vzrostly. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2009 je 

srovnatelný s výsledkem hospodaření za rok 2007, dle těchto poznatků by se dalo usoudit, že daný 

výsledek hospodaření je průměrným standardem příspěvkové organizace. Provedená analýza tak 

dokazuje, že jakýkoliv výkyv, ať už v nákladech nebo výnosech má dalekosáhlé účinky na celkový 

výsledek hospodaření, jak je vidět v roce 2008, kdy se z hluboké ztráty Národní divadlo 

moravskoslezské dostalo v roce 2009, a to díky nárůstu tržeb a znatelnému snížení nákladu, opět do 

kladných čísel, tedy do zisku. 
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Tabulka 4.8 se zabývá vertikální analýzou výkazu zisku a ztráty za doplňkovou činnost. Tabulka znázorňuje, zda ve všech sledovaných obdobích bylo 

Národní divadlo moravskoslezské v provozování své doplňkové činnosti úspěšné a v jaké míře k tomu docházelo. 

Tabulka 4.8 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za doplňkovou činnost 

 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007, 2008 a 2009 

Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč % Hodnota v tis. Kč %
NÁKLADY CELKEM 550,39 Kč                     100,00% 559,66 Kč                     100,00% 490,58 Kč                   100,00%

Spotřebované nákupy                           87,37 Kč 15,87%                         116,61 Kč 20,84%                       113,46 Kč 23,13%
Služby                              2,43 Kč 0,44%                              3,31 Kč 0,59%                         39,41 Kč 8,03%
Osobní náklady                         161,57 Kč 29,36%                         227,25 Kč 40,61%                       219,08 Kč 44,66%

Ostatní náklady                              0,16 Kč 0,03%                              0,15 Kč 0,03%                            0,14 Kč 0,03%
Daň z příjmů                         298,86 Kč 54,30%                         212,34 Kč 37,94%                       118,49 Kč 24,15%

VÝNOSY CELKEM                   2 462,00 Kč 100,00%                   2 691,99 Kč 100,00%                 1 539,37 Kč 100,00%
Tržby za vl. výkony a za zboží 1 946,00 Kč                    79,04% 2 174,34 Kč                    80,77% 1 355,15 Kč                  88,03%
Ostavní výnosy 516,00 Kč                        20,96% 517,65 Kč                        19,23% 184,22 Kč                      11,97%

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ 1 911,61 Kč               2 132,33 Kč               1 048,79 Kč             

Položka
Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2008 Stav k 31. 12. 2009
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V uvedené struktuře lze číst, že v období 2007-2008 za doplňkovou činnost mají téměř 

všechny vykázané položky tendenci stoupat, ať už se to týká nákladů, či tržeb. Pozitivním trendem 

by však byla situace, kdy tržby vzrůstají a náklady klesají. V celkovém efektu však dochází 

k mírnému nárůstu hospodářského výsledku, což je určitě pro organizace pozitivní zjištění. 

Doplňková činnost tak dokazuje, že i přes výrazné zvýšení nákladů dokáže být zisková, což se o 

hlavní činnosti říci nedá. 

V období 2008-2009 dochází k nárůstu především nákladů s výjimkou ostatních nákladů, 

které naopak mírně klesají. Z pohledu tržeb dochází k razantnímu poklesu tržeb za vlastní výkony a 

za zboží, a to téměř o polovinu, stejně jsou na tom také ostatní výnosy, u nichž je však pokles 

razantnější, pokles činí neuvěřitelných 333,43 tis. Kč. Z výše zmiňovaného se automaticky odráží 

výsledek hospodaření za rok 2009, který rovněž klesl, a to takřka o polovinu oproti předešlému 

účetnímu období, tedy roku 2008. 

Doporučila bych provedení analýzy, z jakého důvodu dochází k tak velkým výkyvům za 

jednotlivá účetní období, co je toho příčinou a snažit se o určitou stabilitu. 

Při celkovém posouzení výsledku hospodaření Národního divadla moravskoslezského 

(sumarizace hlavní a doplňkové činnosti) vyšlo najevo, že kdyby příspěvková organizace 

nedostávala příspěvky a dotace na provoz hlavní činnosti od svého zřizovatele, její hospodářský 

výsledek by byl hluboce ztrátový, jednalo by se o stovky mil. Kč.  

