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1 Úvod 

Doba, ve které žijeme, je charakteristická rychlým rozvojem informačních technologií 

 a masmediální komunikace. Člověk se stává téměř nuceným konzumentem v technologicky 

sofistikované společnosti, která mu předkládá nepřeberné množství nástrojů  

a produktů, jež mu umožňují žít svůj život kvalitněji, lépe využívat volný čas, být v kontaktu 

s lidmi po celém světě nebo jen relaxovat díky snadno dostupné nabídce zábavných  

produktů, ať již jimi jsou televizní programy nebo filmy všech žánrů či internet. Většinou  

se však jedná o neosobní zprostředkovanou formu komunikace. Z tohoto pohledu hraje 

divadlo ve společnosti významnou roli a jeho funkce by se neměla podceňovat. Divadlo  

je živým komunikačním prostředkem, místem přímého setkání člověka s kulturou, zábavou, 

znalostmi ale hlavně se společnosti, ve které žije.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na hospodaření Národního divadla  

v Praze, které patří mezi klenoty kulturního dědictví českých zemí a jeho činnost je pevně 

spjata s historií českého národa.  

 

Cíl práce: 

Cílem této bakalářské práce je zjistit v časovém horizontu šesti let (tj. od roku 2006  

do roku 2011) jestli se Národní divadlo stává pro svého zřizovatele (popř. státní rozpočet) 

větší zátěží nebo méně závislým subjektem. 

 

Metody: 

Pro zpracování bakalářské práce byla zvolena metoda rešerše odborné literatury 

z oblasti neziskových organizací, příspěvkových organizací, kultury a divadel. Dále se tato 

práce opírá o legislativu, podkladové studie Ministerstva kultury ČR a další dokumenty 

v dané oblasti. Metody užité v praktické části, která čerpá data z výročních zpráv Národního 

divadla, jsou analýza a komparace. 

 

Bakalářská práce je zpracovaná formou rešerše odborné literatury z oblasti veřejné  

správy, hospodaření neziskových organizací a divadel. Hlavním podkladem pro zpracování 

praktické části, tzn. kapitoly Analýza hospodaření v letech 2006 – 2011, jsou výroční zprávy 

Národního divadla a další volně dostupné informace o národním divadle. 

První kapitola Právní úprava neziskové organizace, je teoreticky zaměřenou  

kapitolou, která má za úkol popsat obecnou charakteristiku neziskového sektoru a zároveň 
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příspěvkových organizací. Obecně vysvětluje hospodaření neziskové organizace, předmět její 

hlavní a vedlejší hospodářské činnosti. Dále se zabývá kulturou a jejím financováním  

a v poslední řadě divadlem. Sleduje vývoj divadla od roku 1948 v oblasti  

legislativy, vysvětluje multiplikační efekt divadla a podává stručné statistické informace  

o vývoji divadelní sítě v letech 2006 – 2012. 

Druhou kapitolou je Činnost a správa organizace, která podává již konkrétní informace 

k vybrané účetní jednotce, tj. Národní divadlo Praha. Je zde stručně popsána  

historie, informace o účetní jednotce a organizační struktura. 

Třetí kapitola Analýza hospodaření v letech 2006-2011je již věnována vybraným  

údajům, které rok po roce analyzuje. Pozornost je převážně věnována celkovým výnosům  

a nákladům, které jsou dále děleny na výnosy a náklady z hlavní a vedlejší hospodářské 

činnosti, a vysvětlení příčin, které vedly k výslednému zisku či ztrátě. Dále je pak 

zaznamenán přehled závazných ukazatelů vůči státnímu rozpočtu a stručně popsány další 

zdroje příjmů Národního divadla. V závěru kapitoly jsou vybraná data setřízena a porovnána 

mezi sebou navzájem. 

Závěrečná čtvrtá kapitola sumarizuje poznatky o hospodaření Národního divadla 

v letech 2006 – 2007, které jsou popsány v předchozí kapitole (praktické části). Podává 

celkový pohled na hospodaření Národního divadla a vývoj jeho soběstačnosti. S těmito 

poznatky podává odpověď na otázku, která je zde v úvodu stanovena jako cíl bakalářské 

práce. V úplném závěru je vysloven námět na další možné téma pro navazující studii. 
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2 Právní úprava neziskové organizace 

 

Tato kapitola je teoretická. Je zde uvedena obecná charakteristika neziskového  

sektoru, členění národního hospodářství a dále se pak věnuje příspěvkovým organizacím 

územně samosprávných celků. V závěru kapitoly je rozebrána problematika neziskových 

organizací působících v oblasti kultury. 

Lze obecně říci, že jakési formy neziskových organizací mají svůj počátek  

již v prvopočátcích lidské společnosti, kdy se lidé sdružovali do různých společenství  

pro dosažení určitého cíle. Bez sdružování by nebyla společnost schopna  

existovat. Toto právo je zakotveno ústavním právem jako základní kamen  

demokratické společnosti. Jak pronesl bývalý prezident Václav Havel na svém projevu  

26. dubna 1999 v Minneapolisu  v USA: „…myslím, že člověk nemusí být velkým ekonomem  

či počtářem, aby přišel na to, že občanská společnost se vyplácí…většina neziskových aktivit 

neslouží jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak 

či onak můžou těšit všichni…jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň 

jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát…“
1
. Můžeme tedy  

konstatovat, že neziskové organizace pomáhají, ve vztahu k občanské  

společnosti, stabilizovat, kultivovat a rozvíjet její demokratické principy. 

Před vyjasněním principů, na kterých neziskové organizace fungují, je nutné si nejprve 

vymezit prostor, který jim je určen v národním hospodářství, a hranice, jež určují možnosti 

rozvoje jejich činností při plnění poslání ve vztahu k občanské společnosti. Způsobů dělení 

národního hospodářství je několik, ale protože je tato bakalářská práce tematicky zaměřena  

na rozbor financování Národního divadla, tak se na jeho členění podíváme z hlediska principu 

financování, který je uveden na obrázku 2.1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ANDERLE, Petr. Útržky z historie občanské společnosti: Máme na čem stavět [on-line]. [cit. 

13.12.2012]. Dostupné z: 

http://new.neziskovky.cz/data/mame_na_cem_stavet_anderletxt8374.rtf  
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Obrázek 2.1 Schéma národního hospodářství 

 

Zdroj: STRECKOVÁ, Yvonne. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 

1998. ISBN 80-722-6112-6, převzato 

 

Ziskový (tržní) sektor je tvořen subjekty, které buď produkují, nebo distribuují  

statky za cenu, která je utvářená na základě nabídky a poptávky. Primárním cílem  

organizací, které zde působí je dosažení zisku. 

 

Neziskový (netržní) sektor je část národního hospodářství, ve které působí  

subjekty, jejichž cílem není dosažení zisku, ale přímé dosažení užitku ve formě nějaké veřejné 

služby. Subjekty zde získávají finanční prostředky pro výkon svého poslání na principu  

tzv. přerozdělovacích procesů. 

 

Neziskový veřejný sektor je část neziskového sektoru, která je financována 

z veřejných zdrojů, řízena a spravována veřejnou správou a jejími institucemi. Rozhoduje  

se v ní veřejnou volbou o rozsahu produkce statků a služeb smíšeného (polotržního) 

charakteru. Podléhá veřejné kontrole, která je prováděna občany, respektive jejich  

zástupci. Jejím cílem je zabezpečení veřejných statků kolektivní potřeby pro obyvatelstvo. 

Tento sektor pak můžeme dále dělit na orgány státní správy a samosprávy. 

 

Neziskový soukromý sektor je financován jak ze soukromých financí.  

Subjekty, které zde působí, jsou tedy financovány soukromými fyzickými nebo právnickými 

osobami, jež zde vkládají peníze za účelem dosažení předem stanoveného cíle. Zisk v tomto 

případě není jejích primárním cílem, spíše se očekává dosažení určitého užitku či výhody. 

Příkladem mohou být nadační fondy, komory, občanská sdružení, politické strany apod. 
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Sektor domácností má v národním hospodářství významnou roli svým začleněním  

do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktů, faktorů a kapitálu. Většina činností 

v domácnostech je neplacená a fungují na dobrovolném principu. Dalším charakteristickým 

znakem je neformálnost v porovnání s předchozími typy, kde je nutná registrace v nějakém 

centrálním rejstříku (obchodní, živnostenský, církví apod.). Z hlediska počtu subjektů  

je tento sektor největší
2
.  

2.1 Základní charakteristika neziskových organizací 

 

Protože neexistuje jednoznačná charakteristika neziskových organizací, lze vycházet 

z definice dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů § 18, odstavec 8, že jde o organizace 

s právní subjektivitou, které nejsou založeny za účelem výdělečné činnosti, tzn. občanská 

sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve 

a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné 

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

předpisu, obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy  

a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.  

 

Takovéto vymezení organizací je postačující pro stanovení výpočtu daně  

z příjmu, ale pro pochopení jejich cílů, jak uvádí Rektořík
3
. Proto je vhodné je dále dělit podle 

společných znaků dle: 

 kritéria zakladatele, 

 kritéria globálního charakteru poslání, 

 kritéria právně organizační normy, 

 kritéria způsobu financování, 

 kritéria charakteristiky realizovaných činností. 

 

Kritérium zakladatele člení neziskové organizace na organizace: 

 založené veřejnou správou, 

 založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, 

                                                 
2
REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010, ISBN 978-80-86929-54-5. 

3
 REKTOŘÍK, Jaroslav, ref. 2 
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 jež vznikly jako veřejnoprávní instituce. 

 

Kritérium globálního charakteru je člení na: 

 organizace veřejně prospěšné, tzn. ty organizace, jež zabezpečují veřejné a smíšené 

statky, které uspokojuji veřejné služby v obecném zájmu, 

 organizace vzájemně prospěšné, cílem je sloužit v zájmu okruhu osob, které jsou 

jejími členy, tyto organizace mohou vykonávat i veřejně prospěšnou  

činnost, ale ta není jejím hlavním cílem, vznikají na bázi různých zájmů, koníčku, 

profese, věku, sociálního postavení, nebo na bázi podobných zájmů (občanská 

sdružení, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora). 

 

Kritérium právně organizační normy: 

 organizace založené dle: 

o zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla v platném znění, 

o zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 organizace založené podle ostatních platných zákonů, jež jsou platné pro neziskové 

organizace, 

 organizace založené dle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník a organizace 

s obdobným charakterem. 

 

Kritérium financování člení organizace dle zdrojů jejich příjmů na: 

 organizace financované zcela z veřejných rozpočtů, 

 organizace financované z části z veřejných rozpočtů, 

 organizace financované z různých zdrojů, 

 organizace financované především z výsledků vlastní činnosti. 

 

Kritérium charakteristiky realizovaných činností: 

Při hledání společných znaků pro všechny neziskové organizace, se dá říci, že: 

 jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek), 

 nejsou založeny za účelem podnikání, 

 nejsou založeny za účelem produkce zisku, 

 uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, 

 mohou, ale nemusí být financovány z veřejných prostředků. 
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U soukromých neziskových organizací je pak navíc nutno zmínit tyto znaky: 

 mají ze zákona povolenou autonomii vzhledem ke svému okolí, 

 členství v těchto organizací je dobrovolné, 

 vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale v rámci legislativy
4
. 

