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Příloha 1 

 

Historie Národního divadla 

 

Myšlenka zrodu národního divadla vznikla v roce 1844 na poradách českých vlastenců 

v Praze. Nejprve byla podána žádost „privilej na vystavění, zařízení, vydržování  

a řízení“, kterou předložil stavovskému výboru českého sněmu František Palacký  

29. ledna 1845. Ta byla schválena až v dubnu 1845. O šest let později byla uspořádána 

veřejná sbírka na výstavbu divadla, která však nebyla jediným zdrojem příjmu. Značnou část 

finančních prostředků poskytl stát. Další dotace přišly ze Zemského výboru království 

českého, členů císařské rodiny, ruského cara, ale i movité české šlechty, jako například  

od knížete Lobkowicze, hraběcí rodiny Chotkové, hraběcí rodiny Kolowratové,  

Schwarzenberků, Kinských, Nosticů apod.
1
 V roce 1852 byl zakoupen pozemek o rozloze 

necelých 28 akrů na vltavském břehu proti panoramatu Hradčan. Na základě návrhu 

architekta Ignáce Ullmanna, byla postavena budova prozatímního divadla, která byla otevřena 

pro veřejnost od roku 1862. Tato stavba se později stala součástí definitivní stavby Národního 

divadla.  

V konkurzu na finální verzi Národního divadla zvítězil v roce 1867 projekt 

třiatřicetiletého profesora pozemního stavitelství a architekta Josefa Zítka. Dne  

16. května 1868 byl slavnostně položen základní kámen stavby, která byla dokončena v roce 

1877. Divadlo bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost 11. června 1881, na počest návštěvy 

korunního prince Rudolfa. Posléze byly zahájeny dokončovací práce, při kterých došlo  

12. srpna 1881 k rozsáhlému požáru, jenž zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště. Protože 

byl tento požár chápán jako celonárodní katastrofa, byla uspořádána celonárodní  

sbírka, při které se za 47 dní vybralo milion zlatých. Architekt Josef Zítek byl odvolán  

a na rekonstrukci stavby se podílel jeho žák architekt Josef Schulz, který rozšířil budovu 

divadla o nájemný dům Dr. Poláka.  

Budova Národního divadla byla nakonec znovu otevřena 18. prosince 1883 

představením Smetanovy slavnostní opery Libuše. Takto zrekonstruovaná budova sloužila  

až do roku 1977, kdy byla uzavřena a za vedení projektanta ing. arch. Zdeňka Vávry začala 
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její generální rekonstrukce. Výroční otevření budovy 18. listopadu 1983 bylo opět slavnostně 

zahájeno představením Smetanovy Libuše. V současné době slouží budova Národního divadla 

třem uměleckým sborům: činohře, opeře a baletu. 
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Příloha č. 2 

 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 

Účetní závěrka a je zpracovávána na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v platném znění a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy 

účtování a obsah vedení účetní závěrky pro příspěvkové organizace. 

 

Způsob účtování majetku: 

Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek jsou považovány majetkové položky 

v ocenění od 1.500 Kč do 60.000 Kč, pokud je doba použitelnosti delší než jeden rok. 

Do kategorie drobného hmotného dlouhodobého majetku jsou řazeny položky 

v oceňované hodnotě od 500 Kč do 40.00 Kč, pokud je doba jejich použitelnosti delší  

než jeden rok. 

Za dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii jsou považovány dokončené 

divadelní dekorace s pořizovací cenou nad 40.000 Kč, které jsou při zařazení do používání 

aktivovány a to v hodnotě spotřebovaných výkonů na jejich výrobu. 

Odepisování dlouhodobého majetku vychází z § 28 zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví. ND používá rovnoměrný způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku  

a pro daňové účely je uplatněn zrychlený způsob odepisování DHM. 

 

Způsob účtování zásob: 

Při účtování pořízení a úbytku zásob je použit způsob A ve smyslu  

přílohy č.2., opatření Ministerstva financí čj. 283/76 104/2000. 

 

Ocenění zásob: 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách 

zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. První cena evidovaného přírůstku 

představuje první cenu pro ocenění úbytku, metoda FIFO. 

 

Informace o používaném směnném kursu: 

K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán 

denní střední kurs devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Pro přepočet 
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nakoupených nebo prodaných valut se používá k okamžiku uskutečnění účetního případu 

kurs, za který byl obchod uskutečněn. 

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů: 

Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisí. Náklady 

 a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou obecně časově rozlišovány ve formě nákladů 

příštích období, výdajů příštích období, výnosů příštích období a příjmů příštích období
2
. 
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