Z výše uvedených výsledků hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost obsažených 

v Tabulkách 4.5, 4.6, 4.7 a 4.8 vyplývá, že hlavní činnost je bez dotací a příspěvků na provoz vždy 

ztrátová, oproti tomu doplňková činnost vykazuje ve všech sledovaných obdobích zisk, což je velmi 

pozitivním jevem. Národní divadlo moravskoslezské tak může částečně pokrýt ztrátu z hlavní 

činnosti ziskem z doplňkové činnosti. To vše nese jistá pozitiva i pro samotného zřizovatele – o zisk 

z doplňkové činnosti příspěvkové organizace může snížit výši své dotace na její provoz a investovat 

„ušetřené“ peněžní prostředky do jiných resortů. 
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4.6 HODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI A TRŢBY ZE VSTUPNÉHO JEDNOTLIVÝCH 

SOUBORŮ ZA VYBRANÉ OBDOBÍ 

Tabulka 4.9 znázorňuje vývoj v počtu představení, návštěvnosti, trţeb a průměrného 

vstupného za sledovaná období, na základě které jsou vytvořeny grafy pro lepší přehlednost. 

Tabulka 4.9 - Počet představení, návštěvnost, tržby a průměrné vstupné jednotlivých 

souborů za období 2007-2009 

 
Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 

2007, 2008 a 2009 

Soubor Počet představení Návštěvnost v % Tržby v tis. Kč Průměrné vstupné v Kč

Opera 123 79,18% 5 462,40 Kč           111,80 Kč                            

Činohra 192 65,85% 4 861,10 Kč           80,90 Kč                              

Opereta 122 75,90% 5 191,70 Kč           89,70 Kč                              

Balet 52 73,45% 1 701,30 Kč           79,50 Kč                              

CELKEM 489 73,60% 17 216,50 Kč      90,48 Kč                          

Soubor Počet představení Návštěvnost v % Tržby v tis. Kč Průměrné vstupné v Kč

Opera 140 74,37% 5 192,70 Kč           112,60 Kč                            

Činohra 185 63,84% 4 810,40 Kč           83,20 Kč                              

Opereta 112 75,36% 5 195,80 Kč           103,30 Kč                            

Balet 52 75,77% 1 876,00 Kč           85,80 Kč                              

CELKEM 489 72,34% 17 074,90 Kč      96,23 Kč                          

Soubor Počet představení Návštěvnost v % Tržby v tis. Kč Průměrné vstupné v Kč

Opera 143 70,56% 5 594,60 Kč          136,90 Kč                         

Činohra 197 66,39% 4 851,60 Kč          80,50 Kč                           

Opereta 129 76,93% 6 092,50 Kč          107,00 Kč                         

Balet 58 72,13% 2 192,90 Kč          97,40 Kč                           

CELKEM 527 71,50% 18 731,60 Kč      105,45 Kč                        

2007

2008

2009
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Graf 4.1 - Počet představení 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.9 

Z grafu jednoznačně vyplývá skutečnost, že nejmenší počet odehraných představení náleží 

baletu, i když v průběhu let zaznamenal mírný nárůst. Děje se tak z velké fyzické náročnosti na 

účinkující, je odjakživa známo, že balet vyvíjí veliké nároky nejen na fyzickou kondici, ale je také 

velmi časově náročný z hlediska přípravy na představení. Baletní herci jsou tak obsazování i do 

jiných souborů, kde je zapotřebí tanečních výkonů, které však nejsou tak fyzicky náročné, jako 

samotné baletní představení. 

Největším množstvím odehraných představení se může pyšnit činohra, i přes mírný pokles 

v roce 2008 došlo za období 2009 k opětovnému nárůstu. 

Soubory opera a opereta vykazují téměř stejný počet představení, oba soubory 

zaznamenávají v průběhu let nárůst, i když u operety je přeci jen razantnější 
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Graf 4.2 - Návštěvnost v % 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.9 

Návštěvnost všech čtyř souborů nezaznamenává velké výkyvy. Pouze u opery došlo k většímu 

poklesu návštěvnosti, který má v průběhu let klesající tendenci. Hlavním důvodem k tomuto 

počínání je patrně zvyšování ceny vstupného, které je v souboru opery nejvíce markantní a citelně 

zasáhlo diváky. Z ostatních grafů vyplývá, že zvyšování vstupného u zbývajících třech souborů 

nemá na návštěvnost tak výrazný dopad. 