 

2.2 Hospodaření příspěvkové organizace státu 

 

Jedná se o právnickou osobu zřízenou některým z ústředních orgánů státní správy  

dle zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky.  

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu s příslušným 

obsahem dle zákona a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. Zřizovací listina obvykle 

obsahuje následující náležitosti: 

 označení zřizovatele, 

 název organizace, 

 sídlo organizace, 

 identifikační číslo organizace, 

 typ právní formy, 

 vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti (vymezena zřizovatelem  

nebo zvláštním zákonem), 

 stanovení organizační struktury, 

 vymezení majetkových práv organizace, 

 doplňková činnost organizace (pokud provádí) 

 doba, na kterou je zřizována. 

 

Po založení vydá příspěvková organizace svůj statut (schvalován  

zřizovatelem), organizační řád, pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro oběh 

účetních dokladů a další vnitřní předpisy dle zákonných požadavků. 

 

                                                 
4
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010, ISBN 978-80-86929-54-5.  
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Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky, které mohou pocházet 

z různých zdrojů. Pro přehled se podívejme na jejich výčet. Jedná se tedy o finanční 

prostředky: 

 získanými vlastní činnosti, 

 ze státního rozpočtu (v rámci finančních vztahů se zřizovatelem) 

 z fondů, které ze zákona musí vytvořit: 

o rezervní fond, 

o fond reprodukce majetku, 

o fond odměn, 

o fond kulturních a sociálních potřeb, 

 prostředky z jiné činnosti, 

 peněžní dary od právnických i fyzických osob, 

 peněžní prostředky ze zahraničí (dotace z fondů EU). 

 

2.3 Hlavní hospodářská činnost 

 

Zřizovatel rovněž stanovuje finanční vtahy vzhledem k příspěvkové  

organizaci, jakými jsou příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, individuální a systémové 

dotace, nenávratná finanční výpomoc, odvod z odpisů
5
. Složení rozpočtu státní příspěvkové 

organizace zahrnuje pouze příjmy  a výdaje, které souvisejí s její hlavní činnosti (neziskovou). 

 

Příjmy tvoří: 

 příjmy z hlavní činnosti (např. uživatelské poplatky) 

 transferové příjmy ze státního rozpočtu, 

 příjmy ze státních fondů. 

 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech poskytuje zřizovatel příspěvkové organizaci 

finanční prostředky formou otevíraného limitu, jenž je zpravidla čtvrtletní a poskytovaný 

formou příspěvku na provoz, pokud příjmy příspěvkové organizace nepostačují na pokrytí 

daných potřeb. Zároveň však může zřizovatel nařídit příspěvkové organizaci povinné odvody 

                                                 
5
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010, ISBN 978-80-86929-54-5. 
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„přebytečných“ prostředku do státního rozpočtu. O výši příspěvku na provoz a čerpání může 

být spjato se stanoveným ukazatelem na jednotku výkonu, pokud je to možné.  

Dalšími finančními prostředky jsou stanovené limity na individuální  

dotace, systémové účelové poskytované dotace a návratné finanční výpomoci. 

Příjmy příspěvkové organizace slouží výhradně ke krytí nákladů na její  

činnost. Současně je vytvářen tlak na dodržování plánovaného rozpočtu, tzn. využívání 

finančních prostředků  na vymezené činnosti hospodárně, aby se nezvyšovaly nároky  

na zvyšování  dotací z rozpočtové kapitoly zřizovatele, což výsledně zvyšuje i schodek 

státního rozpočtu. Tato povinnost je zakotvena v zákoně 218/2000 sb. o rozpočtových  

pravidlech, kde se v oddílu 2 § 53 část 4 uvádí: „Příspěvková organizace je povinna  

dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční 

vztahy ke státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, kterými disponuje, může používat  

jen k účelům, na které jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající  

se na právních předpisech a na krytí opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu 

organizace. Úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváže v běžném roce, nesmí 

překračovat její rozpočet na tento rok“
6
.  

Příspěvková organizace může dosáhnout jak zlepšeného výsledku  

hospodaření, kdy skutečné výnosy byly vyšší než výdaje nebo zhoršeného výsledku 

hospodaření. V druhém případě je nutné použít na jeho úhradu: 

a) finančních prostředků z rezervního fondu, 

b) nebo právě ze zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) z minulého roku,  

c) v případě nedostatku finančních prostředků v rezervním fondu a dovolují-li to finanční 

možnosti kapitoly zřizovatele, je poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterou je 

ovšem příspěvková organizace povinna vrátit zřizovateli do konce rozpočtového roku.  

 

Může nastat situace, kdy není možné pokrýt zhoršený výsledek hospodaření z výše 

uvedených možností. Zřizovatel je pak povinen zrušit příspěvkovou organizaci do konce roku 

následujícího po roce, z jehož výsledku hospodaření měl být uhrazen zhoršený hospodářský 

výsledek, k čemuž nepotřebuje souhlas ministerstva
7
. 

                                                 
6
 Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, [online] 2000 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html 

7
 Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 Sb., ref. 6 
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2.4 Vedlejší hospodářská činnost 

 

Zřizovatel má možnost ve zřizovací listině i vymezit i obsah a rozsah další  

činnosti, která pak tvoří doplňkovou činnost k její hlavní (neziskové) činnosti. Jejím smyslem 

je vytvářet dodatečný zisk pro příspěvkovou organizaci, z tohoto titulu se pak klade důraz  

na to, aby tato činnost opravdu vykazovala zisk. Není-li to tak a příspěvková organizace 

vykazuje v této činnosti k 30. září ztrátu, musí statutární orgán přijat taková  

opatření, aby hospodaření v této činnosti bylo do konce roku vyrovnáno nebo tuto činnost 

ukončit. Tím se opět eliminuje možnost krytí ztrát z této činnosti z jiných rozpočtových 

zdrojů. 

Hospodaření vedlejší činnosti je v účetnictví oddělené od hlavní činnosti. 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je pak tvořen jak výsledkem hospodaření 

z hlavní činnosti tak i výsledkem hospodaření z vedlejší činnosti. 

2.5 Fondy příspěvkové organizace 

 

Rezervní fond 

Tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření po uhrazení zhoršeného výsledku 

hospodaření z předešlých let. 

 

Používá se k: 

 hrazení horšeného výsledku hospodaření, 

 úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně a penále, 

 k doplnění fondu oběžných aktiv, 

 k doplnění fondu reprodukce majetku, 

 k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady. 

 

Fond reprodukce majetku 

Zdrojem tohoto fondu, kromě přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření  

ve výši do 25 %, jsou: 

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

 účelové dary na pořízení či technické zhodnocení majetku, 

 účelové finanční prostředky poskytnuté ze zahraničí, 

 příjmy z prodeje nemovitého majetku, který organizace získala darem nebo dědictvím. 



15 

 

Finanční prostředky jsou pak používány na: 

 pořízení dlouhodobého (i krátkodobého) hmotného i nehmotného majetku,  

 technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 

 financování oprav a údržby dlouhodobého i krátkodobého majetku. 

 

Fond odměn 

Je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 20 %, maximálně však  

do výše 20 % celkového ročního limitu pro mzdy a platy. Finanční prostředky se z něj čerpají 

v případě překročení limitu mzdových potřeb. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tento fond je průběhu roku tvořen zálohovými příděly z ročního plánovaného objemu 

nákladu na mzdy a platy, odměny a stipendia. Základní příděl je stanoven ve výši 2 % z těchto 

nákladů. Příspěvková organizace může z tohoto fondu poskytovat dary - dle vyhlášky MF ČR. 

2.6 Kultura 

 

Kultura je v nejširším pojetí chápána jako smíšený statek. Na části jeho financování  

se podílí občan, jako spotřebitel tohoto statku, a zároveň i stát v rámci státního  

rozpočtu, rozpočtu krajů a rozpočtu municipalit. Stát však u tohoto veřejného statku neurčuje 

rozsah  spotřeby nebo jeho skladbu i přes rostoucí záběr a kvalitu produkovaných kulturních  

činností, který důsledkem technickému pokroku.  „Vzhledem k motu, že kvalitní kulturní 

činnosti i kulturní produkty patří mezi pozitivní externality, je v zájmu všech úrovní veřejné 

správy vytvářet co nejlepší podmínky pro realizaci kulturních činností“
8
. 

Vymezení podstaty kultury a její definování je doposud předmětem mnoha odborných 

diskusí. Je to dáno především komplikovanosti interpretace kultury, neboť její rozmanitost  

se od počátků antického věku až do současného technologicky vyspělého moderního světa 

stále zvětšuje.  

                                                 
8
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Podle antropologického pojetí
9
, jež má původ v antickém starověku, chápeme kulturu  

jakou systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí předávaných členy určité 

společnosti. Její vliv na jedince a společnost je realizován čtyřmi základními cestami: 

 socializací, 

 prostřednictvím tvorby hodnot, 

 prostřednictvím vzorů činnosti a jednání, 

 prostřednictvím. 

 

Jeden z dalšího možného způsobu pojetí kultury vychází z tradičního axiologického  

pojetí, které má své kořeny v antice, dílech renesančních humanistů a německých  

osvícenců, německé klasické filosofii. To chápe kulturu jako soubor pouze pozitivních 

hodnot, které kultivují člověka a napomáhají humanizaci společnosti. Do kultury  

spadají i duchovní hodnoty, jako například umění, věda, literatura apod
10

. 

2.6.1 Definice kultury 

 

Pro definování kultury lze použit definici, kterou stanovila Organizace spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v dokumentu Všeobecná deklarace UNESCO 

o kulturní diversitě (2001, s.1): „Kultura musí být považována za soubor distinktivních 

duchovních a hmotných, intelektuálních i citových rysů, které charakterizují společnost nebo 

společenskou skupinu, kultura zahrnuje vedle umění a písemnictví  

také způsoby života, způsoby soužití, hodnotové systémy, tradice a přesvědčení“
11

. 

Další definici pro kulturu lze nalézt také v dokumentu Ministerstva kultury – Státní 

kulturní politika České republiky 2009 – 2014 (2009, s. 29), kde se doslovně píše: „Kultura je 

významným faktorem života občanské společnosti, který podstatnou mírou napomáhá její 

                                                 
9
 ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-802-1042-674. 

10
 KOČOVÁ, Vendula. Reflexe dvorské kultury v Dalimilově kronice a Kronice o Erikovi 

[online]. Brno, 2007 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/102790/fss_b/bakalarka.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 

filozofická fakulta. 

11
 VŠEOBECNÁ DEKLARACE UNESCO O KULTURNÍ DIVERSITĚ. In: [online]. 2001 

[cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cul

tural_diversity_cs.pdf 
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integraci jako celku. Přispívá k rozvoji intelektuální, emociální i morální úrovně každého 

občana a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Propojuje Českou republiku  

s vnějším světem, zároveň ji však z něj i vyděluje, charakterizuje ji v porovnání s ostatními 

státy“
12

. 

