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Abstrakt 

BakaláUská práce se zabývá hospodaUením pUíspEvkové organizace z oblasti kultury, 

konkrétnE Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdElena do tUí částí. První část 

popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné hospodaUení organizace. 

ZávEr obsahuje návrhy a doporučení pro optimalizaci náklad] a zlepšení finanční 

situace sestavené po celkovém zhodnocení hospodaUení organizace veUejného sektoru. 

Abstract 

This bachelor‘s thesis deals with the economic activities of the state-funded institution, 

from the cultural area, namely the theatre called Horácké divadlo Jihlava. The work is 

divided into three parts. The first part describes a theoretical knowledge, the second one 

acquaints with the current organization’s situation. At the end, the work incorporates 

recommendations for a cost optimization and a financial situation improvement 

compiled on the basis of the previous analysis of the public sector organization. 
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ÚVOD 

Tam, kde ziskový sektor selhává, pUichází sektor neziskový, jakožto d]ležitá 

součást celého národního hospodáUství. Jeho cílem není dosažení zisku, ale zabezpečení 

veUejných statk] pro obyvatelstvo a uspokojení jejich potUeb a[ už v oblasti zábavy, kde 

se jedná zejména o sport, kulturu a ochranu kulturních památek, pUes oblast vzdElání 

pomocí škol a školských zaUízení, až po oblast pomoci v nepUíznivých životních 

situacích, kam se Uadí zejména péče o zdravotnE postižené a sociální služby. 

Tato bakaláUská práce se zabývá hospodaUením pUíspEvkové organizace krajského 

mEsta ležícího v kraji na pomezí Čech a Moravy. Nahlédneme za oponu Horáckého 

divadla Jihlava, jehož historie sahá až do roku 1ř40 a které je jedinou profesionální 

činoherní scénou v Kraji Vysočina. Vyšší územnE samosprávný celek, kraj, jakožto 

zUizovatel sice poskytuje pUíspEvek na hlavní činnost organizace, neznamená to ovšem, 

že tato nem]že vykonávat vedlejší, hospodáUskou činnost, jak je dále v textu vysvEtleno. 

Práce obsahuje jak teoretické poznatky, tak analýzu současného stavu divadla a z 

ní vycházející doporučení pro zlepšení finanční situace. Jsou v ní vysvEtleny základní 

pojmy související s tématem, poodhalí, co se skrývá pod pojmem veUejný sektor, 

pUiblíží pUíspEvkové organizace a jejich pravidla, financování, účetnictví a danE. Dále 

seznámí s analýzou náklad], výnos] a výsledku hospodaUení, SWOT analýzou a s 

výsledky finanční analýzy účetních výkaz] od roku 2012 po rok 2017, včetnE z nich 

vycházejících doporučení pro zvýšení výnos], návrh] na zpUístupnEní kulturního 

zážitku širšímu okruhu veUejnosti a cest, kterými m]že divadlo podpoUit další 

pUíspEvkové organizace ve statutárním mEstE. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

V první části této kapitoly se seznámíme s hlavním cílem práce a dílčími cíli, které 

k jeho dosažení povedou, a v druhé části budou rozebrány metody a postupy zpracování 

získaných informací. 

1.1  Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je pomocí vybraných ukazatel] finanční analýzy, 

analýzy náklad] a výnos] a SWOT analýzy zjistit a posoudit současnou situaci 

pUíspEvkové organizace Horáckého divadla Jihlava. Pro výpočet a porovnání 

jednotlivých ukazatel] budou využity účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) od 

roku 2012 po rok 2017, nebo[ kvalita stanovených výsledk] roste pUímo úmErnE 

s množstvím informací poskytnutých pro jejich dosažení. Pro lepší porovnání vývoje 

ukazatel] je proto zvoleno časové rozmezí 6 let. 

Po stanovení hlavního cíle je nutné vymezit dílčí cíle, které pomohou k jeho 

splnEní. Mezi dílčí cíle patUí: 

 v analytické části seznámit s konkrétní vybranou pUíspEvkovou organizací, uvést 

základní informace, jako jsou: název, sídlo, stručná historie, zUizovatel 

organizace, počet zamEstnanc] a náplO hlavní a hospodáUské činnosti, kterou 

tato organizace vykonává; 

 zhodnotit hospodaUení organizace pomocí analýzy vybraných ukazatel] finanční 

analýzy využitelných také pro neziskový sektor; 

 vypracovat SWOT analýzu, která postihuje jak silné a slabé stránky, tak 

pUíležitosti a hrozby organizace; 

 porovnat podíl dotací zUizovatele na financování činnosti divadla v jednotlivých 

letech; 

 na základE poznatk] zjištEných z pUedchozích analýz zhodnotit současnou 

situaci a definovat návrhy a doporučení, vedoucí k odstranEní nedostatk]. 
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1.2  Metody a postupy zpracování 

V teoretické a analytické části bakaláUské práce je využito nEkolika metod, mezi 

které patUí metoda analýzy, syntézy, indukce, dále komparační metoda a metoda 

deskripce. 

Pomocí metody deskripce bude popisován neziskový a veUejný sektor a 

pUíspEvkové organizace v České republice, tedy teoretická část. Další metody budou 

využity pro část analytickou. Pomocí analýzy budou zkoumány vybrané finanční 

ukazatele, které budou popsány, a po dosazení do vzorc] a výpočtu budou jejich 

výsledky vyhodnoceny. Po zjištEní výsledk] bude využita metoda syntézy, která nám 

umožOuje odhalit vzájemné souvislosti a vztahy mezi jednotlivými ukazateli. 

Komparační metoda bude využita pUi porovnávání výkaz] v jednotlivých letech a 

v poslední části budou za pomocí indukce definovány návrhy na zlepšení hospodaUení 

vybrané pUíspEvkové organizace.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: PTÍSPDVKOVÉ 
ORGANIZACE 

Na začátku je nutné se seznámit se základními pojmy a souvislostmi. V této části 

bakaláUské práce se budeme zabývat dElením národního hospodáUství a vznikem, 

hospodaUením, účetnictvím a danEmi pUíspEvkových organizací, které do veUejného 

sektoru spadají.  

2.1  DElení národního hospodáUství 

Národní hospodáUství je široký pojem, který se dElí na sektory. Švédský ekonom 

Victor Alexis Pestoff jej rozčlenil pomocí trojúhelníku sestaveného ve čtyUech fázích, 

díky kterým lze z jeho konečné podoby vyčíst základní charakteristiky organizací 

p]sobících v jednotlivých sektorech (RektoUík et al., 2010, s. 14-16). 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V první fázi vytváUení trojúhelníku se sektor vodorovnou čarou k základnE rozdElí 

na veUejné a soukromé organizace, neboli veUejný a soukromý sektor. V druhé fázi 
konstrukce je objekt rozdElen na sektor, jehož hlavním cílem je dosažení zisku (ziskové 

organizace) a organizace neziskové. TUetí fází získáváme dElení na sektor formální, 

který je upravován legislativním rámcem, a neformální, který tvoUí domácnosti. Ke 

spojení tEchto částí dochází ve čtvrté fázi a tím získáváme dElení národního 

Obrázek č. 1: ČlenEní národního hospodáUství 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: RektoUík et al., 2010, s. 14-16) 
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hospodáUství na soukromý ziskový sektor a neziskový sektor tvoUený veUejným 

sektorem, soukromým sektorem a sektorem domácností (RektoUík et al., 2010, s. 14-

16). 

Ziskový Ětržníě sektor tvoUí organizace, jejichž cílem je vytváUet zisk. Kladného 

výsledku hospodaUení dosahují prodejem statk], které jsou na trhu prodávány za tržní 

cenu vytváUenou p]sobením sil nabídky a poptávky (RektoUík et al., 2010, s. 14). 

Neziskový Ěnetržníě sektor tvoUí subjekty, jejichž cílem je uspokojování potUeb, 

zabezpečení veUejných statk] pro obyvatelstvo, kdy o cenE, kvalitE a kvantitE se 

nerozhoduje na trhu, nýbrž nepUímou veUejnou volbou. Náklady tEchto subjekt] jsou 

(spolu)financovány z prostUedk] veUejných rozpočt], zejména z výnos] z vybíraných 

daní. Sektor bude rozebrán v následujícím textu (Peková Pilný a Jetmar, 2011, s. 55).  

2.2  Neziskový sektor 

ůčkoliv se pojem „nezisková organizace“ bEžnE používá, jeho definici neobsahuje 

žádný v České republice platný právní pUedpis (Merlíčková R]žičková, 2013, s. Ř-9). 

Podle uvedené autorky (tamtéž) jsou to organizace, které nebyly založeny za účelem 

podnikání, jejichž činnost pUedstavuje jiný zájem a pUíjmy z ní získané stojí až na 

druhém místE. 

Oblast neziskového sektoru se po schválení nového občanského zákoníku stala 

jeho součástí (Stuchlíková a Komrsková, 2012, s. 10). Organizace tohoto sektoru 

mohou být zakládány státní správou i samosprávou, mohou uspokojovat potUeby celé 

společnosti (vzdElávání, zdravotnictví) nebo jen skupiny lidí vázané společnými zájmy, 

mohou být financovány zcela nebo z části z veUejných rozpočt], z r]zných zdroj] (dary, 

sbírky) nebo z výsledk] realizace svého poslání (RektoUík et al., 2010, s. 40-41). 

Výše uvedená kritéria zp]sobují r]znorodost tohoto sektoru, což pUináší zásadní 

otázku. Existují znaky, které organizace neziskového sektoru spojují a odlišují od 

organizací, jejichž hlavním cílem je dosažení zisku (RektoUík et al. 2010, s. 41)? 
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2.2.1 Společné znaky a členEní neziskových organizací 

Jak již bylo Uečeno výše v textu, existují kritéria, která neziskový sektor rozčleOují 

a pro rovnováhu musí existovat i taková, která umožní, aby do nEj bylo možné 

jednotlivé organizace s jistotou začlenit (RektoUík et al., 2010, s. 41). Dle RektoUíka et 

al. (2010, s. 41) jsou to tyto společné znaky: 

 s výjimkou organizačních složek jsou právnickými osobami, 

 organizace nejsou založeny za účelem podnikání, 

 nejsou založeny s cílem dosažení zisku, 

 uspokojují konkrétní potUeby občan], 

 mohou (ale i nemusí) být financovány z veUejných rozpočt] (RektoUík et al, 

2010, s. 41). 

Dle autor] Kočího et al. (2011, s. 3-Ř6) a Merlíčkové R]žičkové (2013, s. 11) se 

mezi neziskové organizace Uadí zejména politické strany a politická hnutí, registrované 

církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, obecnE prospEšné společnosti, 

veUejné vysoké školy a veUejné výzkumné instituce, obce a kraje, organizační složky 

státu a pUíspEvkové organizace. 

Pro pochopení poslání a cíl] neziskových organizací však tento pUehled není 

dostačující (RektoUík et al., 2010, 40). Náhled do systematizace nám poskytuje RektoUík 

et al. (2010, s. 40-41) a jeho členEní, které pro pUehlednost uvádím v následující tabulce. 

  



14 
 

Tabulka č. 1: ČlenEní neziskových organizací podle kritérií 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: RektoUík et al., 2010, s. 40-41) 
 

Kritérium Dílčí členEní Stručná charakteristika 

Zakladatel 

Organizace založené 

veUejnou správou 

Založené státní správou 

(ministerstvo) 

či samosprávou (obec, magistrát, 

kraj). 

Organizace založené 

soukromou fyzickou nebo 

právnickou osobou 

Mohou zakládat organizaci                  

i společnE, jiný název: 

soukromoprávní organizace. 

Organizace vznikající jako 

veUejnoprávní instituce 

Výkon účelu veUejné služby je dán 

ze zákona, napU. veUejná vysoká 

škola. 

Globální 
charakter 

poslání 

Organizace veUejnE prospEšné 

Uspokojují potUeby společnosti, 

napU. charita, ekologie, 

zdravotnictví. 

Organizace vzájemnE 

prospEšné 

Skupiny občan] se společným 

zájmem uspokojující vlastní 

potUeby, 

napU. kultura. 

Financování 

Zcela z veUejných rozpočt] 
Organizační složky státu a územní 

celky. 

Zčásti z veUejných rozpočt] 

Legislativní nárok na pUíspEvek, 

napU. pUíspEvkové organizace, 

politické strany a hnutí. 

Z r]zných zdroj] 
NapUíklad dary, sbírky, vlastní 

činnost. 

Z výsledk] realizace svého 

poslání 
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2.3  PUíspEvkové organizace 

VeUejné statky jsou v České republice zajiš[ovány organizacemi veUejného 

neziskového sektoru, kam patUí kromE organizačních složek a obecnE prospEšných 

společností také pUíspEvkové organizace. Na náležitosti zUizovací listiny, finanční 

zdroje, účetnictví a danE pUíspEvkových organizací územních samosprávných celk] se 

nyní podíváme v následujícím textu (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 42-43). 

2.3.1 ZUízení, zUizovatel a zUizovací listina pUíspEvkové organizace 

ZUizování a hospodaUení pUíspEvkových organizací (dále také „PO“) upravují 

zákony o rozpočtových pravidlech a to: Zákon č. 21Ř/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o zmEnE souvisejících zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis] (tzv. velká 

rozpočtová pravidla) a Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočt] (tzv. malá rozpočtová pravidla) (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 46). Je tedy 

patrné, že zUizovatelem pUíspEvkových organizací mohou být jak státem zUízené 

organizační složky, tak územnE samosprávné celky (obce, kraje), které tyto organizace 

zUizují pro činnosti, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu (Merlíčková R]žičková, 2013, s. 41). 

PUíspEvkové organizace jsou zUizovány zejména pro zabezpečení smíšených 

veUejných statk], které jsou poskytovány občan]m za uživatelský poplatek, který se 

stává součástí jejich tržeb (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 46). Smíšené statky jsou 

takové, u kterých lze určit podíl jednotlivce na spotUebE, kvalita je nedElitelná (napU. 

pohodlí cestování ve veUejné dopravE se bude s pUeplnEností snižovat), a pokud uživatel 

nechce platit uživatelský poplatek, je možné jej ze spotUeby vyloučit. PUíkladem jsou 

zejména služby divadla, muzea a mEstské hromadné dopravy (TetUevová, 200Ř, s. 75). 

PUíspEvkové organizace mají samostatnou právní subjektivitu, kterou Zákon 

č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník (Eliáš, 2012, § 15) nazývá „právní osobnost“ a 

znamená zp]sobilost mít v mezích právního Uádu práva a povinnosti. Proto se na návrh 

zUizovatele zapisuje do obchodního rejstUíku (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 46). 
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ZUizovací listina pUíspEvkové organizace, jak uvádí Peková, Pilný a Jetmar (2012, 

s. 46-47) musí obsahovat tyto náležitosti: 

• úplný název zUizovatele (název kraje, zaUazení do správního obvodu okresu); 

• název, sídlo a identifikační číslo pUíspEvkové organizace; 

• vymezení hlavního účelu organizace a pUedmEtu činnosti; 

• označení statutárních orgán] osob a zp]sob, jakým vystupují jménem 

organizace, vEtšinou Ueditel/Ueditelka, jejichž funkce je obsazována jmenováním 

ve smyslu a podle § 33 Zákona č. 262/2006 Sb.; 

• vymezení majetku, který vlastník – zUizovatel pUedává do správy pUíspEvkové 

organizace, která jej využívá k hospodaUení a zabezpečování veUejných statk]; 

• vymezení majetkových práv tak, aby mohla organizace UádnE spravovat majetek 

svEUený i získaný; 

• vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou pUedmEtem činnosti 

této organizace, napUíklad v rámci hospodáUské činnosti; 

• vymezení práv a povinností spojených s pUípadným pronajímáním svEUeného 

majetku dalším subjekt]m; 

• druhy zUizovatelem povolované hospodáUské činnosti navazující na hlavní účel 

činnosti pUíspEvkové organizace (nesmí narušovat plnEní hlavní činnosti a 

sleduje se oddElenE, nesmí být ztrátová, jinak musí být zrušena); 

• vymezení doby, na kterou je PO zUízena. 

Po založení vydávají pUíspEvkové organizace další potUebné listiny – vnitUní 

pUedpisy, mezi které podle Stejskala, Kuvíkové a Ma[átkové (2012, s. 50) patUí 

organizační Uád, pravidla hospodaUení, odpisový Uád, statut podléhající schválení 

zUizovatelem a pravidla pro obEh účetních doklad] a další. 

  



17 
 

ZUizovatel vede o jím zUízených PO evidenci, která dle § 27 Zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt], obsahuje tyto údaje: 

• název, 

• identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgán] veUejné moci, 

• datum vzniku, 

• datum zániku, 

• statutární orgán a údaje o nEm (jméno, pUíjmení, datum narození, adresa 

místa pobytu, pUípadnE údaj o identifikačním čísle, názvu a adrese sídla), 

• adresa sídla (Zákon č. 250/2000 Sb., § 27). 

2.3.2 Finanční hospodaUení pUíspEvkové organizace 

Financování pUíspEvkových organizací se Uídí efektivností neboli absencí plýtvání. 

Její analýza probíhá pomocí metodologie 3E, která je založena na sledování 

hospodárnosti (Economy), produktivity (Efficiency) a účinnosti (Effectiveness). 

Hospodárnost sleduje a porovnává, s jakými vstupy je možné sledovaného cíle 

dosáhnout, a zároveO podporuje minimalizaci jejich objemu a ceny. Produktivita 

sleduje výstup na jednotku vstupu. Cílem je maximalizace výstup] z daného množství 

vstup], nebo naopak minimalizace vstup] na požadované množství výstup]. Účinnost 

neboli užitečnost posuzuje, zda jsou výstupy žádoucí, naplOují daný cíl a zda ve 

srovnání s objemem vynaložených prostUedk] bylo dosaženo nejvýše možného rozsahu 

a kvality (TetUevová, 200Ř, s. 163; Zákona č. 320/2001 Sb., § 2). 

PUíspEvkové organizace sestavují rozpočet a stUednEdobý výhled rozpočtu, které 

schvaluje a vystavuje na svých internetových stránkách zUizovatel. Rozpočet se 

sestavuje jako vyrovnaný a zahrnuje pouze náklady a výnosy souvisejícími 

s poskytovanými službami, které jsou pUedmEtem hlavní činnosti (Zákon č. 250/2000 

Sb., § 2Ř-2Řa; Merlíčková R]žičková, 2013, s. 43). 