Graf 4.3 - Tržby v tis. Kč 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.9 

Co se týče tržeb za jednotlivé soubory, dalo by se říci, že k výrazným změnám nedochází ani 

v závislosti na zvyšování vstupného. Jestliže se vezmou v úvahu veškeré faktory, které na diváka 

působí (počet hrajících se představení, průměrné vstupné – z kterých se odráží návštěvnost), 

nejlépe je na tom opereta. Mírné zvýšení ceny nemělo žádný vliv na návštěvnost představení, ba 

naopak, došlo ještě k jejich nárůstu.  
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Graf 4.4 - Průměrné vstupné v Kč 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.9 

Nárůst průměrného vstupného u jednotlivých souborů má v globále neblahý vliv na 

samotnou návštěvnost. Diváci nejsou schopni akceptovat pro ně enormní zvýšení ceny vstupného, 

což se také odráží v návštěvnosti opery, kde došlo s nárůstem ceny lístků o 24,30 Kč ke snížení 

návštěvnosti o 4,18 % oproti předešlému roku. Diváci s menšími příjmy, týká se to především osob 

důchodového věku a studentů, omezí návštěvnost divadla, což je dle mého názoru velká škoda. 

4.7 ANALÝZA PROVOZOVÁNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 

Analýza kapacity nabídnutých míst, počtu prodaných vstupenek, průměrné ceny vstupného a 

trţby ze vstupného v tis. Kč, to jsou pro Národní divadlo moravskoslezské důleţitými ukazateli 

z hlediska orientace poskytování svých sluţeb, lze tak odpovědět na otázky typu: „Jaká je poptávka 

po nabízených sluţbách?“, „Jaký vliv má zvýšení vstupného na návštěvnost Národního divadla 

moravskoslezského?“ a v neposlední řadě, „Jak se projeví zvýšení vstupného v oblasti trţeb?“. 

Tabulka 4.10 - Vstupní data k provedení analýzy, zdroj: Národní divadlo 

moravskoslezské 

 

Zdroj: výroční zprávy o hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 

2007, 2008 a 2009 
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Průměrné vstupné v Kč 2007 2008 2009

2007 2008 2009
Kapacita nabídnutých míst 260 544 190 189 254 587

Počet prodaných vstupenek 190 189 177 885 181 245

Průměrná cena vstupného v Kč 93,20 Kč           98,10 Kč           103,80 Kč         

Tržby ze vstupného v tis. Kč 17 725,00 Kč   17 444,00 Kč   18 820,00 Kč   
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Následující Grafy 4.5, 4.6, 4.7 a 4.8 slouţí pro názorný přehled vývoje nabídnutých míst, 

prodaných vstupenek, průměrné ceny vstupného a trţby ze vstupného v závislosti na jednotlivá 

sledovaná období. 

Graf 4.5 - Kapacita nabídnutých míst 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.10 

Z grafu jsou na první pohled patrné jisté výkyvy v nabízených místech návštěvníkům 

Národního divadla moravskoslezského. Počet nabídnutých míst vychází ze skutečně prodaných 

vstupenek předchozího roku a předpokládané návštěvnosti jednotlivých představení. 

Ačkoli rok 2008 je považován za rok ekonomického růstu, počet nabídnutých míst je 

překvapivě nízký. Oproti tomu v době ekonomické krize, tedy v roce 2009, byl počet nabídnutých 

míst navýšen a téměř se shoduje s kapacitou v roce 2007. 

Graf 4.6 - Počet prodaných vstupenek 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.10 

Národní divadlo moravskoslezské prodalo nejvíce vstupenek v roce 2007, kdy protikladem je 

rok 2008, který zaznamenal razantní pokles, a to o neuvěřitelných 12 304 ks. 
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Graf 4.7 - Průměrná cena vstupného v Kč 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.10 

Průměrná cena vstupného s postupem času vzrůstá, odráží tak vzrůstající náklady na 

samotný provoz představení. Největšími nákladovými položkami pak jsou mzdy a provoz budovy. 

Graf 4.8 - Tržby ze vstupného v tis. Kč 

 

Zdroj: autor, data viz Tabulka 4.10 

Nárůst průměrné ceny vstupného odráží rovněž vzestup tržeb ze vstupného. Avšak je potřeba 

říci, že ne vždy platí přímá úměra mezi výší ceny vstupného a tržbami z něj. Názornou ukázkou je 

rok 2008, kde i přes to, že došlo k nárůstu průměrné ceny vstupného oproti roku předcházejícímu, 

tržby ze vstupného klesly v porovnání s rokem 2007. 
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4.8 SHRNUTÍ 

Národní divadlo moravskoslezské by dle mého úsudku nemělo zvyšovat razantním způsobem 

ceny v důsledku vidiny nárůstu tržeb, jelikož, jak bylo graficky dokázáno, není zaručeno, že nedojde 

k opačnému efektu a tržby se nesníží. Diváci mohou ztratit zájem o návštěvu divadla a tržby 

poklesnou dokonce pod hranici tržeb s menším průměrným vstupným. A je pravdou, že nový divák 

nebo zhrzený divák se získává velmi obtížně. 