2.6.2 Financování kultury 

 

O financování kultury rozhoduje společenský zájem, ve kterém spotřebitel projeví  

své preference ke spotřebě daného statku vynaložením určité investice, která balancuje  

na potřebě spotřeby daného statku tak na jeho ekonomické rentě spotřebitele. Na základě 

těchto spotřebitelských preferencí se správci příslušné rozpočtové kapitoly (např. členové 

městského zastupitelstva) rozhodují o konkrétní výši finančních toků do této oblasti, avšak 

jejich rozhodování je také omezeno určitými faktory, jako například: 

 kolik prostředků jsou schopni alokovat v daném čase, 

 priority použití prostředků z hlediska druhu (divadlo, lidová tvořivost, galerie, údržba 

památek apod.), 

 stanovení podmínek pro poskytnutí finančních prostředků, 

 mechanismy poskytování finančních prostředků, 

 jakým způsobem zajistit maximální efektivnost využití finančních prostředků apod.
13

 

 

Velikost spotřeby kulturních statků funguje na tržním mechanismu. Občan, jakožto 

spotřebitel, se rozhoduje o množství, kvalitě a době spotřeby konkrétního produktu. Z tohoto 

hlediska mohou mít čisté kulturní statky spotřebu automatickou (př. péče o kulturní památky) 

nebo fakultativní (př. využívání televize). 

 

V oblasti kultury rozlišujeme následující tři typy statků: 

 veřejné statky – znakem je nevylučitelnost ze spotřeby, nedělitelnost a nulové mezní 

náklady na spotřebu, 

                                                 
12

 Podkladová studie ke státní kulturní politice na léta 2009-2014 [online]. 2008[cit. 2013-01-

03]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf 

13
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5. 
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 smíšené veřejné statky – jejichž poskytování respektive spotřeba je omezena 

například poplatky nebo geografickým umístěním apod. Můžeme tak hovořit  

o statcích mající národní vliv – mají široký vliv na nejširší vrstvy národa a lokální vliv, 

které jsou omezené na okruh lidí žijící v určité lokalitě. 

 soukromé (privátní) statky – jež jsou vyloučené z veřejné spotřeby a mají defacto 

výhradně soukromý charakter spotřeby (např. soukromé sbírky uměleckých děl)
14

. 

 

Stanovené hodnoty kulturního statku je velice těžké. Důležité je zhodnotit vzácnost 

daného produktu a jeho užitnou hodnotu, což je ale objektivně velmi  

náročné, protože u kulturních statků je velký rozdíl mezi užitnou hodnotou pro různé 

spotřebitele. Proto je potřeba vysoké kvalifikace k posouzení užitné hodnoty daného 

kulturního statku, protože pak dochází: 

a) k nedoceňování, 

b) k přeceňování. 

 

Vyřešení užitné hodnoty lze pomocí hodnocení zájmu o spotřebu daného  

produktu, kdy se produkty, o které je velký zájem, zařadí mezi statky privátní a nejsou  

na ně poskytované finanční ani jiné prostředky ze společného rozpočtu. Důležité  

je také umění vybalancování poměru financování mezi: 

a) finančními prostředků ze státního rozpočtu, popřípadě z rozpočtů krajů a municipalit,  

b) příspěvkem občana, jakožto spotřebitele. 

 

Přístup pro hodnocení financování kulturních statků z veřejných rozpočtů má dvě 

strany mince, podle kterých můžeme hodnotit pozitivní či negativní dopady.  

 

Z toho pozitivního hlediska považujeme financování z veřejných rozpočtů jako žádoucí, 

protože: 

 trh není schopen ocenit vnitřní hodnotu, kterou kulturní statky přinášejí  

spotřebiteli, tak i producentovi, 

 trh není schopen zajistit distribuci kulturních produktů v potřebném množství  

a čase, 

                                                 
14

 PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5 
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 spotřeba kulturních statků je považována za pozitivní externalitu, která pozitivně 

ovlivňuje kulturní, sociální i ekonomické prostředí
15

. 

Za negativní stránku mince pak můžeme považovat: 

 nemožnost (nebo velmi malá možnost) veřejné volby při výběru konkrétních druhů 

veřejných statků, které je třeba financovat. To může vést ke stanovení nevhodné 

struktury produktů, která neodpovídá spotřebitelským preferencím, 

 s čímž souvisí neefektivní využití finančních a jiných prostředků, 

 ztráta odpovědnosti při spotřebě kulturních statků ze strany spotřebitele, kdy stát 

rozhoduje za občana o spotřebě, 

 dále k efektu přetížení, kdy jsou veřejné statky poskytovány za nižší náklady  

než náklady skutečné, což se pak odráží v nadměrné spotřebě, jež vzniká nevhodně 

stanovenou cenou vstupenky.  (K efektu přetížení nastává tehdy, kdy se statek nachází 

mezi statky čistě veřejnými a čistě privátními. Pilný (2011, s. 4) doslova  

uvádí: „Z ekonomického hlediska jde o takové veřejné statky, jejichž spotřeba  

je dělitelná podle kvantity, avšak není dělitelná podle výše poskytované kvality“). 

2.6.3 Výdaje na financování kultury 

 

Provoz činností v kultuře je z větší části ztrátový, až na výjimky jako je například 

veřejné užití některých typů autorských děl (hudební nahrávky a jejich veřejná produkce 

apod.
16

). Z tohoto pohledu je financování těchto činností regulováno tak, aby ztráty byly  

co možná nejmenší. Pro financování kultury v ČR je charakteristické, že kulturní statky 

produkují především ekonomické subjekty – příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem  

je příslušný městský úřad / kraj / magistrát. Z toho vyplývá, že jejich hospodaření  

jej financováno především z příspěvků zřizovatele, dále pak z příspěvků ze státního  

rozpočtu, státních fondů a nakonec z výnosu z vlastní činnosti. Hospodaření příspěvkových 

organizací se řídí zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

a dalšími předpisy o hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu ČR a o finančním 

hospodaření organizačních složek státu, krajů a municipalit a příspěvkových organizací
17

. 

                                                 
15

 PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5 

16
 PEKOVÁ, Jitka, ref. 15 

17
 PEKOVÁ, Jitka, ref. 15 
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Rozhodujícím zdrojem pro financování jsou dva fondy: Státní fond kultury ČR  

a Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie.  

2.6.4 Financování ze státního rozpočtu 

 

Finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, ve státním rozpočtu se jedná  

o kapitolu 334, jsou využívány na: 

 provoz příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem Ministerstvo kultury (Ústav 

památkové péče, státní vědecké knihovny, Národní divadlo, Národní muzeum, 

Národní knihovna apod.), 

 poskytování příspěvku na památkovou péči ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,  

o památkové péči, 

 příspěvky na financování grant pro občanská sdružení, 

 dotace územním rozpočtům, 

 financování krajem zřizovaných muzeí a knihoven, 

 výdaje na výzkum a vývoj, 

 finanční zajištění speciálních fondů apod.
18

 

2.6.5 Financování z místních zdrojů 

 

Financování kultury z rozpočtů municipalit je definováno v zákoně č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích, kde je stanoveno, že obec v samostatné působnosti ve svém územním 

obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření 

podmínek pro rozvoj i kulturních potřeb, tzn. zřizování a provoz kulturních zařízení, jako jsou 

například místní knihovny, muzea, galerie, kulturní střediska apod. To vše  

za předpokladu, že provoz těchto zařízení či produkce statku je v daném městě nebo obci 

žádána nebo využívána, a dané město nebo obec má dostatečné množství finančních 

prostředků na jejich zřízení či provoz.  

Kromě obcí se na financování kultury podílí i kraje dle zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích. 

  

                                                 
18

 PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5 
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2.7 Divadlo 

 

Tato kapitola stručně popisuje vývoj legislativy v oblasti kultury od dob 

Československa až po současnost. 

2.7.1 Vývoj divadla od roku 1948 

 

Počínaje okem 1948 byla divadla v Československu zestátněna. O třicet let později 

v roce 1978 bylo provozování divadel v rukách krajských národních výborů a na vládě  

(dle Divadelního zákona č. 33/1978 Sb.), tzn., že na rozvoji divadel se podílel pouze  

stát, jenž provozoval a rušil divadla a to pomocí dvou subjektů: Ministerstvo  

kultury, které mělo v péči např. Národní divadlo a kraje, pod které pak spadala většina 

divadelní sítě.  

Transformace divadel nastala až po roce 1989. V roce 1990 byly zrušeny některé 

pasáže zákona o divadle (zákon č. 33/1978 Sb., Zákon České národní rady o divadelní 

činnosti (divadelní zákon)) a v souvislosti s dalšími právními předpisy se stalo divadlo 

otevřenou oblastí pro soukromý sektor a pro nově vznikající neziskový sektor. Původní zákon 

o divadle č. 33/1978 Sb. byl později upraven zákonem č. 165/1992 Sb., Zákon České národní  

rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury a nakonec úplně zrušen 

zákonem č. 237/195 Sb, o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu 

příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.  

Do této chvíle neexistuje žádný oborový zákon pro oblast kultury, který by stanovil 

způsob podpory umělecké tvorby veřejnými rozpočty. Jak již bylo zmíněno, v 90. letech byla 

díky transformaci divadelního systému, přešla většina divadel do správy měst a začalo  

se projevovat působení soukromého sektoru v oblasti kultury. Vznikaly desítky divadelních, 

tanečních a alternativních souborů. Do roku 2006 se tímto procesem vyvíjela divadelní síť 

tak, že na úrovni veřejné správy byla provozována většina divadel – 36, kraje provozovaly 

dvě divadla, ministerstvo kultury tři a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pět sborů. 

Specifikem české divadelní sítě jsou divadla vícesouborová, kde jeden subjekt zastřešuje více 

souborů, jako činoherní, operní, baletní i operetní
19

.  

                                                 
19

 NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Divadelní 

ústav, 2006, ISBN 978-807-0081-976. 
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2.7.2 Multiplikační efekt financování divadla 

 

V oblasti kultury (umění, ochrana kulturních hodnot, masmédia apod.) se nacházejí  

statky, jež mají převážně smíšený charakter, ale lze u nich najít i prvky veřejných  

statků. Z hlediska jejich financování je nutné vzít v úvahu přínos pozitivních  

externalit, které přinášejí, jako uchovávání a budování kulturních hodnot, podpora tvůrčího  

a estetického myšlení, výchova občana apod. Jejich působení má převážně regionální 

charakter a proto je vhodné, aby byly ve většině případů financovány prostřednictvím 

rozpočtů municipalit
20

. 

Při hodnocení efektivnosti výdajů veřejných rozpočtů v oblasti divadla je vhodné vzít 

v úvahu poptávající stranu, tj. návštěvníka divadla. Ten jako spotřebitel tohoto statku 

nevynakládá své výdaje pouze na vstupenku do divadla. Při rozhodování o investování  

do spotřeby statku (tzn. o nákupu lístku do divadla) se uživatel zároveň rozhoduje  

i o investování peněz do komplementárních statků, jakými jsou v tomto případě návštěva 

kadeřníka, zakoupení šatů, cestovné apod. Jeho výdaje jsou proto daleko vyšší. Zde je nutno 

vzít v potaz, že výdaje na tyto komplementy jsou zároveň příjmy někoho jiného. Dochází  

tak k multiplikaci. Obdobně to funguje i u nabídkové strany, tedy u divadla, které si najímá 

externí dodavatele pro své služby. Z tohoto pohledu přímé investice státu (dotace, subvence)  

do oblasti kultury, respektive divadla, vede nepřímo i posílení výkonnosti ekonomických 

subjektů především v daném regiónu
21

. 