„Rozpočet pUíspEvkové organizace je plán výnos] a náklad] na rozpočtový rok, 

jímž se Uídí financování činnosti pUíspEvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný 

s kalendáUním rokem. StUednEdobý výhled rozpočtu pUíspEvkové organizace je plán 



18 
 

výnos] a náklad] na nejménE 2 roky následující po roce, na který je sestavován 

rozpočet. Obsahuje pUedpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“ (Zákon č. 

250/2000 Sb., § 2Ř) 

Financování pUíspEvkových organizací zUízených územnE samosprávnými celky 

m]že probíhat nEkolika zp]soby. Prvním z nich jsou prostUedky získané vlastní činností, 

pro kterou byla organizace zUízena, dále hospodaUí s penEžními prostUedky pUijatými 

z rozpočtu zUizovatele, s prostUedky svých fond], ale také s penEžitými dary pUijatými 

od fyzických a právnických osob či ze zahraničí. Dále hospodaUí s dotací na úhradu 

provozních výdaj] poskytnutou z rozpočtu Evropské unie (RektoUík et al., 2010, s. 5ř-

60; Hejduková, 2015, s. 218). 

 Fondy pUíspEvkové organizace 

Mezi fondy pUíspEvkových organizací patUí rezervní fond, fond investic, fond 

odmEn a fond kulturních a sociálních potUeb (Zákon č. 250/2000 Sb., § 2ř). 

Rezervní fond upravuje § 30 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočt]. TvoUí se ze zlepšeného výsledku hospodaUení na základE schválení 

jeho výše zUizovatelem po skončení roku, sníženého o pUípadné pUevody do fondu 

odmEn, popUípadE z dar]. PO používá rezervní fond k dalšímu rozvoji své činnosti, 

k pUeklenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradE sankcí za porušení 

rozpočtové káznE a k úhradE ztráty za pUedchozí léta (Zákon č. 250/2000 Sb., § 30). 

Fond investic se používá na poUízení a technické zhodnocení hmotného a 

nehmotného dlouhodobého majetku, k úhradE investičních úvEr] a p]jček, k odvodu do 

rozpočtu zUizovatele a navýšení penEžních prostUedk] určených na financování údržby a 

oprav majetku. Zdroji jsou penEžní prostUedky ve výši odpis] hmotného a nehmotného 

majetku, investiční pUíspEvek z rozpočtu zUizovatele, investiční dotace ze státních fond] 

a jiných veUejných rozpočt], pUíjmy z prodeje svEUeného či vlastního majetku PO, 

penEžní dary a pUevody z rezervního fondu (Zákon č. 250/2000 Sb., § 30 a § 31). 

Fond odmEn je, dle § 32 téhož zákona, tvoUen ze zlepšeného výsledku 

hospodaUení PO, a to do výše jeho Ř0 %, nejvýše však do výše Ř0 % objemu prostUedk] 

na platy stanoveného zUizovatelem nebo zvláštním právním pUedpisem. PUevod 

penEžních prostUedk] do fondu odmEn schvaluje zUizovatel a užívá se k úhradE odmEny 

zamEstnanc]m (Zákon č. 250/2000 Sb., § 32). 
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Fond kulturních a sociálních potUeb (FKSP) je tvoUen základním pUídElem na 

vrub náklad] organizace z ročního objemu náklad] zúčtovaných na platy a náhrady 

plat], popUípadE mzdy a náhrady za mzdy a odmEny za pracovní pohotovost a ostatní 

plnEní. NaplOuje se zálohovE z roční plánované výše v souladu s rozpočtem. Jeho 

účelem je zabezpečit kulturní, sociální a další potUeby a je určen zejména zamEstnanc]m 

v pracovním pomEru k PO (Zákon č. 250/2000 Sb., § 33). 

Z]statky fond] vytváUených pUíspEvkovou organizací se po ukončení 

rozpočtového období pUevádEjí do následujícího roku (Hejduková, 2015, s. 21Ř). 

Dalším druhem pUíjmu jsou prostUedky získané z hospodáUské činnosti, které m]že 

PO použít jen ve prospEch hlavní činnosti, pokud zUizovatel nepovolí jiné užití. Nyní si 

hlavní a hospodáUskou činnost teoreticky oddElíme (Zákon č. 250/2000 Sb., § 2Ř). 

Hlavní činností se rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zUízena 

zUizovací listinou či jiným dokumentem. HospodáUskou činností se rozumí činnosti 

stanovené ve zUizovací listinE, napUíklad doplOková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná 

činnost (Vyhláška č. 410/200ř Sb., § 5). Musí navazovat na hlavní účel pUíspEvkové 

organizace a nesmí jej narušovat. Sleduje se oddElenE. Slouží zejména k lepšímu využití 

všech hospodáUských možností organizace a odbornosti jejích zamEstnanc] (Zákon č. 

250/2000 Sb., § 27). 

Zdroje se dle Pekové (2011, s. 3Ř3) dají členit podle toho, na které výdaje jsou 

získané finanční prostUedky určeny, a člení je na pUíspEvek na provoz (určen na 

financování bEžných neinvestičních potUeb, napU. opravy a údržba) a pUíspEvek na 

investice (tzv. kapitálové, investiční dotace). 

KromE toho, že pUíspEvková organizace zdroje získává, m]že se stát též 

odvodovou (své pUebytky odvádí do rozpočtu zUizovatele) a to v situaci, kdy plánované 

výnosy pUekračují plánované náklady, nebo kdy investiční zdroje jsou vEtší, než je 

jejich potUeba užití podle rozhodnutí zUizovatele. PO se mohou dopustit porušení 

rozpočtové káznE. PUíkladem je užití finančních prostUedk] z rozpočtu zUizovatele 

v rozporu se stanoveným účelem (Zákon č. 250/2000 Sb., § 2Ř).  
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2.3.3 Majetek pUíspEvkové organizace 

Každá nezisková organizace m]že nabývat a používat majetek r]znou formou. U 

pUíspEvkových organizací zUízených územnE samosprávnými celky záleží na rozhodnutí 

kraje či obce, které určuje, jakým zp]sobem a s jakým majetkem budou PO hospodaUit. 

Práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, 

s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, a další podmínky, práva a povinnosti musí být 

uvedeny ve zUizovací listinE (Merlíčková R]žičková, 2013, s. 72-79). 

Majetek tEchto organizací je upraven v § 27 Zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočt]. „PUíspEvková organizace hospodaUí se 

svEUeným majetkem v rozsahu stanoveném zUizovací listinou. PUíspEvková organizace 

nabývá majetek pro svého zUizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. ZUizovatel m]že 

stanovit, ve kterých pUípadech je k nabytí takového majetku tUeba jeho pUedchozí 

písemný souhlas.“ (Zákon č. 250/2000 Sb., § 27) 

Do svého vlastnictví m]že organizace nabýt pouze majetek, který je potUebný pro 

výkon činnosti, pro kterou byla zUízena. Jedná se o nabytí bezúplatným pUevodem od 

zUizovatele, darem a dEdEním (se souhlasem zUizovatele) nebo jiným zp]sobem na 

základE rozhodnutí zUizovatele (Zákon č. 250/2000 Sb., § 27). 

PUestože m]že organizace majetek poUizovat či vytváUet vlastní činností, a pUestože 

je hrazen z jejích zdroj], majetek je ve vlastnictví zUizovatele, pokud zUizovací listina 

neupravuje vlastnické vztahy jinak (Merlíčková R]žičková, 2013, s. ŘŘ). 

Majetek PO se pro ni m]že stát trvale nepotUebným. V takovém pUípadE ho 

pUednostnE bezúplatnE nabídne zUizovateli. Pokud zUizovatel nabídku nepUijme, m]že ho 

organizace pUevést do vlastnictví jiné osoby za podmínek, které zUizovatel stanoví a po 

jeho pUedchozím souhlasu (Zákon č. 250/2000 Sb., § 27). 

2.3.4 Účetnictví pUíspEvkové organizace 

PUestože základní principy se v účetnictví uchovávají, účetnictví pUíspEvkových 

organizací je nositelem specifických znak], což vyplývá z jejich zvláštního zp]sobu 

financování a finančního hospodaUení. O právní úpravE a specificích účetnictví PO 

pojednává následující text (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 165). 
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Právní úprava účetnictví PO 

Účetnictví PO je, podle Merlíčkové R]žičkové (2013, s. ř2), upraveno 

následujícími pUedpisy: 

• Zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis]; 

• vyhláška 410/200ř Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení Zákona 

č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis]; 

• České účetní standardy (ČÚS) pro pUíspEvkové organizace č. 701-708. 

Zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, uvádí výčet vybraných ÚJ, mezi které patUí 

OSS, státní fondy, ÚSC, dobrovolné svazky obcí, regionální rady region] soudržnosti, 

PO, zdravotní pojiš[ovny. Dále také provádí kategorizaci účetních jednotek, a to 

v závislosti na objemu celkových aktiv, ročním úhrnu čistého obratu a pr]mErného 

počtu zamEstnanc]. D]ležité je však vEdEt, že vybrané účetní jednotky a subjekty 

veUejného zájmu jsou vždy velkými účetními jednotkami (Morávek a Prok]pková, 

2016, s. 208; Zákon č. 563/1řř1 Sb., § 1b). 

České účetní standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postup] 

účtování, který musí účetní jednotka povinnE dodržovat. Pokud zde postup ke 

konkrétnímu účetnímu pUípadu není uveden, zaúčtuje účetní jednotka pUípad v souladu 

s Vyhláškou č. 410/200ř Sb., a pokud ani tato Vyhláška nepom]že jednotce nalézt 

Uešení, využije ustanovení zákona o účetnictví. Z uvedeného je zUejmé, že vybrané 

účetní jednotky postupují opačným smErem než ostatní účetní jednotky (Otrusinová a 

Kubíčková, 2011, s. 47-48). 

Konsolidace dat 

Jedním z cíl] účetní reformy bylo také vytvoUení účetnictví státu v analogii 

s účetnictvím podnikatelských subjekt], aby bylo možno zajistit relevantní informace o 

hospodáUské a finanční situaci státu. Informace jsou shromaž@ovány v Centrálním 

systému účetních informací státu (CSUIS). Konsolidující účetní jednotkou je stát a 

všechny podUízené účetní jednotky (napU. pUíspEvková organizace) jsou povinny 

zjiš[ovat a pUedávat určené účetní záznamy v závazné stanovené struktuUe a termínech 

(Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 29-37). 
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Transfery 

Další odlišností je účtování o transferech, které pUedstavují poskytnutí penEžních 

prostUedk] z veUejných rozpočt] i jejich pUijetí veUejnými rozpočty. Mezi transfery se 

Uadí dotace, granty, pUíspEvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, 

podpory či penEžité dary. Východiskem pro účtování transfer] je Vyhláška č. 410/200ř 

Sb., ve které je uvedeno, že pUíjemce rozlišuje mezi provozní a investiční dotací, dotace 

nesnižuje ocenEní dlouhodobého majetku a potenciální pohledávky a závazky z ní 

plynoucí jsou sledovány na podrozvaze (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 4ř-51). 

KromE poskytovatele a pUíjemce zde m]že figurovat i zprostUedkovatel u tzv. 

„Pr]tokových transfer]“, kdy vybraná účetní jednotka pUijímá transfer za účelem jeho 

poskytnutí pUíjemci, a tento vykazuje rozvahovE, kdežto skutečný pUíjemce výsledkovE. 

ZprostUedkovatelem m]že být napUíklad obec, a to u projekt] spolufinancovaných ze 

státních fond] či fond] Evropské unie (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 61). 

Pro účtování o transferu je nutné, aby byla naplnEna „nezpochybnitelnost d]vodu 

transferu“, což znamená, že je nutné znát jeho výši a okamžik nebo lh]tu poskytnutí. 

Pokud ze smlouvy vyplývá povinnost vypoUádání, poskytují se nejprve zálohy, a až na 

konci projektu se účtuje skutečný nárok na dotaci (Otrusinová a Kubíčková, 2011, 

s. 51-54). 

Reálná hodnota 

Dalším pojmem, se kterým se pUi účtování ve vybraných účetních jednotkách 

setkáme, je „reálná hodnota“. Jedná se o oceOovací metodu, která se používá pro 

zreálnEní hodnot majetku vykazovaných v rozvaze – cenných papír] a podíl] (určených 

k obchodování), pohledávek nabytých za účelem obchodování a majetku určeného 

k prodeji (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 76; Morávek a Prok]pková, 2016, s. 23ř). 

Reálná hodnota m]že být stanovena za pomoci tržní hodnoty, hodnoty stanovené 

kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, dle zvláštních pUedpis] (nelze-li užít 

zp]soby pUedchozí), popUípadE se za reálnou hodnotu považuje poUizovací cena, pokud 

ji nelze stanovit zp]soby pUedchozími (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 76). 
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Účtování na podrozvaze 

V pUípadech, kdy nejsou splnEny všechny podmínky pro účtování v hlavní knize, 

ale skutečnost je pUedmEtem účetnictví, uvádí účetní jednotka tyto skutečnosti na 

podrozvahových účtech, pokud náklady na získání informace nepUeváží pUínosy z ní 

plynoucí a informace se nepovažuje za podstatnou, do té doby, dokud splOuje podmínky 

pro účtování v knize podrozvahových účt] (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 320). 

Pro podrozvahové účty je určena tUída ř a účtuje se zde o podmínEných 

pohledávkách a závazcích (krátkodobých i dlouhodobých). PUíkladem je účtování o 

nároku na plnEní v pUípadE, že již zanikl nárok na vymáhání, ale lze pUedpokládat, že 

dlužník svoji povinnost splní. Dalším pUípadem je účtování o drobném dlouhodobém 

hmotném a nehmotném majetku, tedy o majetku, který nesplOuje hranici hodnoty a 

doby použitelnosti, který se pUi nákupu účtuje pUímo do náklad] (Otrusinová a 

Kubíčková, 2011, s. 74-75). 

2.3.5 PUíspEvkové organizace a danE 

Od svých počátk] prošla daOová soustava ČR dlouhým historickým vývojem, 

v jehož pr]bEhu došlo a dochází ke zmEnám v podobE tzv. daOových reforem. Podstatné 

zmEny probEhly v tEchto etapách: implementace legislativy EU, zvýšení progresivity 

daOového systému a konsolidace veUejných rozpočt]. Mezi zásadní zmEny patUí vznik 

nového zákona o dani z pUidané hodnoty a spotUebních daních (zp]sobeno vstupem do 

EU), u danE z pUíjmu došlo k pUechodu z odčitatelných položek od základu danE ke 

slevám na dani, bylo zavedeno daOové zvýhodnEní na vyživované dítE a institut 

superhrubé mzdy, a díky platnosti nového občanského zákoníku došlo i ke zmEnám 

v terminologii a zrušení dEdické a darovací danE, které byly zahrnuty do danE z pUíjm] 

(Hejduková, 2015, s. ř6-řŘ; Stuchlíková a Komrsková, 2012, s. 2Ř-29) 

V této kapitole si pUedstavíme danE, se kterými se nezisková organizace m]že ve 

své praxi setkat nejčastEji (Hejduková, 2015, s. ř7). 

DanE pUíspEvkových organizace 

Mezi danE, se kterými se pUíspEvkové organizace mohou setkat, patUí: 

• daO z nabytí nemovitých vEcí, 
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• daO z nemovitých vEcí, 

• daO z pUíjm], 

• daO z pUidané hodnoty, 

• silniční daO (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 5). 

DaO z pUíjmu 

DaO z pUíjm] právnických osob (stejnE tak daO z pUíjm] fyzických osob) je 

upravena Zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb. v platném znEní (RektoUík et al., 2010, s. 15Ř). 

V souvislosti s daní z pUíjm] právnických osob se v zákonE vyskytuje pojem 

veUejnE prospEšný poplatník (dále také „VPP“) (Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., §17a). Zákon 

ho definuje následovnE: 

„VeUejnE prospEšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým 

zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím 

orgánu veUejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není 

podnikáním.“ (Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., §17a) 

Každý VPP musí ještE pUed určováním základu danE posoudit, zda bude jako 

organizace zdaOovat tzv. úzký či široký základ danE. Poplatníci se širokým základem 

danE nemusejí v rámci účetnictví dElit činnosti na hlavní a vedlejší, nebo[ všechny 

jejich pUíjmy jsou pUedmEtem danE. Ve výčtu tEchto poplatník] se pUíspEvkové 

organizace nenacházejí, proto zdaOují úzký základ danE, a v účetnictví vedou hlavní a 

vedlejší činnosti oddElenE. U tEchto poplatník] podléhají dani pouze pUíjmy z vedlejší 

činnosti (pokud pUevyšují náklady), pUíjmy z reklamy, z členského pUíspEvku a úrok z 

nájemného (Dobrozemský a Stejskal, 2016, s. 127-128; Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., §18a). 

Pro zjištEní výsledku hospodaUení (dále také „VH“) je nutné vytvoUit rozbor 

výsledku hospodaUení zvláš[ pro hospodáUskou a hlavní činnost. Obsahem jsou 

výnosy, náklady a VH, u hlavní činnosti také výše členských pUíspEvk], dotací státu a 

samospráv a dar], výše ostatních provozních výnos] a úrok]. Výsledek hospodaUení, se 

pomocí vyloučení náklad], které nejsou daOovE uznatelné a výnos], které nejsou 

zdanitelnými pUíjmy, upravuje na základ danE. PO mohou tento základ snížit o výdaje 

vynaložené na realizaci projekt] výzkumu a vývoje a o odpočet na podporu odborného 
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vzdElávání, maximálnE do základu danE. Upravený základ dále mohou snížit až o 30 % 

(maximálnE o 1 000 000 Kč, minimálnE o 300 000 Kč), a prostUedky získané touto 

úsporou použijí ke krytí náklad] hlavní činnosti (Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., §20; 

Dobrozemský a Stejskal, 2016, s. 12Ř-129). 

Dle § 38mb Zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o dani z pUíjm], daOové pUiznání k dani 

z pUíjm] právnických osob není povinen podat veUejnE prospEšný poplatník, který má 

pouze pUíjmy, které nejsou pUedmEtem danE, pUíjmy od danE osvobozené nebo pUíjmy 

z nichž je daO vybírána srážkou podle zvláštní sazby danE. DaOové pUiznání se podává 

nejpozdEji do tUí, popUípadE šesti (audit, daOový poradce) mEsíc] po uplynutí 

zdaOovacího období (Zákon č. 280/2009 Sb., § 136). 