Doporučením je proto vytvořit zajímavou cenovou nabídku stávajícím, ale i potencionálním 

návštěvníkům Národního divadla moravskoslezského. Jak je v dnešním světě známé, že udržet si 

zákazníka není jednoduchá záležitost. Zajímavou cenovou nabídku může např. představovat 

věrnostní karta poskytující určitou slevu na představení v jednotlivých souborech. Známým a 

v dnešní době moderním trendem je nakupování na „slevových portálech“ přes internet. Hlavní 

princip tkví v tom, že Národní divadlo moravskoslezské nabídne potencionálním zájemcům 

zakoupení vstupenky přes slevový portál na internetu s určitou slevou, kterou by jinak zákazníci 

nezískali. Dochází tak ke vzbuzení zájmu o dané představení, jelikož český národ, jak se zdá, na 

slevy velice dobře slyší. Divadlu tak plyne výhoda z naplnění sálu a lepšímu pokrytí nákladů 

s představením spojené, i když vstupenky prodá za nižší hodnotu. Může se stát, že „premiérového“ 

diváka představení zaujme natolik, že se z něj stane divák stálý, o což má Národní divadlo 

moravskoslezské určitě veliký zájem. 

Mezi další doporučení bych zařadila větší mediální kampaň ve formě upoutávek v médiích. 

Přeci jen se častěji setkáme v televizi s představením filmové premiéry, na divadlo se v tomto směru 

už zapomíná, přitom dobře vytvořená upoutávka má ohromující účinek. 
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5 ZÁVĚR 
Skloubit poţadavky zřizovatele s chodem příspěvkové organizace není vţdy nejjednodušší 

záleţitostí. Zřizovatel, v našem případě Statutární město Ostrava má zájem o zachování kultury ve 

městě a o pokrytí provozních nákladů samotnou činností příspěvkové organizace, tedy Národním 

divadlem moravskoslezským. Další vizí zřizovatele je dosahování vzrůstajících trţeb. Statutární 

město Ostrava tak chce docílit zvyšováním ceny vstupného na jednotlivá představení. Provedená 

analýza však ukázala, ţe zvyšování cen vstupného nevede automaticky ke zvyšování trţeb, jelikoţ 

v důsledku zdraţování dochází k odlivu diváků, čehoţ si je vědomo Národní divadlo 

moravskoslezské.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyuţití horizontální a vertikální analýzy k posouzení 

majetkové a finanční struktury zvolené příspěvkové organizace. Zkoumanými obdobími byly roky 

2007, 2008 a 2009. S pomocí horizontální analýzy byly porovnány jednotlivé poloţky rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty v čase, aby bylo moţno vysledovat změny v hospodaření účetní jednotky. Na 

základě vertikální analýzy bylo moţno určit podíl majetkových sloţek na celkových aktivech, 

stejně tak, jako zdrojů financování na celkových pasivech. 

Na základě provedené analýzy, bylo zjištěno, ţe Národní divadlo moravskoslezské hospodaří 

efektivně a z dostupných zdrojů je schopno pokrýt své náklady a je rovněţ schopno dosahovat 

kladného výsledku hospodaření po zdanění. V rámci doplňkové činnosti vykazovala organizace ve 

všech třech obdobích ziskovou činnost. Co se týče hlavní činnost, zde Národní divadlo tak úspěšné 

nebylo, v roce 2008 vykazovalo záporný výsledek hospodaření, který však v roce 2009 úspěšně 

dovedlo do kladných hodnot rovnajících se s rokem 2007. 

Národní divadlo moravskoslezské má tendenci se neustále rozvíjet, tudíţ návrhy diplomové 

práce by pro něj mohly být do jisté míry přínosem. Doporučení se týkají samotného hospodaření a 

jsou jimi:  

- získání většího počtu darů a příspěvků na provoz organizace,  

- sniţování nákladů na provoz hlavní činnosti v rámci moţností,  

- rozšíření a maximální vyuţití doplňkové činnosti (uvedená v podkapitole 2.2),  

- vytváření zajímavých cenových nabídek návštěvníkům divadla,  

- lepší mediální propagace jednotlivých představení.  
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