Jak uvádí Škarabelová (2007, s. 6): „Zahraniční analýzy i naše studie (Marketingová 

laboratoř Ostrava, STEM Praha) uvádějí, že částka, kterou divák vynaloží na jednu 

vstupenku, se rovná částce, kterou vynaloží na navazující služby (doprava, občerstvení, 

kadeřník atd.). První studie těchto efektů u nás prokazují, že investice 1 Kč do divadelní 

činnosti generuje 2 Kč (Švýcarsko dokládá multiplikační efekt výdajů státu na kulturu ve výši 

292 %, tedy v poměru 1 : 3, kdy 1 frank generuje 3 franky)“. 

  

 

 

                                                 
20

 ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-802-1042-674. 

21
 ŠKARABELOVÁ, Simona, ref. 20 
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Ekonomické efekty 

 výdaje divadelních subjektů na nákup zboží a služeb podporují produkci v jiných 

odvětvích, 

 divadlo je, jak uvádí Škarabelová (2007, s. 69) „významným plátcem daní  

a poplatků“, a tak se 1/3 výdajů z veřejných zdrojů vrací zpět do veřejných rozpočtů 

ve formě přímých a nepřímých daní, 

 divadlo při produkci svých statků především využívá tuzemskou kvalifikovanou 

pracovní sílu, 

 divadelní aktivity podporují turistiku, což opět vede ke zvýšení příjmů veřejných 

rozpočtů, 

 divadlo je jeden z nástrojů pro podporu rozvoje ekonomiky městských aglomerací
22

. 

 

Sociální efekty 

Při hledání sociálních efektů, které divadlo přináší ve společnosti, se dá  

říci, že divadlo: 

 je prvkem sociální kohese, 

 stává se urbanizačním prvkem, přirozených městským centrem, 

 je nositelem demokratických hodnot, které přináší všem občanům, 

 podporuje kvalitu života lidí, souvisí s kultivací i vzdělanosti, 

 je nástrojem pro snižování sociální deprivace,  

 identifikuje občana s kulturním dědictvím, jazykem a regionem.  

 

Estetické efekty 

Divadlo je místem pro: 

 interpretaci, uchování a rozvoj kulturního dědictví, 

 novou tvorbu, 

 experimentu, inovace a kreativity jako určujících fenoménů těchto let, 

 místo živé komunikace a současně prostor sebereflexe občanů prostřednictvím umění, 

 přesahy k jiným druhům, žánrům a médiím a přímý vliv na filmové a audiovizuální 

umění, 

 prostor alternativy vůči komerci
23

. 

                                                 
22

 ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-802-1042-674. 
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2.7.3 Statistické srovnání vývoje divadla v letech 2006-2011 

 

Následující tabulka sleduje vývoj divadelní sítě v letech 2006 - 2011. Data jsou 

čerpána ze stránek NIPOS
24

.  

 

Tabulka 2.1: Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2006 - 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet divadel (bez stagion
25

) 125 130 133 137 151 153 

Počet stálých scén 145 144 148 150 160 169 

Počet sedadel stálých scén 34.929 35.796 37.322 36.033 36.648 37.622 

Počet sedadel na 1 tis. 

obyvatel 

3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 

Počet návštěvníků v tis. 5.235 5.448 5.606 5.657 5.805 5.794 

Počet představení 24.888 25.785 25.703 26.921 26.883 27.959 

Zdroj: NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU. 

Základní statistické údaje o kultuře v České republicie 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-03-03], 

vlastní zpracování 

 

Ze statistických údajů, zachycených v tabulce 2.1, vyplývá, že počet divadel v České 

republice se od roku 2006 do roku 2011 zvýšil o 22,4 % a zároveň se zvýšil  

                                                                                                                                                         
23

 ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-802-1042-674. 

24
 NIPOS je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zřízeno Ministerstvem 

kultury ČR k 1. lednu 1991 za účelem podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-

společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti 

neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování 

informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, 

státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, 

působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických 

a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního 

výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. 

25
 Stagiona (z italského slova stagione = sezóna /roční období) je označení pro divadelní 

soubor, který není organizačně ani programově svázán s divadlem, ve kterém působí. Tento 

soubor může fungovat ve více divadlech na základě krátkodobých smluv. Jedná se tedy pro 

divadlo o externí operní, činoherní nebo muzikálový soubor. 



25 

 

i počet stálých scén o 16,6 %. Pokud porovnáme počet představení a počet  

návštěvníků, tak zjistíme, že se počet návštěvníků zvýšil o 10,7 % a představení  

o 12,3 %. Vezme-li v úvahu, že v roce 2006 byl v ČR celkový počet obyvatel 10,287 milionů 

a v roce 2011 již 10,505
26

 milionů, což je přírůstek cca 2,12 %, tak vidíme, že rostoucí počet 

zájemců o divadlo je vyšší než přírůstek obyvatelstva. 

Následující tabulka zobrazuje statistické údaje o divadlech zřizovaných Ministerstvem 

kultury ČR (dále jen MK ČR), Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy CŘ (dále jen 

MŠMT CŘ), kraji, obcemi a městy. Data jsou setřízena od roku 2006 do 2011. 

 

Tabulka 2.2: Divadla zřizovaná MK ČR, MŠMT ČR, kraji, městy a obcemi  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet divadel 48 45 44 43 42 41 
Počet stálých scén v provozu 95 88 85 84 83 84 
Kapacita divadel (počet 
sedadel) 

26.699 25.501 24.810 24.310 24.476 24.046 

Počet divadelních souborů 80 76 77 74 74 71 
Počet zaměstnanců v 
divadlech 

7.026 6.751,6 6.616,6 6.482,2 6.255,3 6.232,1 

z toho uměleckých 
pracovníků 

3.128 3.036,5 2.986,8 2.910,5 2.764,1 2.719,7 

Zdroje: statistické údaje o kultuře v České republice 2011
27

 a Základní statistické údaje o 

kultuře v České republice 2007 
28

, vlastní zpracování 

 

  

                                                 
26

 Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. 2002 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.xls 

27
 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU. Základní 

statistické údaje o kultuře v České republice 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-03-03]. ISBN 978-

80-7068-025-4. Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-

content/uploads/2009/03/Statistika_kultury_2011_II.UMENI_web.pdf 

28
 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU. Základní 

statistické údaje o kultuře v České republice 2007 [online]. 2008 [cit. 2013-03-03]. ISBN 978-

80-7068-211-1. Dostupné z: http://new.nipos-mk.cz/wp-

content/uploads/2009/03/statistika_kultury_2006.pdf 
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Z těchto statistických údajů lze vyčíst, že se v letech od 2006 do 2011 snížil počet 

divadel a divadelních souborů financovaných z výše uvedených zdrojů. Při porovnání obou 

tabulek vyplývá, že roste počet divadel a divadelních souborů v ČR v soukromém  

sektoru. 
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3 Činnost a správa organizace 

 

Následující kapitola se zabývá konkrétně již Národním divadlem v Praze a to 

obecnými statistickými informacemi a organizační strukturou. Historie Národního divadla je 

uvedena v příloze č. 1. Do přílohy č. 2 byly vloženy používané účetní metody, obecné účetní 

zásady a způsoby oceňování. 

3.1 Základní informace o účetní jednotce 

 

Zřizovatel:  Ministerstvo kultury České republiky 

Sídlo:  Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ:  00023337 

DIČ:  CZ00023337 

Datum vzniku:  1. leden 1981 

Datum zániku:  divadlo je zřízeno na dobu neurčitou 

Právní forma: 331 - příspěvková organizace 

Institucionální sektor:  13110 -  Ústřední vládní instituce 

Činnosti - dle CZ-NACE
29

:  90010 - Scénická umění 

Velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců
30

:  420 = 1500 - 1999 zaměstnanců
31

 

 

Správu a provozování Národního divadla v Praze převzal stát ke dni  

1. ledna 1930, kdy bylo zřizovatelem Ministerstvo školství a kultury, podle zákona  

č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon).  Později bylo ND řízeno Ministerstvem 

kultury, jako příspěvková organizace dle zákona č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti 

                                                 
29

 NACE je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá 

Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro 

statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, 

zaměstnanosti, národních účtech). Používání NACE je povinné pro všechny členské státy 

Evropské Unie. 

30
 vypočtená metodikou OECD 

31
 Národní divadlo. Registr ekonomických subjektů: informace o subjektu [online]. 2013 [cit. 

2013-04-02]. Dostupné z: http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=1502 
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(divadelní zákon), které vydalo dne 15. října 1979 statut Národního divadla v Praze  

(č.j. 17633/79/I-1)
32

. 

 

Hlavní činnosti ND: 

 tvoří divadelní představení, 

 zřizuje a provozuje umělecké soubory Národního divadla včetně uměleckých studií, 

 spolupracuje v divadelní oblasti s právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku  

i v zahraničí, 

 pořizuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy divadelních představení Národního 

divadla i jiných představení spolupořádaných Národním divadlem, 

 vydává a rozšiřuje neperiodické publikace a periodický tisk i jiné tiskoviny, dále 

vydává, šíří  

 a rozšiřuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy na všech druzích nosičů, 

 provozuje agenturní činnost v oblasti divadelní činnosti v tuzemsku  

i v zahraničí, vykonává práva ke svým i jiným uměleckým akcím na základě 

licenčních smluv dle autorského zákona, 

 pořádá kulturní akce, festivaly, umělecké soutěže a výstavy, včetně jejich technického 

zajištění a služeb návštěvníkům, 

 sjednává, popř. zprostředkovává smlouvy o rozhlasovém a televizním vysílání těchto 

kulturních akcí, popř. pořizování jejich zvukových či zvukově-obrazových záznamů, 

 vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, v rámci toho např. zajišťuje 

dětské baletní studio a praktickou výuku učňů atd., 

 vystavuje originály a rozmnoženiny děl, 

 zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, 

pronájmu a půjčování propagačních materiálů v tuzemsku i zahraničí, prodeje  

a půjčování fotografií, kopií fotografií a kopií notových partů, včetně kopií archiválií, 

 poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, 

 vytěžuje a zužitkovává databáze, 

 vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu 

veřejně přístupných prostor, zejména: 

                                                 
32

 Zřizovací listina Národního divadla. In: 2012. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/statut-nd-novela06032013.pdf 
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o zabezpečuje kompletní scénografickou realizaci a provádí výrobu výrobků 

všech profesí divadelní výroby a scénografie pro svá představení a prodej 

těchto výrobků v tuzemsku i v zahraničí; 

o půjčuje a prodává součásti a předměty svých divadelních výprav; 

o zajišťuje předprodej a prodej vstupenek; 

o organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení 

Národního divadla pro veřejnost; 

o poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci předmětu své činnosti; 

o poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti; 

o vyvíjí software potřebný pro provoz divadla a uděluje svolení k jeho užití 

jiným uživatelům; 

o zprostředkovává sponzorskou činnost; 

o provozuje občerstvení
33

. 

 

Vedlejší činnosti ND: 

Národní divadlo může vedle hlavní činnosti vykonávány v souladu s příslušnými 

právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží 

k lepšímu využití majetku, se kterým organizace hospodaří, a musí být sledována odděleně  

od hlavní činnosti: 

 provozování parkoviště v areálu Národního divadla, 

 poskytování služeb pro osobní hygienu, služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, 

 provozování silniční motorové dopravy nákladní a spedičních služeb v tuzemsku  

i v zahraničí, 

 hostinská činnost. 