DaO z pUidané hodnoty 

PUíspEvkových organizací se DPH bude dotýkat v pUípadech, kdy budou plátci 

danE či identifikovanými osobami (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 100). 

PUíspEvková organizace se stává osobou povinnou k dani v pUípadE, že vykonává 

ekonomickou činnost. PUíkladem ekonomické činnosti je poskytování služeb (napU. 

knihovny, muzea a galerie), vykonávání vEdecké či umElecké činnosti (napU. divadla) 

nebo činnosti učitelské (školství a vzdElávání). Aby se stala plátcem, musí její obrat za 

nejvýše 12 bezprostUednE pUedcházejících po sobE jdoucích kalendáUních mEsíc] 

pUesáhnout 1 000 000 Kč.  Identifikovanou osobou se m]že stát, pokud bude pUijímat 

pUeshraniční plnEní či poskytovat pUeshraniční služby v rámci EU (Zákon č. 235/2004 

Sb., § 5 a § 6; Morávek a Prok]pková, 2016, s. 100). 

PUedmEt danE je vymezen v § 2 a z pohledu PO je jím zejména: 

• dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečOování 

ekonomické činnosti s místem plnEní v tuzemsku, 

• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečOování ekonomické činnosti s místem plnEní v tuzemsku 

(Morávek a Prok]pková, 2016, s. 100). 

ZdaOovacím obdobím je kalendáUní mEsíc, ale pUi splnEní podmínek uvedených v 

§ řřa Zákona č. 235/2004 Sb. jím m]že být i kalendáUní čtvrtletí. DaOové pUiznání je 

podáváno do 20 dn] po jeho skončení (Zákon č. 235/2004 Sb., § 99a a § 110r). 
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DaO z nabytí nemovitých vEcí, daO z nemovitých vEcí a silniční daO 

PUíspEvkové organizace nabývají majetek od svých zUizovatel]. Pokud kraj nebo 

obec pUevádí (úplatnE i bezúplatnE) nemovitou vEc na svou PO, je tento pUevod od danE 
z nabytí nemovitých vEcí osvobozen (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 2ř). 

DaO z nemovitých vEcí by se PO týkala pouze v pUípadE, kdy by byla nemovitá 

vEc v jejich vlastnictví. Organizace vEtšinou hospodaUí se svEUeným majetkem, 

poplatníkem je tedy kraj nebo obec – vlastník (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 41). 

Silniční daO se bude tEchto organizací týkat pouze v pUípadE, že silniční motorové 

vozidlo bude používáno k jiné než nepodnikatelské činnosti, z níž plynoucí pUíjmy 

nejsou pUedmEtem danE. Vozidlo by tedy muselo být používáno k hospodáUské nebo 

k ziskové nepodnikatelské činnosti (Morávek a Prok]pková, 2016, s. 152). 

2.4  Financování kultury 

Dle dokumentu UNESCO s názvem UNESCO Universal Declaration on Cultural 

Diversity (2001) pUedstavuje kultura společné dEdictví lidstva, je identifikačními rysy 

charakterizujícími skupiny či společnost, z nichž se lidstvo skládá, a proto musí být 

uznána a uplatOována ve prospEch dnešních a budoucích generací. 

Kultura je významným faktorem pro život společnosti, pUispívá k rozvoji 

intelektuální, emocionální i morální úrovnE občan] a plní tedy nejen funkci edukativní, 

ale také integrační (spojuje občany se společenstvím, ve kterém žijí) a reprezentační. 

Kultura pUispívá k lepšímu pochopení mezi občany a bojuje proti rasismu a vyčlenEní 

osob se zdravotním postižením. Tyto, a další d]vody, pUispívají k tomu, aby se orgány 

veUejné správy kulturou zabývaly, a vytváUely finanční a legislativní pUedpoklady pro to, 

aby umožnily občan]m na kultuUe se podílet (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 2ř6). 

Ekonomická hodnota kulturních statk] se mEUí podle vzácnosti a užitné 

hodnoty, kterou není snadné stanovit, nebo[ každý spotUebitel ji vnímá jinak, a je tedy 

obtížné stanovit cenu pUíslušného statku. K posouzení užitné hodnoty je potUeba vysoká 

kvalifikace, proto dochází k situacím, kdy nEkteré statky jsou nedoceOovány a jiné 

naopak pUeceOovány (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 2ř7). 
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Co se týče vztahu mezi kulturními statky a veUejným rozpočtem, lze Uíci, že je 

r]zný. Propagovány mohou být jak myšlenka zvýšeného podílu veUejných rozpočt] na 

financování tEchto statk], tak i myšlenka podpory financování konkrétními spotUebiteli. 

O konkrétním rozsahu rozhoduje zejména společenský zájem o konzumaci tEchto 

statk]. O tom, kolik prostUedk] je tUeba zajistit, jaké jsou priority jejich využití 

z hlediska produkovaných kulturních statk], jak bude zajištEna maximální efektivita a o 

dalších souvisejících otázkách, je rozhodováno na základE politického rozhodnutí. 

(Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 2ř7). 

NEkteUí autoUi (Hejduková, 2015, s. 227-22Ř; Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 301) 

uvádEjí jako model pro Uízení státní kulturní politiky Hillman-Chartrand]v model, jež 

pUedstavuje 4 základní modely, kdy v každém z nich m]že stát stimulovat dva základní 

cíle, a to bu@ kreativní proces umElecké tvorby, nebo určitý styl umElecké produkce. 

Modely jsou pUedstaveny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2: Hillman-Chartrand]v model kulturní politiky státu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 301; Hejduková, 2015, s. 22Ř) 
 

Model Ulehčovatel Model Patron Model Architekt 
Model 

Konstruktér 

 

 

 

Podpora zejména 
amatérské umElecké 
organizace tím, že 

klade d]raz hlavnE na 
proces tvorby, ne na 

podporu určitého 
vybraného stylu 

produkce. 

Vláda uplatOuje sv]j 
vliv prostUednictvím 

r]zných typ] 
tzv. nezávislých 
umEleckých rad. 

Slabinou je tendence 
k elitáUství a 

nemožnost státu 
rozhodovat 

o množství a pUíjemci 
prostUedk]. 

Organizace jsou 
podporovány skrze 

instituce typu 
ministerstva kultury a 
jím pUíbuzných (napU. 

vzdElání). Podpora 
umEní zde sleduje 

dosažení 
společenského 

blahobytu. 

Tento model je 
označován za extrém, 
jelikož vlády v nEm 

vystupují jako 
vlastníci všech 

prostUedk]. 

 

 

PUíjmy z vlastní 
činnosti, z dar] od 
sponzor] a úlev na 

daních. 

Finanční podpora 
státu je zamEUena na 
vynikající kulturní 

produkty vybrané na 
doporučení 

profesionálních 
umElc]. 

PUíjmy kulturních 
organizací jsou 
poskytovány 

z veUejných rozpočt], 
rozhodují o nich 

ministerstva a jejich 
zamEstnanci. 

Kulturní organizace 
musí být členem 

oficiálního 
umEleckého svazu. 

 

 

PUedností je 
r]znorodost pUíjm], 

nevýhodou je 
rozhodující vliv státu 

Slabinou je vedení 
k elitáUství. 

Výhodou je 
existenční zajištEní 
umElc]. Nevýhodou 
nebezpečí umElecké 
stagnace v tvoUivosti. 

Je uplatOován hlavnE 
v totalitních 

režimech, nebo[ 
umožOuje podUídit 
tvoUivou aktivitu 

umElc]. 

 

Financování kulturního sektoru v České republice ošetUuje zejména Zákon 

České národní rady o Státním fondu kultury České republiky č. 23ř/1řř2 Sb., ve znEní 

pozdEjších pUedpis] (Ministerstvo kultury ČR, [b.r.]). Jako kulturní organizace pUevážnE 

p]sobí pUíspEvkové organizace, jejich zUizovatelem jsou Ministerstvo kultury, kraje, 

obce nebo dobrovolné svazky obcí (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 302-303). 
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DElení zdroj] financování se provádí podle povahy zdroj]. Dle právní formy jsou 

zdroje dEleny na veUejné (s dominantním postavením) a soukromé, dle zp]sobu 

rozdElování prostUedk] mohou být dEleny na pUímé a nepUímé a podle lokalizace 

rozlišujeme na zdroje místní (regionální, kdy se financování stále více posouvá smErem 

k bydlištím občan], tzn. do kraj], region], mEst a obcí) a zdroje centrální (Peková, 

Pilný a Jetmar, 2012, s. 302-303). 

„Finanční prostUedky pro místní kulturu se rámcovE rozdElují do tEchto základních 

skupin: prostUedky rozpočt] municipalit, prostUedky rozpočt] kraj], prostUedky státního 

rozpočtu (centrální zdroje), pUíjmy z hospodáUské činnosti kulturních organizací, tržby 

od obyvatel – spotUebitel] kulturních statk] (pUíjmy za vstupné), ostatní zdroje: 

sponzorské dary, pUíspEvky aj.“ (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 303) 

Municipality podporují zejména provoz místních knihoven, muzeí, galerií a 

kulturních stUedisek. Municipální vlády proto musí do obecního rozpočtu zahrnout také 

pUedpokládanou finanční účast na činnostech, o kterých pUedem rozhodnou jako o 

podporovaných aktivitách. Produkci kulturních statk] mohou podporovat také 

dobrovolné svazky obcí a odbor kultury kraje skládající se z oddElení kultury a 

oddElení památkové péče. Kraje podporují zejména péči o kulturní památky a jejich 

vyhlašování, zajištEní chodu muzeí a galerií, činnosti kin, divadelní, hudební a 

knihovnické činnosti a další. Mezi centrální zdroje financování patUí státní rozpočet 

s kapitolou MK, Státní fond kultury ČR a Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie (Peková, Pilný a Jetmar, 2012, s. 303). 

2.5  Východiska pro analytickou část 

PUedpokladem efektivního využívání svEUených zdroj] je takové Uízení 

pUíspEvkové organizace, které se opírá o znalost její úrovnE hospodaUení. Nástrojem 

tohoto poznání je finanční analýza, která je sice tradičnE spojována s podnikatelskými 

subjekty operujícími na ziskovém principu, avšak modifikací jejích ukazatel] je možné 

ji použít i pro organizace, které nebyly zUízeny za účelem podnikání. Pomocí ní je 

možné odhalit slabá místa, porovnávat výsledky s podobnými subjekty a hledat cesty, 

které lépe uspokojí potUeby občan] (Kraftová, 2002, s. IX). 
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V této práci bude použita modifikovaná finanční analýza, u níž budou zkoumány: 

 rentabilita hospodáUské činnosti a míra ztrátovosti u hlavní činnosti pomocí 

• rentability náklad] hospodáUské činnosti, 

• míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z hospodáUské činnosti; 

 souvislosti mezi financováním, rentabilitou a tokem hotovosti budou hodnoceny 

pomocí finanční autarkie (sobEstačnost) 

• hlavní činnosti na bázi výnos] a náklad]; 

 ukazatele likvidity okamžité a pohotové a čistý pracovní kapitál; 

 ukazatele aktivity pomocí 

• obratu kapitálu, 

• míry vázanosti fixních aktiv na výnosech; 

 ukazatele financování pomocí 

• míry finanční nezávislosti (stability) (Kraftová, 2002, s. 99-139). 

Zkoumanou oblastí bude dále počet divák], pUedstavení a tržeb z nich plynoucích, 

a jejich zmEny v čase, celkovE i zvláš[ pro Velkou scénu a Malou scénu. 

V poslední části týkající se analýzy bude provedena SWOT analýza, která zkoumá 

vnitUní a vnEjší faktory efektivnosti organizace. Mezi vnitUní faktory se Uadí silné a slabé 

stránky, které organizace m]že ovlivnit, a mezi vnEjší faktory patUí pUíležitosti a hrozby, 

organizací neovlivnitelné (RektoUík et al., 2010, s. 75). 
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3 ůNůLÝZů NÁKLůD¥ ů VÝNOS¥, ZHODNOCENÍ 
HOSPODůTENÍ VYBRůNÉ PTÍSPDVKOVÉ 
ORGANIZACE 

Tato část bakaláUské práce bude vEnována vybrané pUíspEvkové organizaci, 

základním údaj]m o ní a jejímu hospodaUení. Pro zhodnocení hospodaUení bude využita 

modifikovaná finanční analýza a SWOT analýza. 

3.1  Základní informace o vybrané pUíspEvkové organizaci 

Horácké divadlo Jihlava, pUíspEvková organizace Kraje Vysočina, se nachází ve 

statutárním mEstE tohoto kraje, v JihlavE. Nalézá se v blízkosti Masarykova námEstí 

v centru mEsta. Níže jsou uvedeny základní informace (www.hdj.cz, c2018). 

Název organizace:  Horácké divadlo Jihlava (zkratka HDJ) 

Sídlo organizace:  Komenského 135ř/22, 5Ř6 47 Jihlava 

Statutární orgán:  Ueditel divadla Ondrej Remiáš 

ZUizovatel organizace:  Kraj Vysočina 

IČO organizace:  00094811 

Webové stránky:  www.hdj.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obrázek č. 2: Horácké divadlo Jihlava 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Horácké divadlo bylo zUízeno ZUizovací listinou Okresního úUadu v JihlavE ze dne 

24. 11. 1řř0 jako pUíspEvková organizace Okresního úUadu v JihlavE a dne 

1. 1. 2003 se na základE ustanovení § 2 zákona č. 2ř0/2002 Sb. stalo pUíspEvkovou 

organizací kraje Vysočina (www.justice.cz, c2012-2015). 

3.1.1 Historie divadla 

Historie divadla sahá až do roku 1ř3ř. V tomto roce se uskutečOují první porady 

skupiny nadšenc], které v následujících mEsících pokračují v dalších mEstech 

(NEmecký Brod, Velké MeziUíčí), a stávají se impulsem ke vzniku české divadelní 

scény na VysočinE. Prvním Ueditelem je Rudolf Nádhera. Činnost je oficiálnE zahájena 

premiérou Vrchlického hry Soud lásky v Národním domE v TUebíči v roce 1940 

(www.hdj.cz, c2018). 

V roce 1945 se divadlo natrvalo stEhuje do budovy MEstského divadla v JihlavE. O 

44 let pozdEji jsou zahájeny pUípravy plánované rekonstrukce. V listopadu téhož roku 

však divadlo vstupuje do stávky a tEžištE svého p]sobení pUenáší do náhradního 

prostoru v divadle Na Kopečku (v současnosti areál psychiatrické léčebny) 

(www.hdj.cz, c2018). 

V roce 1řř2 se uskutečOuje položení základního kamene a začíná výstavba 

komplexu divadelních budov. Generálním investorem stavby je Okresní úUad v JihlavE, 

tehdejší zUizovatel divadla. O rok pozdEji vyhlašuje Ueditel divadla Miloš Stránský první 

ročník divácké ankety „Horác“ a umElecký soubor divadla odjíždí do Holandska, kde se 

pUedstavuje místnímu publiku hudební komedií NejkrásnEjší válka (www.hdj.cz, 

c2018). 

V roce 1řř5 se soubor stEhuje z náhradního prostoru v divadle Na Kopečku do 

nové budovy. Celkové náklady na výstavbu divadla dosáhly částky 141 milion] korun. 

V Uíjnu tohoto roku probEhlo první pUedstavení podle divadelní hry dramatika Josefa 

Boučka Smrt v císaUském domE. Hlavní roli CísaUe Zikmunda si zahrál hostující herec 

BoUivoj Navrátil. K 55 let]m trvání divadla probEhla akce s názvem Setkání generací, 

která se konala také o 5 let pozdEji (www.hdj.cz, c2018). 

V roce 2007 pUevzalo divadlo diplom Českého divadla za divácky nejúspEšnEjší 

hudební inscenaci Na skle malované (www.hdj.cz, c2018). 
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V roce 2010 se konal v poUadí již tUetí slavnostní večer, tentokrát pod názvem 

GůLůVEČER 70 LET DHJ  současnE s vyhlášením výsledk] divácké ankety Horác. 

Slavnostní večer se konal také o 5 let pozdEji s názvem 75 LET HDJ (www.hdj.cz, 

c2018). 

3.1.2 PUedmEt podnikání 

 „Organizace je regionální umEleckou institucí a zUizuje se za účelem šíUení 

divadelní kultury formou inscenování literárnE dramatických, hudebnE dramatických a 

jiných dEl bez žánrového omezení. Své poslání naplOuje prostUednictvím jednotlivých 

inscenací a v rámci obecného p]sobení jako svébytné kulturní centrum.“ (ZUizovací 

listina) 

Divadlo, jako pUíspEvková organizace, m]že kromE hlavní činnosti provozovat i 

činnost hospodáUskou, a jejich vymezení bude následovat. 

Hlavní činnost 

Organizace vytváUí na základE dramaturgického plánu činoherní a hudebnE 

dramatické divadelní inscenace, které prezentuje formou veUejných pUedstavení. 

Zabezpečuje užití autorských dEl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

ve znEní pozdEjších pUedpis], zejména jejich sdElování veUejnosti živým provozováním 

díla. Hlavní činností je tedy šíUení divadelní kultury (www.justice.cz, c2012-2015). 

Divadelní pUedstavení poUádá v místE svého p]sobení nebo je nabízí na scénE 

jiných divadel v České republice i v zahraničí. V posledním sledovaném roce se tak 

mohli s divadelním souborem setkat i diváci v Pardubicích a TáboUe se hrou Romeo a 

Julie, v KolínE vystoupil soubor s pUedstaveními Splašené n]žky a Zvonokosy, dalším 

zájezdním místem bylo Velké MeziUíčí se hrou Vrátila se jednou v noci, a soubor 

vystupoval i na Slovensku s pUestavením ůdéla ještE nevečeUela. 