 

Z jiných činností uvedených statutem provozovalo ND v roce 2008 pouze služby 

parkoviště v areálu Národního divadla. Hlavní a jiné (tzn. hospodářské či vedlejší) činnosti  

jsou upraveny statutem Národního divadla
34

. 

                                                 
33

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2011 [online]. 20012 

[cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/7e870f43a79f492287125e9b4edc1875.pdf 

34
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2011, ref. 33  
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3.2 Organizační struktura 

 

Národní divadlo je tvořeno čtyřmi uměleckými soubory: Opera, Činohra, Balet  

a Laterna magika. Dále pak pod uměleckou správu patří dalších pět scén: Národní  

divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera, Nová scéna a Divadlo Kolowrat.  

 

Nejvyšší funkci ředitele Národního divadla je dočasně pověřen Václav  

Pelouch, jež současně zastává pozici technicko-provozního ředitele. Do funkce ředitele  

ND byl 30. ledna 2013 oficiálně jmenován ministryní Alenou Hanákovou Jan Burian.  

Ten bude oficiálně zastávat nejvyšší funkci od 1. srpna 2013
35

. Ředitel národního divadla: 

 odpovídá za činnost a hospodaření Národního divadla ministrovi kultury, 

 jmenuje a odvolává umělecké šéfy uměleckých souborů ND, 

 jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti, 

 zřizuje Radu ND a podle potřeby další poradní orgány a komise k plnění úkolů ND, 

 vydává organizační řád, který podrobně stanoví organizační strukturu ND, a další 

vnitřní předpisy
36

. 

 

Rada národního divadla se skládá z 11-13 členů, které jmenuje a odvolává ředitel 

ND. Jejich funkční období je 5 let. Členy rady jsou: 

 zástupci zřizovatele, jako například: 

o Mgr. Milan Kupka – ředitel Úřadu ministerstva kultury ČR, 

o Mgr. Milan Němeček, Ph.D. -ředitel Odboru umění, literatury a knihoven 

Ministerstva kultury ČR, 

o Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - poslankyně PČR, děkanka FP VUT 

v Brně. 
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 RESLOVÁ, Marie. Vypadá to jako zázrak. Jan Burian v čele Národního divadla ale 

vyhráno nemá. Česká pozice [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/vypada-jako-zazrak-jan-burian-v-cele-narodniho-

divadla-ale-vyhrano-nema 

36
 Zřizovací listina Národního divadla. In: 2012. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/statut-nd-novela06032013.pdf 
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 zástupci odborné a kulturní veřejnosti, například: 

o Prof. Mgr. A. Eva Blahová - profesorka zpěvu, prezidentka Mezinárodní 

pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského 

o Prof. PhDr. Václav Cejpek - Prorektor Janáčkovy akademie múzických umění 

pro studentskou, pedagogickou a uměleckou činnost a další. 

 

Členství v radě je zcela dobrovolné a nevzniká jim žádný právní vztah k ND. Stejně 

tak podle stanov je zde i možnost spolupráce člena rady s divadlem. Rada se schází 

minimálně dvakrát za rok a její jednání svolává předseda. 

 

Příklady činnosti rady: 

 vyjadřuje se k poslání a předmětu činnosti ND, 

 vyjadřuje se ke jmenování a odvolání uměleckých šéfů 

 vyjadřuje se k aktuálním uměleckým a ekonomickým otázkám provozu ND, 

 vyjadřuje se ke konkrétnímu dramaturgickému plánu předloženému ředitelem  

ND a uměleckými šéfy a k uměleckým výsledkům jednotlivých uměleckých souborů 

ND za jednu sezónu, 

 posuzuje ředitelem ND předložené návrhy rozpočtu a předloženou Výroční zprávu, 

 posuzuje zásadní organizační změny ve struktuře ND, 

 je oprávněna požadovat od ředitele ND předložení podkladů k plnění úkolů daných 

Statutem rady ND, 

 zveřejňuje závěry svých jednání a vydává případná doporučení řediteli ND nebo jeho 

zřizovateli
37

. 

 

Dalšími pozicemi v organizační struktuře jsou ředitel marketingu – Michal Janovský, 

finanční ředitel – Martin Gerych a technicko-provozní ředitel – Václav Pelouch, zmiňovaný 

již výše. Pro zpřehlednění jednotlivých postů je níže uvedený graf 3.1.  
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 Rada Národního divadla. Národní divadlo [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/rada-nd 
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Graf 3.1: Základní organizační schéma 

 

Zdroj: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA. Národní divadlo 

[online]. 2013 [cit. 2013-04-02], vlastní zpracování 
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4 Analýza hospodaření v letech 2006-2011 

 

Tato kapitola se zabývá již konkrétním rozborem hospodářského výsledku Národního 

divadla. Vybrané položky jako výsledky z hlavní činnosti, z vedlejší činnosti, struktura příjmů  

a výdajů apod., jsou rozebírány rok po roce. Ke konkrétním položkám je doplněno případné 

vysvětlení jejich navýšení či poklesu. V závěru kapitoly budou vybrané položky porovnávány 

v časové řadě. 

4.1 Hospodaření v roce 2006 

 

Celkové výnosy hospodaření ND
38

 v roce 2006 představovaly částku  

681.431,06 tis. Kč a celkové náklady pak 680.752,09 tis. Kč, což znamená, že ND 

hospodařilo v daném roce se ziskem 678,97 tis. Kč. Takto generovaný zisk pocházel 

z vedlejší činnosti, kde byly celkové výnosy ve výši 10.291,81 tis. Kč a náklady pak  

9.612,84 tis. Kč. Výnosy a náklady z hlavní činnosti představovaly částku  

671.139,25 tis. Kč, z čehož vyplývá, že ND hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Zlepšený 

hospodářský výsledek byl se souhlasem zřizovatele ND, Ministerstvem kultury ČR, převeden 

do rezervního fondu ND. Pro zpřehlednění viz. tabulka 4.1. 

 

Tabulka 4.1: Přehled výnosů a nákladů v roce 2006 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 671.139,25 671.139,25 

Vedlejší činnost 10.291,81 9.612,84 

Celkem 681.431,06 680.752,09 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2006 [online]. 2007 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 
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 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2006 [online]. 2007  

[cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/0fccd1bcecd34251ba697699ef98bee4.pdf 
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Jak vysvětluje výroční zpráva
39

, na pozitivním výsledku hospodaření se podílelo více  

faktorů, ale mezi nejdůležitější patří: 

 zvýšené výnosy z vlastních úkonů  - především tržeb ze vstupného, 

 výnosy z reklamní činnosti, darů a dalších aktivit ND, 

 podpora MK ČR, 

 trvalá opatření ke zvýšení hospodárnosti a účelné vynakládání finančních prostředků 

především na nákupy, služby, osobní i ostatní výdaje. 

4.1.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

V tabulce 4.2 je uveden přehled závazných ukazatelů. Z uvedených dat  

vyplývá, že státní příspěvek na provoz nebyl zcela vyčerpán. Důvodem byl postup prací při 

modernizaci tahů a hlavně neuzavřené zadání veřejné zakázky na rekonstrukci obvodového 

pláště budovy Národního divadla. Nevyužitá částka na tuto rekonstrukci zůstala k dispozici 

v rezervním fondu MK ČR. 

Dalším ukazatelem jsou odvody odpisů, které byly stanoveny ve výši 34.288 tis. Kč  

a byly zcela vyčerpány.  

Závazný ukazatel mzdových nákladů byl dodržen. Z celkově stanovených nákladů  

na mzdy ve výši 263. 250 tis. Kč tvořily platy zaměstnanců 259.392 tis. Kč a byly čerpány 

v plném rozsahu. Naproti tomu ostatní osobní náklady stanovené ve výši 3.858 tis. Kč byly 

vyčerpány pouze z cca 96 %, tj. v sumě 3.724 tis. Kč. 

V případě výše uvedených ukazatelů lze konstatovat, že ukazatele rozpočtu, stanovené 

MK ČR, byly splněny. 
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 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2006 [online]. 2007  

[cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/0fccd1bcecd34251ba697699ef98bee4.pdf 
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Tabulka 4.2: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2006 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 428.953 446.750 437.536 

Odvody odpisů 34.288 34.288 34.288 

Mzdové náklady 256.750 263.250 263.116 

z toho platy 253.750 259.392 259.392 

z toho OON 3.000 3.858 3.724 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2006 [online]. 2007 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Podíl státního příspěvku na provoz v roce 2006 je 65,20 %. Jak je uvedeno ve výroční  

zprávě, jedná se o neustálé narůstání nákladů, v porovnání s předešlými roky, v oblasti 

osobních nákladů a cen energií. Jako úsporné opatření, pro snížení energetických nákladů  

do dalších let, byla za finanční účasti Ministerstva kultury ČR provedena rekonstrukce 

osvětlení v objektech Stavovského divadla a Anenského areálu. Celková investice tvořila  

cca 850 tis. Kč a podíl MK ČR tvořil cca 700 tis. Kč.  

Míra soběstačnosti ND byla v roce 2006 na úrovni 34,81 %. Vzorec pro výpočet míry 

soběstačnosti je následující: 

 

                   
        

    
 

 

CVHČ = celkové výnosy z hlavní činnosti 

PPZ = příspěvek na provoz od zřizovatele 

4.1.2 Čerpání prostředků ISPROFIN 

 

Národní divadlo čerpalo finanční prostředky z ISPROFIN
40

 na šest projektů.  

Projekty: Modernizace systému tahu na jevišti HB ND a ND provozní budova – úprava  

pro bezbariérové vstupy, jsou projekty, na kterých se začalo pracovat již v předešlém roce. 

                                                 
40

 ISPROFIN - Informační Systém programového financování (dotovaný z Fondů EU – 

Společný regionální operační program) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání 

položek státního rozpočtu. Systém umožňuje plánovat finanční potřeby a zdroje pro každou 

akci (investiční nebo neinvestiční) a průběžné operativní sledování průběhu realizace akce. 
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Dalšími projekty byly: Zónová regulace otopové soustavy v Anenském areálu, Rekonstrukce 

osvětlení v Anenském areálu, Doplnění termostatických regulačních ventilů a Rekonstrukce 

osvětlení ve Stavovském divadle. 

 

4.2 Hospodaření v roce 2007 

Jak uvádí výroční zpráva z roku 2007
41

, celkové výnosy Národního divadla byly  

ve výši 704.305,24 tis. Kč a celkové náklady tvořily částku 702.127,02 tis. Kč. Zisk ve výši 

2.178,22 tis. Kč byl výsledkem vedlejší hospodářské činnosti. 

Výsledek hospodaření z hlavní hospodářské činnosti byl vyrovnaný. Jedná se tedy  

o náklady a výnosy ve výši 693.344,26 tis. Kč. 

U vedlejší hospodářské činnosti tvořily výnosy částku 10.960,98 tis. Kč  

a sumarizované náklady byly v hodnotě 8.782,76 tis. Kč. 

Dle výroční zprávy se opět kladného výsledku dosáhlo díky faktorům, které byly 

jmenovány i v roce 2006, a to: 

 výrazně zvýšené výnosy z vlastních výkonů (tržby za vstupné, ostatní výnosy), 

 výnosy z reklamní činnosti, dary, podpora MK ČR, 

 trvalá opatření k maximalizaci hospodárnosti v oblasti nákupu zboží, služeb  

a osobních i ostatních výdajů. 