Divadlo nejen výjezdy poUádá, ale také pUijímá hostující herecká pUedstavení 

jiných divadel z České republiky nebo ze zahraničí. PUíkladem v tomtéž roce jsou: 

Pražský komorní balet s pUedstavením Mystérium času, HaDivadlo Brno a pUedstavení 

Doma u Hitler], Divadlo Na zábradlí zde vystupovalo se hrou Korespondence V+W, 

DůB Nitra zvolali pro Jihlavské obecenstvo hru Testosteron, a další (Výroční zprávy 

organizace). 
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Divadlo dále poskytuje metodickou pomoc a podporu sdružením občan] 

p]sobícím v oboru činnosti divadla. Co se informační funkce týče, organizace 

provozuje vlastní webové stránky a vydává periodické i neperiodické publikace 

(Výroční zprávy organizace). 

KromE divadelních pUedstavení organizuje a poUádá kulturní a kulturnE 

společenské akce pro veUejnost, včetnE koncert] a výstav (Výroční zprávy organizace). 

Divadlo má vlastní p]jčovnu kostým], která je otevUena každý čtvrtek 

v odpoledních hodinách. V dobE divadelních prázdnin je p]jčovna uzavUena. Je možné 

si zde zap]jčit bEžné (civilní) kostýmy, dobové zdobené kostýmy a doplOky, jako jsou 

klobouky, šerpy a další (Výroční zprávy organizace; www.hdj.cz). 

 Organizace umožOuje za úplatu i bezúplatnE návštEvu divadelních pUedstavení a 

dalších kulturních akcí. UmožOuje za sjednanou cenu fotografování, filmování a 

poUizování videozáznam], poUizování kopií dokument], poskytování fotografií, 

negativ], diapozitiv]. Prodává publikace, katalogy, upomínkové pUedmEty a nosiče 

audio a videonahrávek propagující pUedmEt činnosti (Výroční zprávy organizace). 

Jednou za zajímavostí divadla je svozová doprava návštEvník] divadla, která je 

součástí pUedplatného, ale mohou ji využít i návštEvníci, kteUí abonenty nejsou. Pro svoz 

využívá své tUi autobusy a sváží návštEvníky v rámci svozových tras a skupin pUedevším 

z Kraje Vysočina. Cena je stanovena dle počtu km ujetých z centra Jihlavy do daného 

mEsta či vesnice, a její výše se stanovuje pro obE cesty najednou (Výroční zprávy 

organizace). 

Pro členy umEleckého souboru a hostující umElce zajiš[uje ubytování. Ubytovávat 

m]že ve tUech objektech. Prvním je Ubytovna Divadelní 4, Jihlava, kterou pronajímá 

Magistrát mEsta Jihlavy od roku 1řř7. Její kapacita je ř míst a v současné dobE je zde 

ubytováno 6 člen] umEleckého souboru. Druhým objektem je d]m na ulici Palackého 

26, Jihlava, který je ve vlastnictví zUizovatele Kraje Vysočina. Objekt se skládá ze dvou 

poschodí, která jsou určena pUedevším pro hostující režiséry, a z podkroví, které je 

pronajato dvEma členkám hereckého souboru. TUetím objektem je byt 1+1 na ulici 

Wolkerova 24, Jihlava, taktéž ve vlastnictví zUizovatele. Zde je ubytována jedna členka 

hereckého souboru (Výroční zprávy organizace). 
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HospodáUská činnost 

Jak je uvedeno ve zUizovací listinE divadla, hospodáUská činnost se skládá 

z reklamní činnosti divadla, koupE zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej, a 

z pronájmu nebytových prostor (ZUizovací listina). 

Tržby z hospodáUské činnosti tvoUí pUedevším pronájmy nebytových prostor a 

anténní systémy. Divadlo pronajímá Divadelní klub na základE smlouvy vždy po 

ročním pUehodnocení a dalším prodloužení. KromE toho také pronajímá Velkou a 

Malou scénu. Dále pronajímá část stUechy nad jevištEm Českému mobilu (Výroční 

zprávy organizace). 

3.1.3 Organizační struktura divadla 

Divadlo má členitou organizační strukturu, kterou je možné rozdElit na umElecký a 

ekonomický a provozní útvar. V současné dobE má 67 zamEstnanc]. Organizační 

strukturu zobrazuje obrázek na následující stranE (Organizační struktura divadla). 
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Obrázek č. 3: Organizační schéma divadla 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Organizační struktura divadla) 
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3.1.1 Velká scéna, Malá scéna, Jazz club, Foyer Velké scény 

PUíspEvková organizace poUádá divadelní pUedstavení pro pUedplatitele (dále také 

jako „abonmá“) i mimo pUedplatné, dále také pUedstavení dováží. Divadelní sezóna HDJ 

probíhá soubEžnE se začátkem a koncem školního roku, zbylé mEsíce jsou určeny pro 

divadelní prázdniny. PUedstavení probíhají od pondElí do soboty a konají se na Velké a 

Malé scénE (Výroční zprávy organizace). 

 

Velká scéna 

Velká scéna je vybavena moderní jevištní technologií. Tato technologie umožOuje 

vytváUet inscenační koncepce včetnE výprav splOující režijní, výtvarné a technické 

pUedstavy realizačních tým]. Po roce 2000 byly stávající technologie doplnEny o 

moderní prvky scénického osvEtlení, ozvučení a dataprojektor. Jevištní technologie a 

velký prostor mají pouze jednu nevýhodu – neumožOují hostování divadla na menších a 

h]Ue vybavených scénách kulturních zaUízení v kraji Vysočina. Divadlo proto nabízí 

svoz divák] i mimo pUedplatné (www.hdj.cz, Výroční zprávy organizace). 

Dominantním znakem je zejména rozmEr jevištE, které bylo pUi výstavbE divadelní 

budovy v letech 1992 – 1řř5 projektováno včetnE točny o pr]mEru Ř metr]. ŠíUka 

hracího prostoru je 17,45 m mezi provazišti a 10,40 m od levé k pravé zdi jevištE. 

Výška stropu je 1Ř,00 m a jeho hloubka ř,20 m. Podlaha je tvoUena olšovou deskou 

s péry a zátEžovým kobercem (www.hdj.cz). 

HledištE Velké scény je v pUízemí vybaveno indukční smyčkou pro sluchovE 

postižené, také se zde nachází 2 místa pro invalidní vozík. Kapacita pUízemí je 200 míst, 

Ř míst dále tvoUí pUístavky v pUízemí, a zbylou kapacitu tvoUí 35 lóží o celkovém počtu 

105 míst. Celková kapacita sálu je tedy 315 míst (www.hdj.cz). 

 

Foyer Velké scény 

Pro dEti a jejich rodiče pUipravuje divadlo 1x mEsíčnE, vždy v sobotu odpoledne, 

akci s názvem Pohádkové čtení na schodech, kde herci čtou pohádky z r]zných kout] 

svEta a klasické večerníčkové pohádky. KromE herc] se ve čtení aktivnE zapojují i 

prarodiče. 
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Malá scéna 

Na Malé scénE se konají technicky ménE náročná pUedstavení, pro menší počet 

divák], zejména pak pohádky pro dEti. ŠíUka hracího prostoru je ř m, délka 14 m a 

výška stropu činí ř m. Celková kapacita malého sálu je Ř0 míst (www.hdj.cz). 

 

Jazz Club 

KromE Velké a Malé scény je možné navštívit také Divadelní klub HDJ, kde jsou 

1x mEsíčnE poUádány Jazzové večery. Hrací prostor je v porovnání s Velkou a Malou 

scénou nejmenší, jeho velikost je 3 x 5 m, a kapacita klubu je 60 míst. Cena vstupenky 

je 150 Kč (www.hdj.cz). 

3.1.2 Diváci a pUedplatitelé 

Vstupenky do divadla lze rezervovat či zakoupit bu@ osobnE ve volném prodeji, 

v Prodeji vstupenek, nebo pUes internetové stránky www.hdj.cz. KromE zakoupení 

vstupenek na pUedstavení jednotlivE se mohou diváci stát divadelními pUedplatiteli 

(www.hdj.cz). 

V současné dobE nabízí divadlo místa v 1ř pUedplatitelských skupinách, jejichž 

pUedstavení začínají, kromE skupiny M určené student]m a senior]m (17:00 hod.), 

v 19:00 hod. PUedplatitelé si vyberou den v týdnu, a jsou zaUazeni do pUíslušné skupiny. 

Výjimku tvoUí skupina X, která je pro hostující pUedstavení, která se konají 

nepravidelnE. Další speciální skupinou je skupina P, skupina premiérová (www.hdj.cz, 

Výroční zprávy organizace). 

PUihlášku lze vyplnit elektronicky prostUednictvím odkazu na internetových 

stránkách divadla, lze ji zaslat poštou či pUípadnE donést do Prodeje vstupenek v pasáži 

divadla. Po zpracování pUihlášky je abonentovi zaslána faktura, kterou zaplatí 

pUevodem, hotovE nebo kartou na tomtéž místE. PUihlášku je nutné doručit do divadla od 

1. 4. do 30. 4. daného roku, pUedplatné je tUeba uhradit nejpozdEji do 30. června 

(www.hdj.cz). 

PUedplatitelé, kteUí si pUedplatné obnovili či zakoupili, se poté zúčastní 6 

pUedstavení z repertoáru divadla, nebo 5 pUedstavení hostujících divadel v pUípadE 
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skupiny X. Informace o pUipravovaných titulech lze nalézt na internetových stránkách a 

v brožuUe vydávané divadlem (www.hdj.cz). 

V obcích, kde je vEtší koncentrace pUedplatitel], má divadlo své garanty (dUíve 

d]vErníky), kteUí podávají pUedplatitel]m informace o divadle, termínech pUedstavení i 

odjezdech autobus], zabezpečují nábor nových pUedplatitel] a starají se o stávající 

(Výroční zprávy organizace). 

Výhodou abonentních legitimací je, že jsou pUenosné, lze je tedy p]jčovat či 

nEkomu vEnovat. PUedplatitelé mohou také využít svozové činnosti divadla, která byla 

zmínEna v pUedmEtu činnosti (www.hdj.cz). 

Další možností, jak získat vstupenky za výhodnEjší cenu, je kuponové 

pUedplatné. Jedná se o blok šesti kupon], které lze libovolnE vymEnit za vstupenky na 

činoherní pUedstavení z repertoáru Horáckého divadla. Kuponové pUedplatné je možné 

zakoupit v pr]bEhu celé divadelní sezóny (www.hdj.cz). 

Ceny legitimací, nároky na slevy a související údaje budou uvedeny v následující 

kapitole zabývající se cenou vstupného. 

3.1.3 Vstupné 

Cena vstupného na jednotlivá pUedstavení se liší dle toho, zda se jedná o Velkou 

nebo Malou scénu. Vlastní cenu má kuponové pUedplatné, a také pUedplatné 

abonentních skupin. U vstupenek na vybraná pUedstavení je možné také uplatnit slevy 

pro studenty, seniory a zdravotnE tElesnE postižené. Dále je možné zakoupit také 

dárkové kupony. Následující text bude pojednávat o cenách vstupného ve sledovaných 

sezonách (www.hdj.cz). 

 

Kuponové pUedplatné a dárkové kupony 

Cena kuponového pUedplatného se od roku 2015, kdy byla Ř40 Kč, vyšplhala na 

1 020 Kč. Po zakoupení získává divák 6 kupon], které m]že využít na 6 pUedstavení 

Horáckého divadla. 

Dárkové kupony se nejprve prodávaly pouze za 1ř0 Kč, od roku 2017 je však 

možné zakoupit kupony ve dvou r]zných hodnotách: 340 Kč a 170 Kč.  
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Velká scéna 

Výše ceny vstupenek je na Velké scénE rozdElena do cenových pásem, členEní je 

uvedeno na následujícím obrázku (www.hdj.cz). 

 

 

Dále je také nutno rozlišovat, zda se jedná o premiéru, reprízu činohry či 

muzikálu, nebo pohádku HDJ. Liší se nejen výše ceny, ale také možnosti uplatnEní slev. 

Výše vstupného na jednotlivé typy pUedstavení v divadelní sezónE 2017/201Ř a 

pUedchozích letech je uvedena v tabulkách níže (www.hdj.cz). 

Obrázek č. 4: Cenová pásma HDJ 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: www.hdj.cz) 
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Tabulka č. 3: Výše vstupného ve volném prodeji v jednotlivých cenových pásmech v Kč za rok 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: www.hdj.cz) 

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

Premiéra 230/240 220/230 210/220
Senior pas,                    
Rodinný pas

Repríza činohra 190/200 180/190 170/180

Repríza muzikál 220 210 200

Pohádka HDJ 95 90 80

Pohádka host] 120 110 100

Vstupné v jednotlivých pásmech v Kč
PUedstavení Slevy

Senior pas, Rodinný 
pas, 15% pro 
studenty a seniory, 
30% pro ZTP

Rodinný pas, 30% 
pro ZTP

 

KromE uvedeného je možné také zakoupit lístky na pUedstavení hostujících 

divadel. Cena pro 1. pásmo je 450 Kč, pro 2. pásmo 430 Kč a pro 3. pásmo 400 Kč. 

 

Malá scéna 

Malý sál je klubového charakteru s variabilním uspoUádáním sedadel, neexistuje 

zde tedy žádné rozdElení hledištE do cenových pásem. Vstupné na Malé scénE je 

rozdEleno dle toho, zda se jedná o pohádku nebo inscenaci HDJ. Cena pohádky v zatím 

poslední odehrané sezónE je 60/70 Kč a lze uplatnit slevu 30 % pro ZTP a Rodinný pas 

(20 Kč/vstup, minimálnE 1 dospElý a 1 dítE, maximálnE 2 dospElí). Cena inscenace je 

160 Kč a lze uplatnit následující slevy: Senior pas, Rodinný pas, 15 % pro studenty a 

seniory, 30 % pro ZTP (www.hdj.cz). 

 

PUedplatitelská legitimace 

Cena abonentní legitimace je vypočtena ze základního vstupného stanoveného pro 

reprízu činohry. PUedstavení se konají na Velké scénE, i zde je proto cena pUedplatného 

stanovena dle cenových pásem. Je stanoveno základní pUedplatné, dále pUedplatné pro 

seniory, studenty a ZTP, a speciální pro premiérovou skupinu P a skupinu X pro 

hostující soubory. Jejich výši v roce 2017 zobrazuje následující tabulka (www.hdj.cz). 
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Tabulka č. 4: Výše vstupného pro pUedplatitele v jednotlivých cenových pásmech v Kč za rok 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: www.hdj.cz) 

PUedplatné 
Vstupné v jednotlivých pásmech v Kč 

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 

Základní 1 044 990 936 

Senior 928 880 832 

Student a ZTP 812 770 728 

Skupina P 1 400 1 340 1 280 

Skupina X 2 250 2 150 2 000 

 

Nejvyšší cenou jsou obsazena místo nejblíže scénE. Nejvyšších výhod se pak 

dostává student]m a zdravotnE tElesnE postiženým, pro nEž je cena pUedplatného 

v jednotlivých pásmech nejnižší. Výše vstupného se v jednotlivých letech mEnila. Na to, 

jakým zp]sobem, se podíváme v následující tabulce, která dává pUehled o výši 

pUedplatného v jednotlivých letech. 
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Tabulka č. 5: Výše pUedplatného v jednotlivých letech v Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

PUedplatné 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Premiéra 

1. pásmo 1 020 1 080 1 140 1 200 1 320 1 400 

2. pásmo 990 1 050 1 110 1 170 1 290 1 340 

3. pásmo 930 990 1 050 1 110 1 230 1 280 

Repríza 
základní 

1. pásmo 756 810 864 918 972 1 044 

2. pásmo 729 783 837 891 945 990 

3. pásmo 675 729 783 837 891 936 

Repríza 
senior 

1. pásmo 672 720 768 816 864 928 

2. pásmo 648 696 744 792 840 880 

3. pásmo 600 648 696 744 792 832 

Repríza 
student a 

ZTP 

1. pásmo 588 630 672 714 756 812 

2. pásmo 567 609 651 693 735 770 

3. pásmo 525 567 609 651 693 728 

Skupina 
X 

1. pásmo 1 800 1 850 1 900 1 950 2 250 2 250 

2. pásmo 1 700 1 750 1 800 1 850 2 150 2 150 

3. pásmo 1 550 1 600 1 650 1 700 2 000 2 000 

 

Premiérová skupina jako jediná není zvýhodnEna slevami. Ostatní reprízové 

skupiny uplatOují slevy pro bEžného pUedplatitele 10 %, pro seniory 20 % a pro žáky, 

studenty a ZTP 30 % ze základního vstupného. 

Cena pUedplatného se v jednotlivých letech zvyšovala. NapUíklad u premiéry činí 

rozdíl mezi rokem 2012 a 2017 ve finančních jednotkách 3Ř0 Kč, což je zhruba 37 %. 

V jednotlivých letech byla cena zvyšována zhruba o 6 %, mezi lety 2015 a 2016 o 10 %, 

a v dalším roce opEt o 6 %. 

U repríz se cena pUedplatného zvyšovala zhruba o 7 % ve všech sledovaných 

obdobích. 

Výjimku tvoUí skupina X, kde se výše pUedplatitelského vstupného do roku 2015 

zvyšovala o 2 %. Meziroční zmEna let 2015 a 2016 je 15 %, a vstupné v posledních 

dvou letech z]stává ve stejné výši. 



44 
 

3.2  HospodaUení pUíspEvkové organizace 

Jak již bylo uvedeno výše, zUizovatelem pUíspEvkové organizace je Kraj Vysočina, 

který poskytuje organizaci pUíspEvky a dotace na provoz. Na to, jaká je jejich výše 

v letech 2012-2017, jaké jsou náklady a výnosy z hlavní i hospodáUské činnosti, a jaká 

je návštEvnost divadla v jednotlivých letech, se zamEUíme v následujícím textu. 

3.2.1 Počty divák], pUedstavení a dalších aktivit divadla, a tržeb 
z nich plynoucích 

Jak již bylo uvedeno výše, pUíspEvková organizace poUádá divadelní pUedstavení na 

Velké a Malé scénE. Jejich počet, návštEvnost a tržby jsou uvedeny v tabulkách níže 

v poUadí: Velká scéna, Malá scéna, údaje celkem a ostatní aktivity divadla (Výroční 

zprávy organizace). 

 

Tabulka č. 6: PlnEní plánovaných výkon] Velké scény 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 
 

Ukazatel 
Počet 

pUedstavení 
Nabídnutá 

místa 
NávštEvníci 

celkem 
Pr]mErná 

návštEvnost 

Tržby z 
pUedstavení                 

Ěv Kčě 

Procento 
návštEvnosti 

2012 
plán 190 - 48500 250 5 800 000 - 

skutečnost 185 55 205 49610 274 5 837 495 90 

2013 
plán 170 - 46 000 280 5 700 000 - 

skutečnost 170 51 850 45 138 274 5 652 942 87 

2014 
plán 170 - 48 000 280 6 300 000 - 

skutečnost 174 53 070 48 810 281 6 371 362 92 

2015 
plán 185 - 55 000 270 7 000 000 - 

skutečnost 191 58 255 52 271 274 7 345 395 89 

2016 
plán 200 - 59 000 270 8 800 000 - 

skutečnost 218 67 100 59 472 273 9 001 496 89 

2017 
plán 210 - 58 000 276 9 200 000 - 

skutečnost 218 66 490 58 020 266 9 469 764 87 

 

Od poklesu v roce 2013 se v jednotlivých sledovaných letech počty pUedstavení na 

Velké scénE i počty návštEvník] začaly opEt navyšovat až do posledního sledovaného 

období, roku 2017, poslední 7Ř. sezóny. I pUestože bylo v tomto roce nabídnuto menší 
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množství míst (celkový počet sedadel, která mohla být za celou sezónu obsazena), než 

v pUedchozím, procento návštEvnosti pokleslo o další 2 procentní body. 

Zvýšení tržeb pUipisuji zejména navýšení cen pUedplatného a vstupného ve volném 

prodeji. Z d]vodu dvou technicky náročnEjších pUedstavení byly tyto navýšeny o 20 Kč, 

ostatní o 10 Kč. Stejného navýšení se dočkalo i vstupné ve volném prodeji. 

 

 

Tabulka č. 7: PlnEní plánovaných výkon] Malé scény 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 
 

Ukazatel 
Počet 

pUedstavení 
Nabídnutá 

místa 
NávštEvníci 

celkem 
Pr]mErná 

návštEvnost 

Tržby z 
pUedstavení                      

Ěv Kčě 

Procento 
návštEvnosti 

2012 
plán 20 -  1 700 60 118 000 - 

skutečnost 20 1 766 1 644 57 80 350 93 

2013 
plán 60  - 4 600 60 290 000  - 

skutečnost 57 4 810 4 550 57 289 945 95 

2014 
plán 60  - 5 600 80 300 000 -  

skutečnost 62 5 166 4 762 83 313 209 92 

2015 
plán 60  - -  80 300 000 -  

skutečnost 55 4 770 4 078 85 284 560 90 

2016 
plán 60  -  - 80 300 000 -  

skutečnost 54 4 760 4 388 81 289 436 92 

2017 
plán 65 - - 68 300 000 - 

skutečnost 67 5 490 4 573 68 304 672 84 

 

Dle údaj] v tabulce byl nejúspEšnEjším rokem rok 2014. Počet skutečnE 

odehraných pUedstavení byl vyšší než plán, Malou scénu navštívilo nejvíce návštEvník] 

a bylo dosahováno nejvyšších tržeb, které v následujících letech poklesly, pUestože cena 

vstupného na večerní inscenaci vzrostla o 30 Kč. Po poklesu v letech 2015 a 2016 byl 

v roce 2017 nabídnut nejvyšší počet pUedstavení. Počet návštEvník], kteUí si zakoupili 

vstupenku na pUedstavení na Malé scénE, byl druhý nejvyšší. 

I pUes tyto skutečnosti je však z nejnižšího procenta návštEvnosti patrné, že divadlo 

očekávalo vyšší počet návštEvník], ale tato místa nebyla zaplnEna. I pUesto však divadlo 

dosáhlo vyšších tržeb, než jaké byly plánované. 
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Tabulka č. 8: Celkový počet pUedstavení, divák] a tržeb v letech 2012-2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 
 

Rok PUedstavení Diváci Abonenti % 
abonent] 

Tržby Ěv Kčě 

2012 205 52 321 4 714 9 5 918 000 

2013 229 50 336 4 665 9 5 942 887 

2014 240 54 658 4 759 9 6 684 571 

2015 247 56 801 4 754 8 7 629 955 

2016 272 63 860 4 637 7 9 290 932 

2017 285 62 593 4 384 7 9 774 436 

 

Z tabulky týkající se pUedstavení celkem je zUejmé, že ukazatele počtu pUedstavení 

a tržeb, na rozdíl od počtu divák], respektive abonent], mEly stoupající tendenci. 

ZároveO se také snižovalo procento abonent] mezi diváky. 

Jedním z faktor] u tržeb bylo zvyšování ceny vstupenek. Na obou scénách byly 

zrušeny pUíplatky pro dospElé diváky, namísto čehož byla zvýšena cena rodinných 

pohádek o 20 Kč. Reprízové skupiny jsou zvýhodnEny slevami pro bEžného 

pUedplatitele, pro seniory a pro žáky, studenty a držitele pr]kaz] ZTP. 

Rozdílem oproti pUedchozím sledovaným rok]m je rok 2017. Počet divák] oproti 

roku 2016 poklesl o 1 267, pUestože od roku 2013 stoupal. U abonent] se v tomto roce 

objevuje nejvyšší procento meziročního poklesu za sledované roky (5,46 %), 

ve fyzických jednotkách je to 253 abonent], kteUí své pUedplatné pro další sezónu 

neprodloužili. 

Snižování se počtu pUedplatitel] není pro divadlo pUínosem, nebo[ pUedplatitelé 

pUedstavují určitý stabilní pUíjem. PUestože po zaplacení pUedplatného, které se liší dle 

skupiny, má pUedplatitel právo pUedplatné zrušit, bude mu v takovémto pUípadE vrácena 

jen pomErná část za neprobEhlá pUedstavení. 

Následující tabulka zobrazuje počet pUedstavení na Velké a Malé scénE, zájezd] a 

premiér. 
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Tabulka č. 9: Počet pUedstavení celkem, premiéry 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

PUedstavení 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Velká scéna 159 170 174 191 218 218 

z toho premiér 7 6 7 6 7 6 

Malá scéna 94 57 62 55 54 67 

z toho premiér 7 4 1 1 1 3 

Zájezdy 1 2 4 1 6 11 

Celkem 253 229 240 247 278 296 

 

Velká scéna pUedstavuje stEžejní prostor pro realizace pUedstavení. Jejich počet je 

vyšší než na Malé scénE, a od prvního sledovaného období narostl až do výše 21Ř, kde 

z]stává v posledních dvou letech konstantní. Premiéry kolísají mezi 6 a 7 za rok. 

PomEr mezi počtem pUedstavení na Velké a Malé scénE se od roku 2012 výraznE 

zmEnil. V tomto roce tvoUil počet pUedstavení na Malé scénE zhruba 37 %, kdežto 

v posledním sledovaném období pouze necelých 23 %. Zvýšení ve prospEch Velké 

scény pUipisuji zejména modernizací a lepšímu technickému vybavení, kterých se Velké 

scénE v pr]bEhu sledovaného období dostalo. 

KromE počtu pUedstavení na Velké scénE vzrostl také počet zájezd], které divadlo 

poUádá. V posledním roce jejich výše dosahuje hodnoty 11, což znamená, že od prvního 

sledovaného roku se jejich počet zvýšil o 10 zájezd]. 

Divadlo nabízí také další aktivity, na které se podíváme v tabulce níže. 

 

Tabulka č. 10: Ostatní aktivity divadla 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Klubové poUady                        
- jazz 1 1 1 3 8 10 

Pohádkové čtení 
na schodech 

ʹ ʹ ʹ 8 12 7 

Poprvé v 
divadle 

ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ 10 
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KromE Jazzových večer] v divadelním klubu, jejichž počet se zvyšuje, nabízí 

divadlo aktivity i pro mladší diváky. KromE již zmínEného Pohádkového čtení na 

schodech je v roce 2017 novinkou interaktivní prohlídka s názvem Poprvé v divadle 

aneb Jak se dElá divadlo. 

Poprvé v divadle je určeno pro 1. stupeO základní školy, a již v prvním roce bylo 

tEchto prohlídek poUádáno celkem 10. Každý z žák] dostane na začátku prohlídky 

zápisník – knížku o 42 stranách, ve které jsou uvedeny všechny divadelní profese, které 

tvoUí divadelní pUedstavení. DEti si pak samy vymyslí svého hrdinu, navrhnou mu 

kostým, vymyslí pUíbEh, a ten si poté zahrají. DEti si tak mohou vyzkoušet práci 

režiséra, dramaturga, herce, osvEtlovače, rekvizitáUe, kostýmního výtvarníka a dalších 

profesí, což jim m]že pomoci s výbErem své budoucí kariéry. 

Na všechny své aktivity musí divadlo vynakládat prostUedky, a naopak 

z probEhlých akcí penEžní prostUedky zase získává. Na to, jaké jsou náklady, výnosy, a 

jaký je výsledek hospodaUení, se podíváme v následujících podkapitolách. 

3.2.2 Výnosy pUíspEvkové organizace 

PUíspEvková organizace hospodaUí s dotacemi od zUizovatele, statutárního mEsta 

Jihlavy a Ministerstva kultury České republiky. KromE dotací má také výnosy z vlastní 

činnosti. PUehled celkových výnos] z hlavní činnosti a jejich jednotlivých položek ve 

finančních jednotkách i procentech ukazují následující tabulky. 
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Výnosy z hlavní činnosti 

Tabulka zobrazuje výši jednotlivých položek výnos] v období 2012-2017. 

 
Tabulka č. 11: Výnosy z hlavní činnosti v tisících Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výnosy celkem 35 798 35 816 37 416 40 037 43 313 47 170 

Výnosy z transfer] 26 942 28 038 29 132 30 807 32 075 35 919 

Vlastní tržby a výnosy 8 856 7 778 8 284 9 230 11 238 11 251 

Úroky 49 26 13 9 1 1 
Výnosy z prodeje služeb 6 802 6 868 7 772 8 691 10 525 10 829 
Výnosy z pronájmu 97 105 95 98 143 275 
Čerpání fond] 1 882 700 386 405 552 130 
Ostatní výnosy z činnosti 26 79 18 27 17 16 

 

Celkové výnosy organizace se v jednotlivých letech zvyšovaly. Výnosy z transfer] 

se oproti prvnímu sledovanému období navýšily o necelých ř milion] korun, vlastní 

tržby a výnosy o zhruba 2,3 miliony korun. Nejvyššími poklesy jsou položky Úroky, 

z d]vodu nízké úrokové sazby banky, a Čerpání fond]. V d]sledku nedostatku 

finančních prostUedk] bylo vedením divadla a Odborovými asociacemi odsouhlaseno 

pozastavení pUidElování p]jček z fondu kulturních a sociálních potUeb. Čerpáno bylo 

tedy v roce 2017 pouze z d]vodu poskytnutí pUíspEvku na stravování, v minimálním 

množství na rekreace a zájezdy, dále na kulturu a tElovýchovu, vitamíny a dary (životní 

jubilea, výročí).  Oproti plánovanému čerpání bylo v tomto roce dosaženo úspory. 

Hlavní položkou výnos], kterou organizace pUímo ovlivOuje plnEním hlavního 

účelu, šíUením divadelní kultury, jsou výnosy z prodeje služeb. Tržby hlavní činnosti 

jsou souhrnnou položkou obsahující jak tržby za pUedstavení, tak tržby z prodeje 

publikací. 

Prodej publikací je zaUazen do hlavní činnosti a jedná se také o prodej divadelních 

program] a ostatních brožur. Divadelní program vychází ke každé nové inscenaci, 

pUíležitostnE vychází r]zné výroční brožury. Divadelní programy a mEsíční informační 

materiály je možné zakoupit v pr]bEhu každého pUedstavení u uvadEček nebo 
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v pokladnE, kde mohou diváci zakoupit také odznaky k jednotlivým pUedstavením a 

fotografie herc]. 

Dalším plnEním tržeb hlavní činnosti je nájem ubytoven a bytu pro členy 

umEleckého souboru. Údaje o prostorách určených k nájmu byly uvedeny v pUedmEtu 

podnikání organizace. 

 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza výnos] z hlavní činnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 100 

Výnosy z transfer] 75,26 78,28 77,86 76,95 74,05 76,15 

Vlastní tržby a výnosy 24,74 21,72 22,14 23,05 25,95 23,85 

Úroky 0,14 0,07 0,03 0,02 0 0 
Výnosy z prodeje služeb 19,00 19,18 20,77 21,71 24,30 22,95 
Výnosy z pronájmu 0,27 0,29 0,25 0,24 0,33 0,59 
Čerpání fond] 5,26 1,95 1,03 1,01 1,27 0,28 
Ostatní výnosy z činnosti 0,07 0,22 0,05 0,07 0,04 0,03 
 

Transfery tvoUí nejvEtší část výnos] organizace. V jednotlivých letech se jejich 

výše pohybuje vždy nad 74 % celkových výnos]. Druhou nejvyšší hodnotu pUedstavují 

výnosy z prodeje služeb a zbylé výnosy se v procentuelním vyjádUení objevují jen 

v minimálních hodnotách nepUesahujících 6 %. 

V tabulce níže je uvedena jejich výše v jednotlivých letech, včetnE rozdElení dle 

jednotlivých poskytovatel]. 
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Tabulka č. 13: Transfery pUíspEvkové organizace 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PUíspEvky a 
dotace na 
provoz 

26 227 000 26 872 000 28 045 839 29 715 000 31 088 000 33 170 000 

Účelová 
neinvestiční 
dotace ze SR 

705 000 1 200 000 1 075 000 1 065 000 960 000 2 000 000 

Ostatní 
neinvestiční 
dotace ze SR 

ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ 600 000 

Statutární 
mEsto Jihlava 
dotace MK ČR 

8 200 8 200 9 700 26 296 26 296 148 592 

Dotace celkem 26 940 200 28 080 200 29 130 539 30 806 296 32 074 296 35 918 592 

 

KromE prostUedk], které poskytuje kraj, jako zUizovatel, získává pUíspEvková 

organizace také prostUedky ze státního rozpočtu v rámci Programu státní podpory 

profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestr] a pEveckých sbor]. 

Pro pokrytí náklad] spojených se zavedením povinnosti pUedávání Pomocného 

analytického účtu do centrálního systému účetních informací státu byla v roce 2012 

organizaci poskytnuta částka 65 000 Kč z Ministerstva financí. V roce 2013 byl zvýšen 

závazný ukazatel pUíspEvek na provoz HDJ Jihlava o částku 1 200 000 Kč na pokrytí 

pUedpokládaného ztráty. V roce 2014 je tento ukazatel zvýšen o 56 Ř3ř Kč z d]vodu 

nákupu PC, notebooku a audiopUehrávače. Ztrátové finanční hospodaUení se 

pUedpokládalo i pro rok 2015, díky čemuž je navýšen pUíspEvek na provoz o 1 200 000 

Kč a v posledních dvou letech (2016 a 2017) je provozní dotace navýšena o 40 000 Kč 

pro pokrytí výdaj] spojených s organizací partnerských akcí s Nitranským 

samosprávným krajem. 

Dalším pUíjmem PO jsou prostUedky poskytnuté statutárním mEstem Jihlavou na 

uspoUádání sérií koncert] realizovaných v Jazz clubu HDJ. 

PUíspEvková organizace také musí provádEt odvody z investičního fondu do 

rozpočtu kraje. V letech 2012-2016 provádí odvody ve výši 1 427 000 Kč, v roce 2017 

je to částka 1 440 000 Kč. V letech 2012-2014 je tato povinnost zabezpečena za první a 



52 
 

druhé čtvrtletí do 1. 6., za tUetí čtvrtletí do 31. Ř. a za čtvrté čtvrtletí do 15.11. V roce 

2015-2017 je povinnost zabezpečena za první pololetí do 30. 6. a za druhé pololetí 

do 10. 11. 

KromE výnos] z hlavní činnosti má pUíspEvková organizace také výnosy 

z hospodáUské činnosti.  
 

Výnosy z hospodáUské činnosti 
U výnos] z hospodáUské činnosti se jedná o výnosy z prodeje služeb a výnosy 

z pronájmu. Jejich výše je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 14: Výnosy z hospodáUské činnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát a výroční zprávy organizace) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výnosy z prodeje 
služeb 83 330 0 0 2 974 57 684 70 576 

Výnosy z pronájmu 1 370 881 1 337 090 1 076 039 872 895 801 309 832 101 

Výnosy celkem 1 454 211 1 337 090 1 076 039 875 869 858 993 902 677 

 

HospodáUskou činnost organizace tvoUí pronájem Velké a Malé scény a 

nebytových prostor, a reklamní činnost a p]jčovna. V letech 2013 a 2014 nebyla 

p]jčovna provozována, proto jsou výnosy nulové. Tržby z pronájmu pUedstavují 

zejména pronájem Divadelního klubu a anténní systémy, kdy divadlo pronajímá část 

stUechy nad jevištEm společnostem Vodafone, Telefonica O2 a První telefonní Praha. 

PUíkladem pronájmu Velké scény je uspoUádání Slavnostního závErečného koncertu 

ZUŠ, Slavnostního večera soutEže Stavba Vysočiny, a také koncert] a sympozií. 

3.2.3 Náklady pUíspEvkové organizace 

Náklady pUíspEvkové organizace jsou rozdEleny dle toho, zda souvisí s hlavní 

nebo hospodáUskou činností. Položky náklad] a jejich výše, včetnE procentuelního 

vyjádUení ve vztahu k celkovým náklad]m, jsou vyjádUeny v následujících tabulkách. 

StejnE jako ve výnosech budeme začínat rozborem náklad] na hlavní činnost. 
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Náklady na hlavní činnost 

V této části budou popsány náklady související s hlavní činností organizace. 