 

Tabulka 4.3: Přehled výnosů a nákladů v roce 2007 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 693.344,26 693.344,26 

Vedlejší činnost 10.960,98 8.782,76 

Celkem 704.305,24 702.127,02 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2007 [online]. 2008 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Zlepšený výsledek hospodaření byl se souhlasem zřizovatele, MK ČR, rozdělen 

následovně do dvou fondů: 

 do fondu odměn byla přidělena částka 1.742,5 tis. Kč, 

                                                 
41

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2007 [online]. 2008 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/a3030f888ef64f1dbc7d371bb0499f17.pdf 
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 do rezervního fondu byla převedena částka 435,7 tis. Kč. 

 

4.2.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

Státní příspěvek na provoz Národního divadla byl plánován ve výši  

464.348 tis. Kč, ale nebyl zcela využit z důvodu neplnění závazného ukazatele odvodu 

z odpisů z nemovitostí. Odvod odpisů pro rok 2007 byl stanoven ve výši 35.477 tis. Kč  

a ve skutečnosti bylo odvedeno pouze 34.386,03 tis. Kč. Na základě toho zjištění MK ČR, byl 

Národnímu divadlu snížen celkový státní příspěvek na provoz o tento rozdíl, tudíž  

o 1.090,97 tis. Kč. 

Závazný ukazatel mzdových nákladů byl stanoven ve výši 277.600 tis. Kč, z toho byla 

vyčleněna částka na platy zaměstnanců o objemu 271.200 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. 

Stejně tak plánované ostatní osobní náklady, které byly stanoveny v částce 6.400 tis. Kč, byly 

téměř vyčerpány (6.399,93 tis. Kč). 

Při celkovém hodnocení lze konstatovat, že plnění všech ukazatelů bylo splněno.  

 

Tabulka 4.4: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2007 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 458.221 464.348 463.256 

Odvody odpisů 35.477 35.477 34.386 

Mzdové náklady 276.400 277.600 277.600 

z toho platy 271.900 271.200 271.200 

z toho OON 4.500 6.400 6.400 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2007 [online]. 2008 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Podíl státního příspěvku na nákladech hlavní činnosti ND se oproti minulému roku 

opět navýšil na 66,81 %. Důvodem bylo navýšení prostředků na osobní náklady, na částečnou 

kompenzaci nárůstu cen energií a na specifické akce v rámci programu ISPROFIN. 

Míra soběstačnosti ND byla na úrovni 33,19 %. 
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4.2.2 Čerpání prostředků ISPROFIN 

 

V rámci programu ISPROFIN bylo na investiční akce během roku čerpáno 

z rozpočtových úprav 13.470 tis. Kč a dalších 14.595 tis. Kč z rezervního fondu MK ČR. 

Jednalo se tedy o celkovou částku 28.065 tis. Kč. Na akce provozního charakteru bylo 

vyčleněno celkem 5.276 tis. Kč, z čehož 3.764 tis. Kč bylo přiděleno rozpočtovými úpravami 

a 1.513 tis. Kč z rezervního fondu MK ČR. Celkem bylo realizováno 13 akcí. Jednalo  

se například o Modernizaci systému jevištních tahů, Rekonstrukci obvodového pláště hlavní 

budovy ND, Rekonstrukci osvětlení v Anenském areálu a další.   

4.3 Hospodaření v roce 2008 

 

Celkové výnosy Národního divadla v roce 2008 tvořily částku 752.265,46 tis. Kč  

a náklady pak byly stanoveny v částce 751.247,16 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření činil 

zisk 1.018,30 tis. Kč (jednalo se o zisk z vedlejší činnosti, viz. níže). Tento zlepšený výsledek 

hospodaření byl navržen rozdělit, a převést tak 814.640 tis. Kč do fondu odměn  

a 203.658,54 tis. Kč do rezervního fondu. 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl vyrovnaný, tudíž výnosy i náklady tvořily 

částku 742.245,50 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti byl přebytkový. Výnosy z těchto činností 

tvořily celkem částku 10.019,96 tis. Kč a náklady pak 9.001,66 tis. Kč. Zisk činil  

1.018,30 tis. Kč. 

Na vyrovnaném výsledku hospodaření z hlavní činnosti se významně podílely  

tyto skutečnosti: 

 využití prostředků z rezervního fondu (především z finančních darů v roce 2008  

a předešlých let), 

 výnosy z reklamní činnosti, 

 podpora MK ČR poskytnutá na vybrané projekty v oblasti údržby kulturních památek, 

 hospodárnost a účelné vynakládání nákladových prostředků, 

 zvýšené výnosy z vlastních výkonů. 
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Tabulka 4.5: Přehled výnosů a nákladů v roce 2008 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 742.245,50 742.245,50 

Vedlejší činnost 10.019,96 9.001,66 

Celkem 752.265,46 751.247,16 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2008 [online]. 2009 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Zlepšený výsledek hospodaření byl se souhlasem zřizovatel MK ČR rozdělen takto: 

 převod 814.638,40 tis. Kč do fondu odměn, 

 převod 203.660,14 tis. Kč do rezervního fondu. 

4.3.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

Stanovený příspěvek na provoz byl ve výši 481.035 tis. Kč, ale skutečně čerpaná 

částka byla 480.991,26 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání finančních prostředků byl  

fakt, že Národní divadlo plně nevyužilo tyto prostředky v programu ISPROFIN. 

 

Závazný ukazatel mzdových nákladů byl po úpravách stanoven na částku  

286.371 tis. Kč, z čehož bylo na platy zaměstnanců vyčleněno 279.779 tis. Kč a skutečně 

využito 279.857 tis. Kč. Toto překročení ve výši 78 tis. Kč bylo pokryto z fondu odměn. 

Ostatní osobní náklady byly stanoveny ve výši 6.592 tis. Kč a vyčerpáno téměř  

vše – 6.591 tis. Kč. 

 

Tabulka 4.6: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2008 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 458.175 481.035 480.991 

Odvody odpisů 35.563 35.563 35.563 

Mzdové náklady 280.479 286.371 286.448 

z toho platy 275.979 279.779 279.857 

z toho OON 4.500 6.592 6.591 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2008 [online]. 2009 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 
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Podíl státního příspěvku na nákladech hlavní činnosti ND by v roce 2008 64,8 %, což 

je nižší než v roce 2007. Důvodem byla úsporná opatření v rámci energetického  

hospodářství, přijaté dary, přijaté v roce 2007 od dárců, jako Komerční banka  

(14.000 tis. Kč), SYNOT LOTTO (7.000 tis. Kč) apod. V průběhu sledovaného období byla 

z finančních darů čerpána částka 37.079.174 tis. Kč. Dalším významným příspěvkem byly 

finanční příspěvky z EU – projekt TACE
42

 ve výši 4.292,75 tis. Kč. 

Míra soběstačnosti ND byla na úrovni 35,20 %. 

4.3.2 Čerpání prostředků ISPROFIN 

 

V rámci čerpání prostředků ISPROFIN byly financovány projekty jako Výměna 

odbavovacího mixážního pultu zvuku ND, Rekonstrukce tunelu v historické budově  

ND, Instalace solárního systému v objektech ND, Generální oprava střešního pláště provozní 

budovy Anenské nám. apod. Celkově bylo vyčerpáno 23.918.709 tis. Kč. 

4.4 Hospodaření v roce 2009 

 

Celkové výnosy ND v roce 2009 představovaly částku 765.801,14 tis. Kč  

a náklady pak 762.524,40 tis. Kč. Národní divadlo tedy hospodařilo se ziskem  

3.276,74 tis. Kč, který vznikl z hospodaření z vedlejší činnosti. Výnosy a náklady z hlavní 

činnosti byly vyrovnané, ve výši 752.943,68 tis. Kč. 

Výnosy z vedlejší činnosti tvořily sumu 12.857,46 tis. Kč a náklady byly vykázány 

v objemu 9.580,68 tis. Kč. 

Na vyrovnaném výsledku hospodaření v hlavní činnosti se podílela řada  

skutečností, mezi hlavní patřily: 

 využití prostředků z rezervního fondu (především z finančních darů v roce 2009), 

 využití prostředků z fondu reprodukce majetku, jako doplňkový zdroj financování 

oprav a údržby DHM a pořízení KHM, 

 podpora MK ČR poskytnutá na vybrané projekty, 

 vyšší aktivace materiálu, zboží a DHM, 

 vyšší tržby ze vstupného. 

                                                 
42

 Projekt Divadelní architektura ve střední Evropě (Theatre Architecture in Central Europe – 

TACE) je tříletým projektem, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu 

Culture 2000. Projekt, který připravil a pro grantovou žádost zpracoval Divadelní ústav v r. 

2005 a je realizován v letech 2008 - 2010.  
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Tabulka 4.5: Přehled výnosů a nákladů v roce 2009 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 752.943,68 752.943,68 

Vedlejší činnost 12.857,46 9.580,68 

Celkem 765.801,14 762.524,40 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2009 [online]. 2010 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Vykázaný zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3.276.740,28 tis. Kč byl navržen 

rozdělit a převést tak 1.090.00 tis. Kč do fondu odměn a 2.186.740,28 tis. Kč do rezervního 

fondu. 

4.4.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

Státní příspěvek po úpravách ve výši 500.607 tis. Kč a nebyl zcela  

vyčerpán, protože divadlo plně nevyužilo investiční prostředky ISPROFIN. Čerpáno bylo 

tedy 500.596 tis. Kč. 

Mzdové náklady po úpravách byly stanoveny ve výši 303.285 tis. Kč, z toho tvořily 

platy zaměstnanců 296.715 tis. Kč a ostatní osobní náklady 6.570 tis. Kč. Limit na platy 

zaměstnanců byl překročen o 498,35 tis. Kč a bylo jej nutné pokrýt účelovým darem 

z rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč. Prostředky na ostatní osobní náklady byly 

spotřebovány ve výši 6.569,27 tis. Kč. Z tohoto pohledu byl ukazatel mzdových nákladů 

dodržen. 

Ukazatel odvodu z odpisů, jenž byl stanoven ve výši 36.370 tis. Kč, byl dodržen 

v dané výši. 
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Tabulka 4.6: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2009 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 464.654 500.607 500.596 

Odvody odpisů 36.370 36.370 36.370 

Mzdové náklady 284.619 303.285 303.782 

z toho platy 280.119 296.715 297.213 

z toho OON 4.500 6.570 6.569 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2009 [online]. 2010 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Míra soběstačnosti Národního divadla byla 33,51 %, což bylo zapříčiněno jak vyšším 

ziskem z vedlejší činnosti oproti minulým obdobím, tak i díky výše zmíněným opatřením 

(vyšší tržby ze vstupného, využití finančních darů apod.). 

Zůstatek rezervního fondu k 1. lednu 2009 byl 7.300,65 tis. Kč, byl postupně doplněn 

přídělem zlepšeného výsledku hospodaření z minulého roku o částku 203,66 tis. Kč a o dary  

v celkové finanční dary ND tvořily částku 22.472 tis. Kč. Výše uvedený zůstatek obsahuje  

i prostředky EU na projekt TACE ve výši 2.832,62 tis. Kč. V průběhu sledovaného období 

vyčerpalo ND 25.619,51 tis, Kč z výše uvedených prostředků a na projekt TACE bylo 

vyčerpáno 2.704,85 tis, Kč. Zůstatek v rezervním fondu k 31. prosinci 2009 byl  

1.651,95 tis Kč (z toho 127,77 tis. Kč projekt TACE). 