 
Tabulka č. 15: Náklady na hlavní činnost v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty a výroční zprávy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady celkem 36 968 36 885 38 136 40 382 43 912 47 757,1 
DaO z pUíjm] 0 0 4 2 0,3 0,1  
Kurzové ztráty 0 0 0 0 0,7 5  
Náklady z činnosti 36 968 36 885 38 132,3 40 380 43 911 47 752  
SpotUeba materiálu 1 812 1 584 2 063 2 078 2 586 2 534  
SpotUeba energie 2 144 2 398 2 013 1 981 1 861 1 924  
Aktivace 
dlouhodobého 
majetku 

0 0 -3 -70 -81 -32  

Opravy a udržování 164 627 721 929 510 316  
Cestovné 26 23 31 36 50 92  
Náklady na 
reprezentaci 

1 1 2 93 87 90  

Ostatní služby 5 657 5 366 5 740 6 304 7 436 8 627  
Mzdové náklady 17 609 17 586 17 831 19 187 20 841 22 465  
Zákonné sociální 
pojištEní 5 905 5 889 5 975 6 360 6 971 7 549  

Jiné sociální pojištEní 97 96 98 102 111 119  
Zákonné sociální 
náklady 

583 534 566 635 797 960  

Jiné danE a poplatky 142 25 1 1 2 5  
Jiné pokuty a penále 0 0 0,3 0 0 1  
Ostatní náklady                           
z činnosti 177 154 144 152 152 2  

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

2 515 2 531 2 640 2 209 2 168 2 296  

Náklady z drobného 
dlouhodobého 
majetku 

136 71 310 383 420 804  

 

Celkové náklady od roku 2014 začaly stoupat a jejich hodnota se v porovnání 

s prvním sledovaným obdobím zvýšila o 10 7Řř tis. Kč.  
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Tabulka č. 16: Vertikální analýza náklad] na hlavní činnost v % 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty a výroční zprávy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 100 

DaO z pUíjm] 0 0 0,01 0 0 0 
Kurzové ztráty 0 0 0 0 0 0,01 

Náklady z činnosti 100 100 99,99 100 100 99,99 
SpotUeba materiálu 4,90 4,29 5,41 5,15 5,89 5,31 
SpotUeba energie 5,80 6,50 5,28 4,91 4,24 4,03 

Aktivace 
dlouhodobého majetku 

0,00 0,00 -0,01 -0,17 -0,18 -0,07 

Opravy a udržování 0,44 1,70 1,89 2,30 1,16 0,66 
Cestovné 0,07 0,06 0,08 0,09 0,11 0,19 
Náklady na 
reprezentaci 

0 0 0,01 0,23 0,20 0,19 

Ostatní služby 15,30 14,55 15,05 15,61 16,93 18,06 
Mzdové náklady 47,63 47,68 46,76 47,51 47,46 47,04 
Zákonné sociální 
pojištEní 15,97 15,97 15,67 15,75 15,87 15,81 

Jiné sociální pojištEní 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 

Zákonné sociální 
náklady 

1,58 1,45 1,48 1,57 1,81 2,01 

Jiné danE a poplatky 0,38 0,07 0 0 0 0,01 
Jiné pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady                
z činnosti 0,48 0,42 0,38 0,38 0,35 0 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

6,80 6,86 6,92 5,47 4,94 4,81 

Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

0,37 0,19 0,81 0,95 0,96 1,67 

 

Jak je z tabulky patrné, nejvyšší položkou náklad] vynaložených na hlavní činnost 

jsou mzdové náklady a zákonné sociální pojištEní.  

Mezi položky, které tvoUí do 7 % celkových náklad], a které stojí za zmínku, 

zaUazuji spotUebu materiálu a spotUebu energie. 

KromE roku 2013 byla spotUeba elektrické energie, plynu a vody ve skutečnosti 

vždy nižší než plánovaná výše. D]vodem bylo zavádEní úsporných opatUení, byla 
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zabudována úsporná svítidla, a tato opatUení jsou sledována a vyhodnocována zvláš[ pro 

jednotlivá pracovištE divadla, zejména v topném období. KromE toho bylo Horácké 

divadlo zaUazeno do systému energetického auditu pro sledování energetické, 

ekologické a ekonomické efektivnosti úsporných opatUení. Plánované a skutečné 

náklady na spotUebu energií jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka č. 17: Plánovaná a skutečná spotUeba energie 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

SpotUeba energie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Plán (v tis. Kč) 2 200 2 300 2 400 2 200 2 100 2 000 

Skutečnost (v tis. Kč) 2 168 2 415 2 050 2 020 1 904 1 958 

Rozdíl (v tis. Kč) 32 -115 350 180 196 42 

 

KromE roku 2013 byly náklady související se spotUebou materiálu oproti plánu 

vyšší. Divadlo se proto zamEUuje na snižování spotUeby materiálu, pUedevším na 

využívání a opravu kostým] z fundusového skladu, které divadlo vlastní, a využívání a 

pUedElávání stávajícího divadelního nábytku do nových inscenací. KromE materiálu, 

který pUímo souvisí s divadelními pUedstaveními (čalounický materiál, materiál na 

výrobu kulis, spotUební rekvizity, prací prášek, pUíruční lékárna, paruky a další), tato 

položka zahrnuje také nákupy týkající se zabezpečení provozu divadla, jako je 

kanceláUský nábytek a potUeby, čisticí prostUedky, náUadí do truhláUské a zámečnické 

dílny, pracovní odEv a další. Tabulka zobrazuje plánované a skutečné náklady a jejich 

rozdíl v tis. Kč. 

 

Tabulka č. 18: Plánovaná a skutečná spotUeba materiálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

SpotUeba materiálu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Plán (v tis. Kč) 1 400 1 650 1 470 1 499 1 723 1 976 

Skutečnost (v tis. Kč) 1 812 1 584 2 063 2 077 2 286 2 534 

Rozdíl (v tis. Kč) -412 66 -593 -578 -563 -558 
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Další položkou jsou náklady související s opravami a udržováním. Jedná se o 

opravy movitého a nemovitého majetku, zbývající část tvoUí zejména údržbáUské práce 

divadla, opravy autobusu, obklad], podlah, kotl] a dlažby. V rámci úspory a nedostatku 

finančních prostUedk] se provádEly pouze zcela nezbytné činnost. 

Položka ostatní služby zahrnuje náklady, které nelze zahrnout do jiných položek 

výkazu zisku a ztráty, a je široce analyticky členEna. PatUí sem zejména: poštovní a 

doručovatelské služby, internetové a telefonní poplatky, outsourcovaný úklid, odpad 

včetnE kontejner], praní a opravy prádla, revize pUístroj] a zaUízení, ostraha, služby 

v oblasti BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci a požární ochrana), 

propagace, bankovní poplatky, právní služby, odmEna hostujícím soubor]m a honoráUe 

umElc]. 

Co se týče propagace, divadlo pravidelnE vydává mEsíční programové plakáty. 

Propagační materiál, pUedbEžný hrací plán na následující mEsíc rozesílají d]vErník]m, 

kteUí se starají o pUedplatitele, a do spádových oblastí v kraji Vysočina i mimo nEj. Dále 

je nutné vynaložit náklady na informační brožury s pUihláškou pro zájemce o 

pUedplatné. Na pUedstavení je také možné zakoupit program k inscenaci, který je na 

Velké scénE prodáván za 30 Kč, na Malé scénE za 20 Kč a program na pohádku je 

prodáván za 15 Kč. Cena program] se ve sledovaném období nemEnila. Divadelní 

programy si mohou diváci zakoupit v pUedprodeji, a seznámit se s nabídkou i obsahem 

jednotlivých pUedstavení. K propagaci je dále využíván tisk, média, výlepové plochy ve 

mEstE Jihlava a webové stránky, které prošly v roce 2010 modernizací a dostaly zcela 

novou podobu. 

Poslední položkou, na kterou se podíváme, jsou odpisy dlouhodobého majetku. 

Odpisový plán schvaluje Rada Kraje Vysočina. V plánu odpis] je majetek zaUazen do 7 

odpisových skupin. Šestou skupinu divadlo nevede, nebo[ nevlastní žádné kulturní 

památky. NapUíklad v I. skupinE jsou zaUazeny počítače a autobusy, ve II. skupinE jsou 

zaUazeny pUístroje, stroje a veškerý nábytek, III. Skupina zahrnuje napUíklad klimatizaci 

a vzduchotechniku.  Odpisy je tvoUen Investiční fond, který je pak čerpán napUíklad na 

opravy. 

Dlouhodobý hmotný, respektive nehmotný majetek, je takový majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40, respektive 60, tisíc 

Kč. Pokud má divadlo majetek, který se pro nEj stane nepotUebný, pUedloží nabídku 
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nepotUebného majetku v elektronické podobE na internetových stránkách Kraje 

Vysočina. Nabídkový list je zveUejnEn 10 dn], a pokud o nEj žádná z pUíspEvkových 

organizací či organizačních složek neprojeví zájem, HDJ majetek vyUadí. Plánované a 

skutečné odpisy jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka č. 19: Plánované a skutečné odpisy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

Odpisy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Plán (v tis. Kč) 2 480 2 532 2 319 2 240 2 199 2 327 

Skutečnost (v tis. Kč) 2 515 2 531 2 666 2 236 2 200 2 327 

Rozdíl -35 1 -347 4 -1 0 

 

V prvním roce je vidEt pUekročení plánu o 35 tis. Kč. D]vodem bylo mylné 

zaUazení majetku. Chyba byla opravena a skutečnost dopisem oznámena Odboru kultury 

památkové péče a cestovního ruchu. 

Dalším výrazným pUekročením je rok 2014, kdy byl plán odpis] pUekročen o 

necelých 350 tis. Kč. D]vodem bylo ukončení nájmu na ubytovnE LegionáU] Ř, Jihlava 

pro špatný technický stav, vzhledem k výskytu dUevomorky. Ostatní odpisy byly 

v souladu s plánem. 

Nyní se zamEUíme na rozbor náklad] na hospodáUskou činnost. 
 

Náklady na hospodáUskou činnost 

Tato druhá část podkapitoly se bude vEnovat náklad]m souvisejícím 

s hospodáUskou činností pUíspEvkové organizace. 
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Tabulka č. 20: Náklady na hospodáUskou činnost v Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty a výroční zprávy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady celkem 285 130 313 545,2 264 011,8 196 833,3 245 857 297 547  
DaO z pUíjm] 179 930 166 440 120 690 85 880 55 670 80 940  

Náklady z činnosti 105 200 147 105,2 143 321,8 110 953,3 190 187 216 607  

SpotUeba energie 24 500 17 800 37 700 39 200 43 110 39 619  
Ostatní služby 80 700 11 000 14 160 7 860,3 7 000 7 619  
Mzdové náklady 0 0 30 738 37 969 109 525 137 439  

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

0 0 26 123 27 784 30 552 31 930  

Tvorba a zúčtování 
opravných položek 0 118 305,2 34 600,8 -1 860 0 0  

 

Náklady na hospodáUskou činnost byly nejvyšší v roce 2013, poté klesaly, a od 

roku 2016 jejich výše opEt nar]stá. 

 

Tabulka č. 21: Vertikální analýza náklad] na hospodáUskou činnost 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty a výroční zprávy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 100 
DaO z pUíjm] 63,10 53,08 45,71 43,63 22,64 27,20 

Náklady z činnosti 36,90 46,92 54,29 56,37 77,36 72,80 

SpotUeba energie 8,59 5,68 14,28 19,92 17,53 13,32 
Ostatní služby 28,30 3,51 5,36 3,99 2,85 2,56 
Mzdové náklady 0 0 11,64 19,29 44,55 46,19 

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

0 0 9,89 14,12 12,43 10,73 

Tvorba a zúčtování 
opravných položek 0 37,73 13,11 -0,94 0 0 

 

V tabulce, která ukazuje podíl jednotlivých náklad] na vedlejší činnost ve vztahu 

k celkovým náklad]m na tuto činnost je pomocí tučného písma poukázáno na nejvyšší 
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položky v jednotlivých letech. V prvních dvou sledovaných obdobích organizace 

nezamEstnávala žádné zamEstnance pro výkon vedlejší činnosti, proto jsou tyto náklady 

nulové. V následujících letech se však stávají nejvyšší procentuelní položkou náklad] 

na vedlejší činnost, což vedlo k poklesu danE z pUíjm], která dosud pUedstavovala 

nejvyšší náklad.  

Jak již bylo popsáno u náklad] na hlavní činnost, jsou zavedena úsporná opatUení 

ke všem energiím a jsou sledována a vyhodnocována zejména v topném období. Do 

ostatních služeb se Uadí služby spojené s Jazz Clubem a provozem. 

3.2.4 Výsledek hospodaUení 

Jak již bylo uvedeno výše, cílem pUíspEvkových organizací není dosahování zisku, 

ale uspokojování veUejných potUeb. Pokud pUíspEvková organizace vykonává i 

hospodáUskou činnost, tato musí vykazovat kladný výsledek hospodaUení. Na celkové 

výnosy a náklady hlavní i vedlejší činnosti Horáckého divadla Jihlava se nyní podíváme 

v následující tabulce a grafech. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 

 

Tabulka č. 22: Výsledek hospodaUení v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty organizace) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hlavní 
činnost 

Výnosy 35 798 35 861 37 416 40 037 43 314 47 170 

Náklady 36 967 36 884 38 135 40 382 43 912 47 757 

VH -1 169 -1 023 -719 -345 -598 -587 

Hospod. 
činnost 

Výnosy 1 454 1 337 1 076 875 858 902 

Náklady 285 313 265 196 246 297 

VH 1 169 1 023 811 679 612 605 

VH celkem 0 0 92 334 14 18 
 

V prvním a druhém sledovaném období se výnosy a náklady hlavní a hospodáUské 

činnosti rovnají, organizace vykazovala nulový výsledek hospodaUení. V dalších letech 

již organizace vykazuje kladný výsledek hospodaUení díky vykonávání hospodáUské 

činnosti. Nejvyššího zisku dosahuje organizace v roce 2015, kdy vykazuje nejnižší 

náklady na hospodáUskou činnost a také je dosahováno nejmenší ztráty z hlavní činnosti, 
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která je ziskem z hospodáUské činnosti pokryta. Vývoj hospodaUení hlavní činnosti je 

uveden v následujícím grafu. 

 

Graf č. 1: HospodaUení - hlavní činnost v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

 
Z grafu, který zobrazuje náklady, výnosy a hospodáUský výsledek hlavní činnosti, 

je patrné, že celkové hodnoty ve sledovaném období stoupaly. Dále je zde vidEt, že 

náklady vždy pUevyšovaly výnosy, a rozdíl mezi nimi je velmi nízký, a tedy záporný. 

Další graf zobrazuje vývoj hospodaUení činnosti hospodáUské. 

 

 
Graf č. 2: HospodaUení - hospodáUská činnost v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 
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Graf hospodáUské činnosti se od grafu hlavní činnosti liší zejména markantním 

rozdílem náklad] a výnos]. Celkové výnosy v jednotlivých letech klesaly, ale od roku 

2017 opEt začíná jejich výše stoupat. Náklady mají relativnE stabilní výši, která výraznE 

nekolísá, a pohybuje se zpravidla mezi 200 a 300 tisíci Kč.  

Z hospodáUské činnosti je dosahováno zisku ve všech sledovaných letech, jeho 

výši pUedstavuje šedý sloupec. PUestože jeho výše klesá, stále je udržována v kladných 

hodnotách. Dá se tedy Uíct, že organizace se ve sledovaných letech postupnE více 

zamEUuje na plnEní ukazatel] hlavní činnosti, pUesto však nezanedbává hospodáUskou 

činnost, která díky své ziskovosti nemusí být zUizovatelem zakázána. 

V posledním grafu se podíváme na výsledek hospodaUení hlavní činnosti, 

hospodáUské činnosti, a jejich rozdíl. 

 

 

Graf č. 3: Výsledek hospodaUení celkem v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy organizace) 

 
Graf potvrzuje, že ztrátová hlavní činnost je kryta ziskem z hospodáUské činnosti. 

Sloupce pUedstavují výsledky hospodaUení jednotlivých činností a spojnicová část grafu 

nám dává informaci o to, v jaké výši tento zisk pUevyšuje ztrátu divadla v hlavní 

činnosti. Nejvyššího zisku dosahuje divadlo v roce 2015. 
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3.3  Finanční analýza pUíspEvkové organizace 

Finanční analýza slouží k identifikování finanční situace podniku. KromE toho, že 

díky ní lze posoudit hospodaUení v minulém období, m]že sloužit také k odhalení 

pozitivních a negativních faktor], které hospodaUení ovlivnily. Lze tedy díky ní odhalit 

problémy, se kterými se bude organizace potýkat, či silné stránky, o které se bude moci 

opUít a využít je. KromE metod používaných v podnikatelském sektoru nabízí finanční 

analýza i specifické metody a ukazatele, využitelné v prostUedí nepodnikatelském 

(Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. Ř5) 

„Samotná existence organizací veUejného sektoru je založena na základním pilíUi 

financování, tedy rozpočtu, a dále na možnosti vykonávání tzv. doplOkových činností, 

které jsou provozovány za účelem využití majetku a odbornosti zamEstnanc]. DoplOková 

činnost však musí být realizována jako zisková a tento zisk musí být následnE využíván 

pro podporu činnosti hlavní.“ (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 110) 

Cílem činnosti neziskových organizací není dosažení zisku, ale zejména 

samofinancování, minimalizace vynaložených prostUedk] a dosažení maxima účinku 

s disponibilními prostUedky. Pro hodnocení hospodaUení je tedy potUeba akceptovat 

jejich zvláštnosti a nEkteré ukazatele finanční analýzy modifikovat (Otrusinová a 

Kubíčková, 2011, s. 110-111) 

Mezi cíle finanční analýzy patUí: 

• rozšíUit, doplnit a zjednodušit údaje o procesech v podniku, které 

poskytují pUedevším finanční výkazy za minulá období, 

• umožnit porovnání s jinými subjekty a tím umožnit hodnocení finanční 

situace, 

• stát se podkladem pro odhadování vývoje proces] v budoucích obdobích 

(Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. Ř5). 

Mezi vybrané ukazatele finanční analýzy patUí následující: 

• rentabilita hospodáUské činnosti a míra ztrátovosti hlavní činnosti, 

• finanční autarkie (sobEstačnost), 

• ukazatele likvidity, 
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• ukazatele aktivity,  

• ukazatele financování (Kraftová, 2002, s. řř-136). 

KromE zkoumání výše uvedených ukazatel] bude provedena také horizontální a 

vertikální analýza ukazatel], pro získání ucelenEjší pUedstavy o aktivech, pasivech, 

výnosech a nákladech organizace, jejich struktuUe a zmEnách v čase (Otrusinová a 

Kubíčková, 2011, s. ř2). 

3.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza udává informace o tom, jak se mEnily hodnoty jednotlivých 

položek v určitém časovém intervalu. Tyto zmEny je možné zaznamenat nEkolika 

zp]soby, mezi které patUí absolutní a procentuelní vyjádUení. ůbsolutní znamená rozdíl 

mezi hodnotami položky ve dvou po sobE následujících obdobích. V procentech se 

výsledek vyjadUuje jako podíl absolutní zmEny na zvolené základnE, tedy o kolik 

procent se hodnota zvýšila, respektive snížila (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. ř2-93). 

Horizontální analýza aktiv 

Pro vEtší pUehlednost je dlouhodobý nehmotný majetek označen jako DNM, 

dlouhodobý hmotný majetek jako DHM a dlouhodobý finanční majetek jako DFM. 
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Tabulka č. 23: Horizontální analýza aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 

  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

v tis. Kč v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 

Aktiva 
celkem -2 992 -2,41 -547 -0,45 -2 016 -1,67 -455 -0,38 847 0,72 

Stálá aktiva -2 041 -1,8 4 0 -2 387 -2,15 -270 -0,25 -286 -0,26 

DNM ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ 201 100 -31 -15,42 

DHM -2 059 -1,82 -40 -0,04 -2 340 -2,11 -471 -0,43 -255 -0,24 

DFM ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ 

Dlouhodobé 
pohledávky 17 16,67 45 37,82 -47 -28,66 0 0 0 0 

ObEžná 
aktiva -952 -8,8 -550 -5,58 371 3,98 -185 -1,91 1 133 11,93 

Zásoby -42 -14,53 -4 -1,62 -11 -4,53 3 1,29 44 18,72 

Krátkodobé 
pohledávky -350 -29,79 -172 -20,8 -18 -2,76 150 23,66 33 4,21 

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

-561 -6 -373 -4,24 399 4,74 -337 -3,82 1 055 12,44 

 

Hodnota celkových aktiv v letech klesala až do roku 2017, kdy opEt došlo 

k nár]stu. Co se týče stálých aktiv, organizace v roce 2016 nakoupila nový rezervační 

vstupenkový systém Colosseum pro jednoduché a rychlé odbavení divák] na pokladnE a 

jednoduchý nákup vstupenek pUes internet, proto se jeho hodnota zvýšila. Divadlo 

nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek. Hodnota dlouhodobých pohledávek 

v posledních dvou letech z]stává konstantní, jejich zmEna je tedy nulová. 

U obEžných aktiv došlo v posledních dvou letech k nár]stu zásob a krátkodobých 

pohledávek, krátkodobý finanční majetek nar]stal v roce 2015 a znovu v roce 2017. 

Co se týče stálých i obEžných aktiv současnE, hodnoty ve zbývajících letech mEly 

vEtšinou klesající tendenci, což vyplývá ze záporných hodnot uvedených v tabulce. 
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Horizontální analýza pasiv 

Pro pUehlednost je v tabulce využito zkratky ÚJ pro účetní jednotku a VH pro 

výsledek hospodaUení. 

 

Tabulka č. 24: Horizontální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 

  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % v tis. Kč v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 

Pasiva 
celkem -2 992 -2,41 -547 -0,45 -2 016 -1,67 -455 -0,38 847 0,72 

Vlastní 
kapitál -3 260 -2,77 -720 -0,63 -2 815 -2,48 -267 -0,24 74 0,07 

JmEní ÚJ -2 059 -1,82 -44 -0,04 -2 340 -2,1 -315 -0,29 -286 -0,26 

Fondy ÚJ -1 201 -27,46 -768 -24,2 -716 -29,77 366 21,67 358 17,42 

VH – – 92 100 242 263,04 -319 -95,5 3 20 

Cizí zdroje 267 4,28 174 2,67 798 11,94 -186 -2,49 772 10,58 

Rezervy – – – – – – – – – – 

Dlouhodobé 
závazky – – – – – – – – – – 

Krátkodobé 
závazky 267 4,28 174 2,67 798 11,94 -186 -2,49 772 10,58 

 

Celková pasiva vzrostla až v posledním sledovaném roce, stejnE tak vlastní kapitál, 

a cizí zdroje rostly ve všech letech s výjimkou roku 2016. 

Co se týče vlastního kapitálu, jmEní účetní jednotky nepatrnE klesalo ve všech 

sledovaných obdobích. Organizace v prvních letech nevykazovala žádný výsledek 

hospodaUení, nebo[ ztrátu z hlavní činnosti sto procenty pokryl zisk z vedlejší činnosti. 

U cizích zdroj] se jedná pouze o krátkodobé závazky, jejichž hodnota z roku 2015 

na rok 2016 poklesla o 2,49 %, v ostatních letech vždy stoupala. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro pUehlednost je využita zkratka VH pro označení výsledku hospodaUení. 

 

Tabulka č. 25: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztráty organizace) 

  
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

v tis. Kč v % 
v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

Náklady 
celkem -83 -0,22 1 251 3,39 2 246 5,89 3 530 8,74 -3 845 -8,76 

DaO z 
pUíjm] – – 3,7 100 -1,7 -45,95 -1,7 -85 -0,2 -66,67 

Finanční 
náklady – – – – – – 0,7 100 4,3 614,29 

Náklady na 
transfery – – – – – – – – – – 

Náklady                            
z činnosti -83 -0,22 1 247 3,38 2 247 5,89 3 531 8,74 3 841 8,75 

Výnosy 
celkem 18 0,05 1 600 4,47 2 621 7,01 3 276 8,18 3 857 8,9 

Finanční 
výnosy -23 -46,94 -13 -50 -4 -30,77 -8 -88,8 0 0 

Výnosy                          
z činnosti -1 055 -11,98 519 6,7 950 11,49 2 016 21,86 13 0,12 

Výnosy                             
z transfer] 1 096 4,07 1 094 3,9 1 675 20,22 1 268 13,74 3 843 11,98 

VH pUed 
zdanEním 145 12,4 308 30,08 372 51,96 -254 -73,8 11 1,84 

VH po 
zdanEní 145 12,4 304 29,69 375 52,08 -254 -73,6 12 2 

 

Výše celkových náklad] v letech 2014-2016 rostla, v roce 2017 poklesla o 

necelých ř %. V roce 2014 se objevuje jako náklad daO z pUíjm], organizace pUestává 

pouze pokrývat ztrátu z hlavní činnosti, ale její hospodáUská činnost začíná být zisková 

ve vyšší míUe. Od roku 2016 se také objevují kurzové ztráty zaUazené pod finanční 

náklady. Náklady na transfery jsou ve všech letech nulové. Náklady z činnosti tvoUí 

zejména mzdové náklady, zákonné sociální pojištEní, odpisy dlouhodobého majetku, 

spotUeba materiálu a energií a ostatní služby. Odpisy jednotlivých let byly v souladu 

s plánem. Od roku 2014 výše náklad] na činnost roste zvyšujícím se tempem. 
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Celkové výnosy ve sledovaném období rostou. Jednotlivé položky mají, až na 

výjimky, rostoucí tendenci. Touto výjimkou jsou finanční výnosy, kam patUí úroky, 

jejichž hodnota se snižuje v d]sledku nízkých úrokových sazeb. Nejvyšší nár]st u 

výnos] z transfer] lze pozorovat mezi lety 2014/2015. Sice tyto výnosy v následujících 

letech i nadále rostou, v porovnání s tímto rokem se však jejich tempo nár]stu pomalu 

snižuje. Výsledek hospodaUení v roce 2016 poklesl o více než 73 %, od roku 

následujícího začíná opEt minimálnE nar]stat. 

3.3.2 Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy zjiš[ujeme podíl jedné složky na celku, napUíklad jedné 

položky aktiv na celkových aktivech. Je tedy zkoumána struktura jev] v jediném 

období. PrimárnE zkoumá skladbu jednotlivých účetních výkaz], sekundárnE však m]že 

dávat informace i o vývoji jednotlivých položek (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. ř3). 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty byla provedena u rozboru náklad] a 

výnos], budeme se tedy nyní vEnovat pouze jednotlivým stranám rozvahy. 

Vertikální analýza aktiv 

Pro pUehlednost jsou využity zkratky DNM pro dlouhodobý nehmotný majetek, 

DHM pro dlouhodobý hmotný majetek a DFM pro dlouhodobý finanční majetek. 

První tabulka obsahuje výsledky vertikální analýzy stálých aktiv, druhá tabulka je 

zamEUena na aktiva obEžná. 
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Tabulka č. 26: Vertikální analýza stálých aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 

  
Aktiva 
celkem 

Stálá 
aktiva DNM DHM DFM 

Dlouhodobé 
pohledávky 

2012 v tis. Kč 123 950 113 133 – 113 032 – 102 

  v % 100 91,27 – 91,19 – 0,08 

2013 v tis. Kč 120 958 111 092 – 110 973 – 119 

  v % 100 91,84 – 91,75 – 0,10 

2014 v tis. Kč 120 411 111 096 – 110 932 – 164 

  v % 100 92,26 – 92,13 – 0,14 

2015 v tis. Kč 118 395 108 709 – 108 592 – 117 

  v % 100 91,82 – 91,72 – 0,10 

2016 v tis. Kč 117 940 108 439 201 108 121 – 117 

  v % 100 91,94 0,17 91,67 – 0,10 

2017 v tis. Kč 118 787 108 153 170 107 866 – 117 

  v % 100 91,05 0,14 90,81 – 0,10 

 

Tabulka č. 27: Vertikální analýza obEžných aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 

  
Aktiva 
celkem 

ObEžná 
aktiva Zásoby 

Krátkodobé 
pohledávky 

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

2012 v tis. Kč 123 950 10 817 289 1 175 9 354 

  v % 100 8,73 0,23 0,95 7,55 

2013 v tis. Kč 120 958 9 865 247 825 8 793 

  v % 100 8,16 0,20 0,68 7,27 

2014 v tis. Kč 120 411 9 315 243 652 8 420 

  v % 100 7,74 0,2 0,54 6,99 

2015 v tis. Kč 118 395 9 686 232 634 8 819 

  v % 100 8,18 0,20 0,54 7,45 

2016 v tis. Kč 117 940 9 501 235 784 8 482 

  v % 100 8,06 0,20 0,66 7,19 

2017 v tis. Kč 118 787 10 634 279 817 9 537 

  v % 100 8,95 0,23 0,69 8,03 
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Z pUedcházejících tabulek je patrné, že pomEr jednotlivých položek aktiv 

k celkovým aktiv]m se výraznE nemEní. NejvEtší položkou jsou stálá aktiva tvoUená 

v prvních čtyUech letech zejména dlouhodobým hmotným majetkem a nízkým podílem 

dlouhodobých pohledávek, v roce 2016 a 2017 také dlouhodobým nehmotným 

majetkem (rezervační vstupenkový systém Colosseum, zmiOován u horizontální 

analýzy). Stálá aktiva tvoUí více než ř1 % celkových aktiv, obEžná aktiva dosahují 

svého maxima v posledním sledovaném roce, pUedstavují však pouhých Ř,ř5 %. 

Nejvyšší položkou je krátkodobý finanční majetek tvoUený penEžními prostUedky 

v pokladnE, na bEžném účtu a na bEžném účtu FKSP. 

Vertikální analýza pasiv 

Pro snazší orientaci jsou použity zkratky ÚJ pro účetní jednotku a VH pro 

výsledek hospodaUení. Položky Rezervy a Dlouhodobé závazky tabulka neobsahuje, 

organizace netvoUí žádné rezervy a neeviduje dlouhodobé závazky. 

 

Tabulka č. 28: Vertikální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 

  

Pasiva 
celkem 

Vlastní 
kapitál 

JmEní 
ÚJ 

Fondy 
ÚJ VH 

Cizí 
zdroje 

Krátkodobé 
závazky 

2012 
v tis. Kč 123 950 117 709 113 335 4 374 – 6 241 6 241 

v % 100 94,96 91,44 3,53 – 5,04 5,04 

2013 
v tis. Kč 120 958 114 449 111 276 3 173 – 6 508 6 508 

v % 100 94,62 92,00 2,62 – 5,38 5,38 

2014 
v tis. Kč 120 411 113 729 111 232 2 405 92 6 682 6 682 

v % 100 94,45 92,38 2,00 0,08 5,55 5,55 

2015 
v tis. Kč 118 395 110 914 108 892 1 689 334 7 480 7 480 

v % 100 93,68 91,97 1,43 0,28 6,32 6,32 

2016 
v tis. Kč 117 940 110 647 108 577 2 055 15 7 294 7 294 

v % 100 93,82 92,06 1,74 0,01 6,18 6,18 

2017 
v tis. Kč 118 787 110 721 108 291 2 413 18 8 066 8 066 

v % 100 93,21 91,16 2,03 0,02 6,79 6,79 

 

Pasiva jsou tvoUena zejména vlastním kapitálem, který tvoUí více než ř3 % ve 

všech sledovaných letech. Z nejvEtší části je tvoUen jmEním účetní jednotky, v malé 
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míUe pak také Fondem odmEn, Fondem kulturních a sociálních potUeb, Rezervním 

fondem tvoUeným ze zlepšeného výsledku hospodaUení a Fondem reprodukce majetku. 

PomEr fond] k celkovým pasiv]m však dosahuje maximálnE 3,53 % a to hned v prvním 

roce. Výsledek hospodaUení je tvoUen až od roku 2014 a pUedstavuje procentuelnE 

nejmenší položku pasiv.  

Cizí zdroje jsou tvoUeny pouze krátkodobými závazky, ostatní položky proto 

nejsou uvedeny, ale jejich výše nepUesahuje 7 % celkových pasiv. TvoUí je zejména 

závazky v]či zamEstnanc]m, dodavatel]m a danE.  

3.3.3 Rentabilita hospodáUské činnosti a míra ztrátovosti hlavní 
činnosti 

Ukazatele rentability vyjadUují výkonnost subjektu, účinnost používaných 

prostUedk] a provádEné činnosti ve vztahu k zisku. Je to tedy pomEr mezi dosaženými 

výsledky a vynaloženými prostUedky. Výsledkem je poté informace o tom, kolik 

jednotek výstupu (zisk jako rozdíl mezi výnosy a náklady) pUinesla jedna jednotka 

vstupu (celková aktiva, vložený kapitál) (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. ř7). 

Rentabilita patUí k tradičním oblastem finanční analýzy u soukromých ziskových 

firem. U municipálních firem je však nutné si uvEdomit, že smyslem jejich činnosti není 

dosažení zisku. Dále je nutno poznamenat, že tyto firmy kromE hlavní činnosti, jejímž 

cílem je vyrovnanost náklad] a výnos], realizují i hospodáUskou činnost se zamEUením 

na zisk. S ohledem na specifika municipálních firem je tedy možné jako ukazatele 
využít pro hospodáUskou činnost ukazatel rentability náklad], a v souvislosti s hlavní 

činností bude zkoumána míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z hospodáUské 

činnosti (Kraftová, 2002, s. 105-106). 

Rentabilita náklad] hospodáUské činnosti 

Rentabilita náklad] pomEUuje tzv. užitný efekt v podobE zisku s prostUedky, které 

byly na jeho produkci vynaloženy, pUičemž užitný efekt pUedstavuje užitečnost produktu 

uznanou spotUebitelem po stránce kvality, kvantity i ceny. HospodáUská činnost je 

zUizovatelem povolena pouze za pUedpokladu její ziskovosti, a cílem organizace je tedy 

maximalizace tohoto ukazatele. Pokud výsledek inklinuje k záporné hodnotE, mEla by 

organizace uvažovat o ukončení hospodáUské činnosti (Kraftová, 2002, s. 107). 
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Vzorec rentability je následující 堅朝帖Č 噺  張蝶呑Č朝呑Č
 捲 などど, (1) 

pUičemž 

r NDČ … rentabilita náklad] hospodáUské činnosti, 

HVDČ … hospodáUský výsledek hospodáUské činnosti, 

NDČ … náklady hospodáUské činnost (Kraftová, 2002, s. 106). 

 

Tabulka č. 29: Rentabilita náklad] hospodáUské činnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HVDČ v tis. Kč 1 169,08 1 023,55 812,03 679,04 613,14 605,13 

NDČ v tis. Kč 285,13 313,55 264,01 196,83 245,87 297,55 

rNDČ v % 410,02 326,44 307,58 344,99 249,38 203,37 

 

Za hospodáUský výsledek byl dosazen výsledek hospodaUení po zdanEní, neboli 

EůT (earnings after taxes) (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. ř7). 

V tabulce je zachycen výsledek hospodaUení a náklady hospodáUské činnosti za 

sledovaná období. Poslední Uádek tabulky pUedstavuje výsledek výpočtu, rentabilitu 

náklad] hospodáUské činnosti v procentech. Vyjma roku 2015 má rentabilita klesající 

tendenci, což je d]sledkem zejména snižujícího se výsledku hospodaUení, nebo[ výše 

náklad] na hospodáUskou činnost vynaložených se pohybuje zhruba od 1ř6 tisíc Kč do 

314 tisíc Kč. 

Cílem organizace by mEla být maximalizace rentability. PUestože má, až na 

výjimku – rok 2015, klesající tendenci, je stále udržována v kladných hodnotách, což je 

považováno za pozitivní jev. Prozatím tedy není nutné od hospodáUské činnosti upustit, 

nebo[ kladný výsledek hospodaUení stále ještE náklady o více než 100 % pUevyšuje. 

Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z hospodáUské činnosti 

Ukazatel míry pokrytí ztráty nám dává informaci o tom, v jaké míUe je ziskem 

z hospodáUské činnosti pokrývána ztráta organizace z činnosti hlavní, a to 

v procentuálním vyjádUení. ůby bylo možné tento ukazatel vyčíslit, je nutné, aby byla 
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realizována hospodáUská činnost, a aby hlavní činnost byla ztrátová. PUi nulovém 

hospodáUském výsledku nelze ukazatel kvantifikovat (Kraftová, 2002, s. 107-108). 

Vzorec míry pokrytí ztráty je následující 傑ｇ 噺  佃沈鎚賃呑Č佃痛追á痛銚那Č  捲 などど, (2) 

pUičemž 

Z“ … míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z hospodáUské činnosti, 

zisk DČ … hospodáUský výsledek z hospodáUské činnosti implicitnE v kladné 

hodnotE, 

ztráta HČ … hospodáUský výsledek z hlavní činnosti implicitnE v záporné hodnotE 

(Kraftová, 2002, s. 107). 