4.5 Hospodaření v roce 2010 

 

Hospodářský výsledek za rok 2010 skončil se ziskem 4.029,83 tis. Kč. Celkové 

výnosy Národního divadla tak tvořily částku 758.094,82 tis. Kč a celkové náklady byly  

ve výši 754.064,99 tis. Kč. Zisk byl vytvořen doplňkovou činností ND. 

Z výše uvedené čísel tvořily výnosy i náklady z hlavní činnosti sumu  

746.115,67 tis. Kč. 

Výnosy z vedlejší činnosti činily částku 11.979,15 tis. Kč a náklady pak  

7.949,32 tis. Kč. Celý zisk z této činnosti ve výši 4.029,83 tis. Kč nechalo ND převést  

do rezervního fondu. 
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Jak vysvětluje výroční zpráva
43

, v kapitole o hospodaření Národního divadla, rok  

2010 byl pro ND velmi finančně náročným rokem. Mezi hlavní důvody patřily snížené dotace  

na provoz od zřizovatele (o více než 27 mil. Kč), s vázáním výdajů rozpočtových kapitol 

v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 54/2010 ze dne 18. ledna 2010 ve výši 3.247 tis. Kč. 

v nákladech na platy (včetně zákonných odvodů 4.416 tis. Kč). Dalším finančním zatížením 

pro ND bylo převzetí Laterny magiky a její následné provozování od 1. ledna 2010.  

Zlepšeného výsledku hospodaření se přes všechny nepříjemnosti dokázalo dosáhnout 

díky: 

 přijetím úsporných opatření ve všech složkách ND (provozní, investiční a v mzdových 

nákladech), 

 využití fondu reprodukce majetku, jako doplňkového zdroje financování oprav  

a udržování hmotného a nehmotného majetku i krátkodobého a na pořízení hmotného 

a nehmotného krátkodobého majetku. 

 

Tabulka 4.7: Přehled výnosů a nákladů v roce 2010 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 746.115,67 746.115,67 

Vedlejší činnost 11.979,15 7.949,32 

Celkem 758.094,82 754.064,99 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2010 [online]. 2011 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

4.5.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

Celkový příspěvek na provoz Národního divadla po úpravách činil částku  

477.245 tis. Kč. Skutečně čerpaná částka byla ale 477.256 tis. Kč. Tento rozdíl, ve výši  

10.610 tis. Kč, byl dán účelovou dotaci na akci „Generální oprava fasád hlavní budovy  

Národního divadla“, která nebyla součástí limitu zřizovatele, ale její čerpání se účtovalo jako 

příspěvek na provoz. 

                                                 
43

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 20010 [online]. 2011 

[cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-divadlo.cz/uploads/assets/sop-vyrocni-

zprava-2010.pdf  
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Ukazatel mzdových nákladů po úpravách ve výši 310.145 tis. Kč byl dodržen, 

respektive nebyl vyčerpán celý. Z výše uvedené částky tvořily platy zaměstnanců  

302.445 tis. Kč, z čehož byla spotřebovaná částka 301.207 tis. Kč, a ostatní osobní náklady  

po úpravách představované částkou 7.700 tis. Kč byly vyčerpány z 94,4 %, tj. v částce  

7.269 tis. Kč. 

Ukazatel odvodu odpisů stanovený ve výši 36.526 tis. Kč byl přesně dodržen. 

 

Tabulka 4.8: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2010 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 474.047 477.245 477.256 

Odvody odpisů 36.526 36.526 36.526 

Mzdové náklady 306.292 310.145 308.476 

z toho platy 306.292 302.445 301.207 

z toho OON 7.700 7.700 7.269 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2010 [online]. 2011 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Míra soběstačnosti Národního divadla se v roce 2010 pohybovala na úrovni 36,61 %. 

 

Zůstatek rezervního fondu z konce roku 2009, který tvořil částku 1.651,95 tis. Kč, byl 

postupně doplněn o zlepšený výsledek hospodaření z roku 2009, prostředky z EU na projekt 

TACE ve výši 2.867,72 tis. Kč a o finanční dary v celkové výši 26.618,21 tis. Kč. Finanční 

dary byly poskytnuty na podporu hlavní činnosti ND. 

Z této částky bylo postupně během roku vyčerpáno 26.823,10 tis. Zůstatek rezervního 

fondu k 31. prosinci 2010 pak tvořil částku 2.846,03 tis. Kč. 

 

4.6 Hospodaření v roce 2011 

 

Hospodaření Národního divadla v roce 2011skončilo se ziskem 2.716,14 tis. Kč. 

Celkové výnosy v hospodářském výsledku dosáhly výše 721.889,47 tis. Kč a náklady  

719.173,33 tis. Kč. 
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Hospodářský výsledek z hlavní činnosti představoval vyrovnanou bilancí výnosů  

a nákladů v částce 710.613,30 tis. Kč. 

Vedlejší činnost přinesla výnosy v hodnotě 11.276,18 tis. Kč a náklady představovaly 

částku 8.560,04 tis. Kč. Výsledný zisk 2.716,14 tis. Kč byl se souhlasem zřizovatel převeden 

v celé výši do rezervního fondu. 

Dle výroční zprávy byl rok 2011poznamenán krácením dotací v provozní činnosti  

ve výši 7.451 tis. Kč. Další regulace byla v oblasti zaměstnanosti, kde došlo ke škrtům 

v platech zaměstnanců ve výši 27.880 tis. Kč, což bylo v porovnání s rokem 2010 o 9,2 % 

méně. Ostatní osobní náklady byly také kráceny a to ve výši 839 tis. Kč. Opět v porovnání 

s předešlým rokem se jednalo o rozdíl 10,9 %. Další, nepřímý vliv na hospodaření ND, měly 

rekonstrukce tunelů, jež vedly ke snížení parkovacích míst v oblasti kolem divadla. Přesto  

se ND podařilo dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Hlavní vliv na to měly tyto 

faktory: 

 výrazné úsporné opatření ve všech složkách a střediscích  - provozní, investiční,  

ale i díky snížení mzdových nákladů. 

 

Tabulka 4.9: Přehled výnosů a nákladů v roce 2011 

(v tis. Kč) Výnosy Náklady 

Hlavní činnost 710.613,30 710.613,30 

Vedlejší činnost 11.276,18 8.560,04 

Celkem 721.889,47 719.173,33 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2011 [online]. 2012 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

4.6.1 Vztahy ke státnímu rozpočtu 

 

Při pohledu na závazné ukazatele vůči státnímu rozpočtu v tabulce 4.10 byl po 

úpravách stanoven rozpočet na provoz ve výši 439.974 tis. Kč, jenž byl celkově vyčerpán. 

Ukazatel mzdových nákladů po úpravách tvořil částku ve výši 279.495 tis. Kč, z něho 

byla pro platy zaměstnanců vyčleněna částka 270.930 tis. Kč a na ostatní osobní náklady  

8.565 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky činily i platů zaměstnanců 270.570 tis. Kč  

a na ostatní osobní náklady se spotřebovala suma v hodnotě 7.540 tis. Kč, čímž byl ukazatel 

mzdových nákladů dodržen. 
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Stanovený odvod odpisů pro rok 2011 stanovený ve výši 28.200 tis. Kč byl řádně 

odveden v plné výši. 

 

Tabulka 4.10: Vztahy ke státnímu rozpočtu 2011 

(v tis. Kč) Schválený Po změnách Skutečnost 

Státní příspěvek na provoz 422.058 439.974 439.974 

Odvody odpisů 28.200 28.200 28.200 

Mzdové náklady 282.026 279.495 278.110 

z toho platy 275.165 270.930 270.570 

z toho OON 6.861 8.565 7.540 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2011 [online]. 2012 

[cit. 2013-04-06], vlastní úprava 

 

Míra soběstačnosti ND v roce 2011 byla ve výši 38,09 %.  

 

Zůstatek rezervního fondu z roku 2010 ve výši 2.846,03 tis. Kč byl postupně doplněn  

o zlepšený výsledek hospodaření z roku 2010 v částce 4.029,83 tis. Kč a dále pak o dary 

v celkové výši 25.143,66 tis. Kč a nakonec o prostředky z EU v rámci projektu  

TACE, které činily částku 1.393,87 tis. Kč. 

Během roku bylo z rezervního fondu vyčerpáno celkem 21.043,23 tis. Kč, takže 

konečný zůstatek k 31. prosinci 2011 činil částku 10.876,29 tis. Kč. 

 

4.7 Zhodnocení hospodaření v období 2006-2011 

 

Tato kapitola se zaměřuje na zhodnocení vybraných ukazatelů v období 2006  

až 2011, které byly obsaženy v kapitole 4.6. 

 

Výnosy a náklady 

 

Graf 4.1 zobrazuje přehled celkových výnosů a nákladů ve zvoleném období. Jak lze  

vidět, největší nárůst celkových příjmů a výdajů je od roku 2006 do roku 2009. Po roce 2009 

následuje pozvolné snižování jak celkových výnosů, tak i nákladů.  
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Graf 4.1: Porovnání celkových nákladů a výnosů v období 2006-2011 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Meziroční růst nákladů v roce 2007 byl na úrovni 3,14 %, v roce 2008 se zvýšil  

na 7,00 % a v roce 2009, kdy byly zaznamenány nejvyšší náklady na činnost ND, byl nárůst 

pouze 1,50 % oproti předešlému roku. Od roku 2010 je zaznamenán meziroční pokles 

nákladů. Ten v roce 2010 činil 1,11 % a v posledním sledovaném roce (2011) 4,63 %. V roce 

2011 se celkové náklady dostávají blízko hodnotám z roku 2006, ale přesto jsou o 5,64 % 

vyšší. Bližší informace poskytuje tabulka 4.11, kde jsou spočteny bazické (BI) a řetězové (ŘI) 

indexy celkových nákladů v období 2006 – 2011. Výchozím rokem pro bazický index je rok 

2006. 

 

Tabulka 4.11: Náklady 2006 - 2011 

Rok Celkové náklady (v tis. Kč) BI ŘI 

2006 680.752,09 100,00% - 

2007 702.127,02 103,14% 103,14% 

2008 751.247,16 110,36% 107,01% 

2009 762.524,40 112,01% 101,50% 

2010 754.064,99 110,77% 98,89% 

2011 719.173,33 105,64% 95,37% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Důvody rostoucích nákladů od roku 2006 do roku 2009 jsou již popsány v předešlých 

kapitolách, ale souhrnně lze říci, že největší podíl tvoří: 

 rostoucí náklady v oblasti osobních nákladů, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Celkové výnosy 681431,06 704305,24 752265,46 765801,14 758094,82 721889,47

Celkové náklady 680752,09 702127,02 751247,16 762524,4 754064,99 719173,33
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 rostoucí ceny energií, s tím související modernizace osvětlovacího zařízení, instalace 

solárních panelů, elektrických rozvodů apod., 

 rekonstrukce budov ND, 

 nepřímý vliv měly i rekonstrukce tunelů, díky kterým se snížil počet parkovacích míst 

v okolí divadla (rok 2011), 

 převzetí Laterny magiky do správy (od roku 2010). 

 

Následující tabulka 4.12 zobrazuje přehled výnosů, nákladů a zisků z vedlejší činnosti 

ND v letech 2006 – 2011, dále bazické indexy (BI) a řetězové indexy (ŘI), které se vztahuji 

k ukazateli zisku. Výchozím rokem pro BI je rok 2006. Konečný zisk z hospodaření ND je 

dán ze zlepšeného výsledku hospodaření z vedlejší činnosti. ND se dařilo být ziskové ve 

vedlejší činnosti a tento zisk se převážně převáděl do rezervního fondu (nebo část do fondu 

odměn) a byl následně použit v následujících letech na podporu hlavní činnosti ND. Nejnižší 

zisky z vedlejší činnosti byly v roce 2006 a naopak nejvyšší byly v letech 2009 a 2010. Jak lze 

vyčíst z tabulky, největší propad zisku v porovnání se ziskem z předešlého roku (ŘI) nastal 

v roce 2008 o 53,25 % a 2011 o 32,60 %.  

 

Tabulka 4.12: Přehled výnosů a nákladů z vedlejší činnosti 2006 - 2011  

(v tis. Kč) Výnosy Náklady Zisk BI ŘI 

2006 10291,81 9612,84 678,97 100,00% - 

2007 10960,98 8782,76 2178,22 320,81% 320,81% 

2008 10019,96 9001,66 1018,30 149,98% 46,75% 

2009 12857,46 9580,68 3276,78 482,61% 321,78% 

2010 11979,15 7949,32 4029,83 593,52% 122,98% 

2011 11276,18 8560,04 2716,14 400,04% 67,40% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Soběstačnost 

 

Dalším zajímavým ukazatelem je míra soběstačnosti Národního divadla, která je 

stanovena jako podíl výnosů z hlavní činnosti očištěných od příspěvku na provoz od 

zřizovatele vůči celkovým výnosům z hlavní činnosti.  Metodika výpočtu je převzata 

z výročních zpráv Národního divadla.  
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Vzorec pro výpočet míry soběstačnosti je následující:  

 

 

                   
        

    
 

 

CVHČ = celkové výnosy z hlavní činnosti 

PPZ = příspěvek na provoz od zřizovatele 

 

Grafu 4.2 zobrazuje vývoj míry soběstačnosti v letech 2006 – 2011. Jednotlivé 

procentuální údaje jsou spočteny dle výše uvedeného vzorce. 

 

Graf 4.2 Soběstačnost ND v letech 2006 - 2011 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Míra soběstačnosti, která se v letech 2006 – 2009 pohybovala na průměrné úrovni 

34,18 % a od roku 2010 má rostoucí tendenci. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2011, kde 

byla na úrovni 38,09%. Zde se projevuje zvyšující se nezávislost ND na příspěvcích 

zřizovatele.  

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soběstačnost ND 34,81% 33,19% 35,20% 33,51% 36,61% 38,09%
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5 Závěr 

Bakalářská práce se ve své praktické části opírá o data, která byla volně získána 

z výročních zpráv o činnosti a hospodaření Národního divadla v letech 2006 – 2011. Každá 

z podkapitol (4.1 až 4.6) podává v číselném vyjádření hodnoty výnosů a nákladů ND jak 

z celkové činnosti, tak i z jejich dílčích částí – hlavní a vedlejší činnosti. Všechny údaje jsou 

pro přehlednost uvedeny v tabulkách a poté jsou stručně uvedeny důvody, které vedly danému 

výsledku hospodaření. Pro bakalářskou práci byly rovněž důležité údaje – vztahy k státnímu 

rozpočtu, které jsou rozepsány přehledně do tabulek s případným písemným zdůvodněním 

jejich plnění. Každá z kapitol obsahuje i výpočet míry soběstačnosti. Pro vytvoření lepšího 

obrazu o hospodaření ND jsou v kapitolách uvedeny i další zdroje financování (dotace z EU, 

dary apod.) 

Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry je Národní divadlo závislé na dotacích od 

svého zřizovatele a zda se v daném časovém úseku tato závislost zvyšuje či snižuje. Před 

závěrečným zhodnocením ukazatele míry soběstačnosti je velmi důležité zhodnotit 

hospodaření Národního divadla v jednotlivých letech a analyzovat důvody rostoucích nebo 

klesajících nákladů, které byly spojené s jeho činnosti. Obecně se dá říci, že se Národní 

divadlo potýkalo se vzrůstajícími mzdovými náklady, které se dařilo každoročně omezovat 

škrty. Dalším faktorem ovlivňujícím růst nákladů byly náklady na elektrickou energii, které 

byly zapříčiněny zastaralým a energeticky neúsporným elektrickým zařízením. Ty byly 

sníženy díky dlouhodobému projektu na snížení spotřeby elektrické energie (rekonstrukce 

osvětlovacích zařízení, instalace solárních panelů apod.)  Dalším, ne však méně významným 

faktorem, který ovlivnil výši nákladů, byly rozsáhle rekonstrukce budov. 

Tyto faktory ovlivnily rostoucí náklady v letech 2006 až 2009. Od roku 2010 se již 

celkové náklady ND začaly snižovat i přes to, že se objevovaly další negativní  

aspekty, kterým muselo ND čelit, jako například převzetí Laterny magiky do správy. Celkové 

náklady v roce 2011 dosáhly velmi nízké úrovně v porovnání s předešlými roky a dostaly  

se téměř na hodnotu, zaznamenanou v roce 2006 (pouze o 5,64 % vyšší). 

Soběstačnost divadla, tudíž jeho nezávislost na příspěvku zřizovatele, byla sledována 

ve všech šesti obdobích. Od roku 2006 do roku 2009 se pohybovala v rozpětí od 33,19 %  

do 35,20%. Od roku 2010 je zaznamenána její rostoucí tendence. Soběstačnost ND v roce 

2010 činila 36,61 % a v roce 2011 38,09 %.  

Lze tedy konstatovat, že od roku 2010 se úspěšně daří Národnímu divadlu Praha 

postupně snižovat celkové náklady na svou činnost a zároveň se po malých krůčcích i stává 

méně závislé na příspěvcích zřizovatele. 
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Velmi zajímavým námětem pro další studie (práce) by bylo například hledání 

možnosti dalších zdrojů příjmů, zvyšování výnosů a zisků tak, aby se Národní divadlo stalo 

méně závislé na dotacích svého zřizovatele a zvýšilo svou ziskovost. Jednalo by se například 

o analýzu aktuálních zdrojů příjmů a hledání dalších možností. Analýzu marketingových 

aktivit (velikost, rozsah, cílení apod.) a jejich účinnosti v porovnání s marketingovými 

aktivitami jiných kulturních zařízení (např. kina). Analýzu aktuální skladby repertoáru, časové 

vytíženosti prostor ND a zamyšlení se nad možností zařazení programů jiných žánrů do svého 

harmonogramu apod. 

 

 

 

  



52 

 

6 Bibliografie 

 

Tištěné publikace 

 

MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 

Olomouc: ANAG, 1999-, sv. Účetnictví, daně. ISBN 80-7263-220-5. 

 

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 

2006, 152 p. ISBN 978-807-0081-976. 

 

PEKOVÁ, Jitka. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 

 

REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 

 

STRECKOVÁ, Yvonne. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 

1998, xii, 214 s. ISBN 80-722-6112-6. 

 

ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007, 210 s. ISBN 978-802-1042-674. 

 

Právní předpisy 

 

Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, [online] 2000 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html 

 

Elektronické publikace 

 

ANDERLE, Petr. Útržky z historie občanské společnosti: Máme na čem stavět [on-line]. [cit. 

1.1.2013]. Dostupné z: 

http://new.neziskovky.cz/data/mame_na_cem_stavet_anderletxt8374.rtf 

 

PILNÝ, CSC., Doc. Ing. Jaroslav. VK – Ekonomika veřejného sektoru: VEŘEJNÉ STATKY, 

EXTERNALITY A EFEKTIVNOST [online]. Ústí nad Labem, 2011 [cit. 2013-03-03]. 



53 

 

Dostupné z: http://fse1.ujep.cz/download.php?idx=5480. Studijní materiál. Fakulta sociálně 

ekonomická. 

 

Podkladová studie ke státní kulturní politice na léta 2009-2014 [online]. 2008[cit. 2013-01-

03]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf 

 

VŠEOBECNÁ DEKLARACE UNESCO O KULTURNÍ DIVERSITĚ. In: [online]. 2001 [cit. 

2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cul

tural_diversity_cs.pdf 

 

Ostatní elektronické publikace 

 

Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. 2002 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.xls 

 

KOČOVÁ, Vendula. Reflexe dvorské kultury v Dalimilově kronice a Kronice o Erikovi 

[online]. Brno, 2007 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/102790/fss_b/bakalarka.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 

filozofická fakulta. 

 

Národní divadlo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo 

 

Národní divadlo. Registr ekonomických subjektů: informace o subjektu [online]. 2013 [cit. 

2013-04-02]. Dostupné z: http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=1502 

 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU. Základní 

statistické údaje o kultuře v České republice 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-03-03]. ISBN 978-

80-7068-025-4. Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-

content/uploads/2009/03/Statistika_kultury_2011_II.UMENI_web.pdf 

 



54 

 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU. Základní 

statistické údaje o kultuře v České republice 2007 [online]. 2008 [cit. 2013-03-03]. ISBN 978-

80-7068-211-1. Dostupné z: http://new.nipos-mk.cz/wp-

content/uploads/2009/03/statistika_kultury_2006.pdf 

 

RESLOVÁ, Marie. Vypadá to jako zázrak. Jan Burian v čele Národního divadla ale vyhráno 

nemá. Česká pozice [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/vypada-jako-zazrak-jan-burian-v-cele-narodniho-

divadla-ale-vyhrano-nema 

 

Interní dokumenty Národního divadla 

 

Historie. Národní divadlo [online]. 2012 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/cs/narodni-divadlo/historie 

 

Rada Národního divadla. Národní divadlo [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/rada-nd 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2006 [online]. 2007 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/0fccd1bcecd34251ba697699ef98bee4.pdf 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2007 [online]. 2008 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/a3030f888ef64f1dbc7d371bb0499f17.pdf 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2008 [online]. 2009 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/9854xxa69f604253bfhjk946t58774e3.pdf 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2009 [online]. 2010 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/xa123488asf64t1dbc7d371bb0488f99.pdf 



55 

 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 20010 [online]. 2011 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-divadlo.cz/uploads/assets/sop-vyrocni-zprava-

2010.pdf 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2011 [online]. 20012 [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/7e870f43a79f492287125e9b4edc1875.pdf 

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA. Národní divadlo 

[online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/organizacni-rad-od01-01-2013.pdf 

 

Zřizovací listina Národního divadla. In: 2012. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/uploads/assets/statut-nd-novela06032013.pdf 

 

 

 

 

 

  



56 

 

7 Seznam zkratek 
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DIČ - daňové identifikační číslo 

EU - European Union (Evropská unie) 
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MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky 

MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

ND - Národní divadlo 

PPZ - příspěvek na provoz od zřizovatele 

ŘI - řetězový index 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace 

OSN pro výchovu, vědu a kulturu) 

USA - United States of America 
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