 

Tabulka č. 30: Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z hospodáUské činnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ziskDČ v tis. Kč 1 169,08 1 023,55 812,03 679,04 613,14 605,13 

ztrátaHČ v tis. Kč 1 169,08 1 023,55 719,96 345,40 598,55 587,25 

Z" v % 100 100 113 197 102 103 
 

Za hospodáUský výsledek byl dosazen výsledek hospodaUení po zdanEní, neboli 

EůT (earnings after taxes) (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. ř7). Protože organizace 

vykonává vedlejší činnost a v hlavní činnosti je ztrátová, je možné a vhodné tento 

ukazatel počítat. 

V tabulce je uveden zisk z hospodáUské činnosti a ztráta z vykonávání hlavní 

činnosti pUíspEvkové organizace. V posledním Uádku tabulky je uvedeno, jakým 

procentem hospodáUská činnost dokáže pokrýt ztrátu z hlavní činnosti. V prvních dvou 

letech má zisk a ztráta shodnou hodnotu, ztráta je tedy pokryta celými sty procenty, 

v roce 2014 je zisk vyšší o 13 %. Výjimku tvoUí opEt rok 2015, kde zisk z hospodáUské 

činnosti pokrývá ztrátu z hlavní činnosti skoro dvojnásobnE. Po tomto roce výsledek 

ukazatele opEt klesá, ale stále se drží nad hodnotnou 100 %, což znamená, že i nadále je 

ztráta z hlavní činnosti pokryta ziskem z činnosti vedlejší, ačkoliv již v menší míUe, než 

tomu bylo v roce 2015. 
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3.3.4 Finanční autarkie 

Ukazatel autarkie pUedstavuje míru sobEstačnosti municipální firmy, v našem 

pUípadE pUíspEvkové organizace. Jedná se o typický ukazatel pro municipální sféru, 

který informuje o tom, v jaké míUe jsou pokryty náklady hlavní činnosti z dosažených 

výnos]. Ukazatel by mEl dosahovat hodnot vyšších než 1. ůutarkie m]že být, 

v závislosti na použitých datech, hodnocena na bázi výnosovE nákladové či pUíjmovE 

výdajové. Pro výpočet bude zvolen ukazatel autarkie hlavní činnosti na bázi výnos] a 

náklad] (Kraftová, 2002, s. 101; Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 112). 

ůutarkie hlavní činnosti na bázi výnos] a náklad] 

Tento ukazatel se týká pouze hlavní činnosti a odráží míru, v jaké je municipální 

firma sobEstačná z hlediska pokrytí svých náklad] z dosažených výnos]. Ve výnosech 

jsou zahrnuty neinvestiční dotace, tedy část veUejných prostUedk], která byla určena na 

zajištEní veUejných produkt] realizovaných organizací. NejvýhodnEjší situací je ta, kdy 

ukazatel je roven 100 % (vyjadUuje se v procentech). Nižší hodnoty znamenají 

nedostatečné krytí náklad], naopak vyšší hodnota vede k úvahám o tom, zda nelze 

dotační prostUedky využít lepším zp]sobem, či zda by nemEl být snížen uživatelský 

poplatek – výnos organizace (Kraftová, 2002, s. 102-103). 

Vzorec autarkie hlavní činnosti je následující 畦張蝶貸張Č 噺  蝶那Č朝那Č
捲 などど, (3) 

pUičemž 

AHV – HČ … autarkie hlavní činnosti na nákladovE výnosové bázi, 

VHČ … výnosy hlavní činnosti, 

NHČ … náklady hlavní činnosti (Kraftová, 2002, s. 102). 
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Tabulka č. 31: ůutarkie hlavní činnosti na bázi výnos] a náklad] 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy zisku a ztrát organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VHČ v tis. Kč 35 798,83 35 861,30 37 416,24 40 037,04 43 313,50 47 196,91 

NHČ v tis. Kč 36 967,92 36 884,85 38 136,20 40 382,43 43 912,04 47 757,16 

AHV - HČ v % 96,84 97,23 98,11 99,14 98,64 98,83 

 

V tabulce jsou uvedeny výnosy a náklady organizace související s hlavní činností. 

Poslední Uádek pUedstavuje výsledek, tedy míru autarkie, které organizace dosahuje. 

V ideálním pUípadE by se tato hodnota mEla rovnat 100 %. Této hodnoty organizace 

nedosahuje ani v jednom ze sledovaných období, což znamená, že divadlo není ani 

v jednom roce z hlediska pokrytí svých náklad] z výnos] hlavní činnosti sobEstačné, 

avšak této hodnotE se od mírného poklesu v roce 2016 začíná opEt pUibližovat. 

Z tabulky je také možno vyčíst, že výnosy i náklady (kromE nepatrného poklesu 

v roce 2013) nadále rostou, a že organizace vykazuje záporný výsledek hospodaUení 

z hlavní činnost. Protože tato organizace provozuje i vedlejší, hospodáUskou činnost, 

tuto ztrátu m]že kladným výsledkem hospodaUení z hospodáUské činnosti pokrýt, jak již 

bylo uvedeno pUi výpočtech rentability.  

3.3.5 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity, okamžité, pohotové a bEžné, jsou nejčastEji hodnocenými 

ukazateli municipálních firem. PUedmEtem hodnocení je vEtšinou likvidita okamžitá a 

pohotová, kdy záleží na tom, v jaké míUe se u organizace vyskytují zásoby a pohledávky 

(Kraftová, 2002, s. 114-115).  

Likvidita znamená schopnost uhradit finanční závazky v okamžiku jejich 

splatnosti. ůby byla organizace solventní, musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce 

likvidní formE. Všechny ukazatele likvidity patUí mezi pomErové ukazatele, které 

ukazují stav pouze k hodnocenému okamžiku (Máče, 2006, s. 34). 

V práci budou zkoumány okamžitá a pohotová likvidita a čistý pracovní kapitál. 

  



75 
 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita mEUí schopnost hradit okamžitE splatné závazky. FinančnE 

zdravé firmy soukromého sektoru se pohybují kolem hodnoty 0,2. Municipální firmy 

vykazují tuto hodnotu na konci roku zpravidla vyšší, nebo[ v tomto období bývá 

z]statek penEžních prostUedk] vyšší (Kraftová, 2002, s. 115; Máče, 2006, s. 35). 

Vzorec okamžité likvidity je následující 詣彫 噺  牒勅懲跳塚, (4) 

pUičemž 

LI … okamžitá likvidita, 

Pe … peníze a jejich ekvivalenty (tj. vč. termínovaných vklad] a v krátké dobE 

obchodovatelných cenných papír]), 

KZv … krátkodobé závazky (Kraftová, 2002, s. 115). 

 

Tabulka č. 32: Okamžitá likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pe v tis. Kč 9 353,52 8 793,36 8 420,14 8 818,95 8 482,07 9 537,47 

KZv v tis. Kč 2 833,99 3 112,37 2 959,77 3 638,89 3 412,53 3 965,80 

LI 3,30 2,83 2,84 2,42 2,49 2,40 

 

V tabulce jsou uvedeny peníze a jejich ekvivalenty a krátkodobé závazky PO. 

PenEzi se rozumí bEžný účet, bEžný účet FKSP a pokladna (účty 241, 243 a 261). Do 

krátkodobých závazk] byli zahrnuti dodavatelé, zamEstnanci a jiné závazky v]či nim, 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní, d]chodové spoUení, daO z pUíjm], daO 

z pUidané hodnoty, ostatní danE a ostatní krátkodobé závazky. Do výpočt] nebyly 

zahrnuty výdaje a výnosy pUíštích období, ani dohadné účty pasivní. 

Nejvyšší položku penEz tvoUí bEžný účet (více než ř0 % čitatele), který Horácké 

divadlo vede u České spoUitelny. ZmEny ve výši finančních prostUedk] na tomto účtu je 

proto nejvýznamnEjším faktorem ovlivOujícím výši tohoto ukazatele z pohledu aktiv. 

Výši jmenovatele nejvíce ovlivOují mzdové náklady organizace. Samotné závazky v]či 
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zamEstnanc]m tvoUí okolo 44 % krátkodobých závazk], druhou nejvyšší položkou jsou 

závazky z d]vodu placení sociálního zabezpečení. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, nEkdy také nazývána jako Quick Test či ůcid Test, by se mEla 

pohybovat kolem hodnoty 1. Tato hodnota pUedstavuje vyrovnanost mezi krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobými závazky. Hodnota nižší než 1 pUedstavuje nebezpečí 

nesolventnosti organizace, naopak hodnota pUevyšující 1 znamená, že prostUedky jsou 

neefektivnE vázány v penEzích a pohledávkách, nezhodnocují se. Pohotová likvidita je 

očištEna od vlivu zásob jakožto nejménE likvidní složky obEžných aktiv (Kraftová, 

2002, s. 116-117; Máče, 2006, s. 34). 

Vzorec pohotové likvidity je následující 詣彫彫 噺  牒勅袋牒墜懲跳塚 , (5) 

pUičemž 

LII … pohotová likvidita, 

Pe … peníze a jejich ekvivalenty (tj. vč. termínovaných vklad] a v krátké dobE 

obchodovatelných cenných papír]), 

Po … pohledávky, a to krátkodobé pohledávky, 

KZv … krátkodobé závazky (Kraftová, 2002, s. 116). 

 

Tabulka č. 33: Pohotová likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pe v tis. Kč 9 353,52 8 793,36 8 420,14 8 818,95 8 482,07 9 537,47 

Po v tis. Kč 889,55 707,30 475,57 516,34 591,00 571,95 

KZv v tis. Kč 6 241,26 6 508,21 6 682,19 7 480,33 7 293,60 8 065,59 

LII 1,64 1,46 1,33 1,25 1,24 1,25 

 

Ve zkoumaných letech pohotová likvidita klesala, a nejnižší hodnoty dosáhla 

v roce 2016, kdy pomEr mezi obEžnými aktivy (bez zásob) a krátkodobými závazky se 

rovnal 1,24. Další sledovaný rok, rok 2017, pUinesl nepatrný nár]st pohotové likvidity. 
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D]vodem poklesu bylo snížení penEžních prostUedk] a krátkodobých pohledávek 

v čitateli, soubEžnE se zvyšováním hodnoty ve jmenovateli. Jak již bylo uvedeno výše, 

krátkodobé závazky jsou tvoUeny zejména mzdovými závazky v]či zamEstnanc]m 

včetnE výdaj] na sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je 1. Z tabulky je patrné, že tuto hodnotu 

organizace pUekračuje ve všech sledovaných obdobích, což znamená, že divadlo by 

nemElo mít problémy se solventností. Snižující hodnota pohotové likvidity naznačuje, 

že organizace dokáže efektivnEji využít prostUedky dUíve vyšší mErou vázané 

v pohledávkách a penEzích. 

Čistý pracovní kapitál 

KromE likvidity m]že také organizace neziskového sektoru pozorovat vývoj 

čistého pracovního kapitálu. Jedná se o stavovou veličinu, o absolutní ukazatel likvidity. 

Čistý pracovní kapitál (či zkrácenE pracovní kapitál) pUedstavuje prostUedky, které má 

organizace k dispozici pro svou bEžnou provozní činnost. PUedstavuje tedy rozdíl mezi 

využitelným krátkodobým majetkem a prostUedky, které pUedstavují výši závazk], jež je 

nutné uhradit (Kraftová, 2002, s. 117). 

Vzorec čistého pracovního kapitálu je následující 鶏計 噺 頚畦 伐 計傑懸, (6) 

pUičemž 

PK … čistý pracovní kapitál, 

Oů … obEžná aktiva, 

KZv … krátkodobé závazky (Kraftová, 2002, s. 117). 
Tabulka č. 34: Čistý pracovní kapitál 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oů v tis. Kč 10 816,87 9 865,39 9 314,76 9 685,58 9 501,34 10 633,90 

KZv v tis. Kč 6 241,26 6 508,21 6 682,19 7 480,33 7 293,60 8 065,59 

PK 4 575,61 3 357,18 2 632,57 2 205,25 2 207,74 2 568,31 
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ůčkoliv se ve srovnání s prvním sledovaným obdobím pracovní kapitál organizace 

v roce s nejnižší hodnotou snížil o více než 50 %, jeho hodnota nikdy neklesla pod 

2 miliony korun. To tedy znamená, že organizace má k dispozici prostUedky, které 

pokrývají krátkodobé závazky, a ještE zbude část prostUedk] pro bEžnou provozní 

činnost. V posledním roce je opEt vidEt nár]st, který je zp]soben rychlejším nár]stem 

obEžných aktiv v porovnání s nár]stem krátkodobých závazk]. ObEžná aktiva oproti 

pUedchozímu roku narostla o necelých 12 %, krátkodobé závazky pUitom pouze o 

necelých 10,6 %. 

3.3.6 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity hodnotí schopnost využívat vložené prostUedky, ukazují na 

vázanost kapitálu v aktivech firmy a jejich míru transformace do žádoucích 

efekt].“(Kraftová, 2002, s. 46) 

Pro municipální firmy znamená ukazatel aktivity doplOující ukazatel, který se 

prolíná hodnocením ukazatel] ostatních oblastní, nebo[ výkonnost a míra využití 

majetku ve vztahu k výsledk]m produkčního procesu mohou významným zp]sobem 

ilustrovat dopady Uízení municipální firmy na její efektivnost, zejména na její složku 

hospodárnosti (Kraftová, 2002, s. 11ř). 

Vybranými ukazateli zkoumanými v této práci budou: 

• obrat kapitálu, 

• míra vázanosti fixních aktiv ve výnosech (Otrusinová a Kubíčková, 

2011, s. 114). 

Obrat kapitálu 

Obrat kapitálu je jedním ze základních ukazatel] výkonnosti zdroj] vložených do 

produkce, která je hodnocena pomocí výnos]. Výnosy zachycují jak hodnotu dotací, tak 

hodnotu uživatelského poplatku, včetnE ostatních výnos] i výnos] z hospodáUské 

činnosti. Obrat kapitálu ukazuje, kolikrát se „vrátí“ kapitál vložený do fungování 

organizace, pUičemž cílem je jeho maximalizace (Kraftová, 2002, s. 114). 
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Vzorec obratu kapitálu je následující 剣決堅欠建 倦欠喧件建á健憲 噺  蝶懲, (7) 

pUičemž 

V … výnosy celkem, 

K … kapitál, celková pasiva (Kraftová, 2002, s. 11Ř; Otrusinová a Kubíčková, 

2011, s. 114). 

 

Tabulka č. 35: Obrat kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

V v tis. Kč 35 799 35 861 37 416 40 037 43 313 47 169 

K v tis. Kč 123 950 120 958 120 411 118 395 117 940 118 787 

Obrat kapitálu 0,29 0,30 0,31 0,34 0,37 0,40 

 

Cílem tohoto ukazatele by mEla být jeho maximalizace. Z uvedeného je však 

patrné, že do organizace vložený kapitál se nevrátí ani jedenkrát. I pUesto však lze jako 

pozitivní hodnotit zvyšující se hodnotu tohoto ukazatele. 

Míra vázanosti fixních aktiv ve výnosech 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak velká část stálých aktiv se obrátí v ročních 

výnosech. Míra vázanosti fixních aktiv ve výnosech vypovídá o míUe náročnosti daného 

oboru na dlouhodobý majetek. Nižší hodnoty znamenají, že firma ve vyšší intenzitE 

využívá stálá aktiva pUi tvorbE výkon]. Naopak vysoké hodnoty by znamenaly 

neekonomické vázání zdroj] v dlouhodobém majetku ve vztahu k úrovni výnos] 

(Kraftová, 2002, s. 121; Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 114). 

Vzorec míry vázanosti fixních aktiv ve výnosech je následující 兼í堅欠 懸á権欠券剣嫌建件 繋畦 券欠 懸ý券剣嫌結潔董 噺  庁凋蝶 , (8) 

pUičemž 

Fů … hodnota fixních aktiv v z]statkové cenE, 

V … výnosy celkem (Kraftová, 2002, s. 121). 
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Tabulka č. 36: Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkazy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fů v tis. Kč 113 134 111 092 111 096 108 709 108 439 108 153 

V v tis. Kč 35 799 35 861 37 416 40 037 43 313 47 169 

míra vázanosti Fů 3,16 3,10 2,97 2,72 2,50 2,29 

 

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku tvoUí u organizace více než ř0 % aktiv. 

Je tvoUen zejména stavbami a samostatnými hmotnými movitými vEcmi a soubory 

hmotných movitých vEcí. NEkteré prostory organizace pronajímá a movité vEci využívá 

pro svou činnost. PUíkladem jsou kulisy nebo autobusy využívané pro svozovou činnost. 

Divadlo se snaží využívat a pUetváUet již vlastnEné movité vEci s cílem snížení náklad], 

proto hodnota fixních aktiv klesá. 

3.3.7 Ukazatele financování 

V soukromém sektoru patUí tyto ukazatele k jednEm z nejvýznamnEjších, avšak u 

municipálních firem je jejich pozice ponEkud odlišná. U tEchto organizací zpravidla 

pUevažují vlastní zdroje nad dluhy, které mají nejčastEji krátkodobý charakter, a jedná se 

zejména o závazky k dodavatel]m a zamEstnanc]m, včetnE závazk] v]či institucím 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištEní a státu. V této práci bude zkoumána míra 

finanční nezávislosti (stability) (Kraftová, 2002, s. 126-127; Otrusinová a Kubíčková, 

2011, s. 115). 

Míra finanční nezávislosti 

Míra finanční nezávislosti (stability) je stavovým okamžikovým indikátorem. U 

pUíspEvkových organizací bývá jeho hodnota vyšší, okolo 70 %, pUestože tato hodnota 

není vždy v souladu s pravidlem, které Uíká, že dlouhodobý kapitál má krýt fixní aktiva. 

PUi hodnocení ukazatele je tUeba brát v úvahu oborové odlišnosti a také to, zda 

organizace vlastní či nevlastní nemovitý majetek. Pokud PO dosahuje hodnot okolo 

30 %, jedná se o výraz nestability (Kraftová, 2002, s. 127). 
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Vzorec míry finanční nezávislosti je následující 兼í堅欠 血件券欠券č券í 券結権á懸件嫌健剣嫌建件 噺  蝶懲懲  捲 などど, (9) 

pUičemž 

VK … vlastní kapitál, 

K … celkový kapitál (Kraftová, 2002, s. 127). 

 

Tabulka č. 37: Míra finanční nezávislosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvahy organizace) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VK v tis. Kč 117 709 114 449 113 729 110 915 110 647 110 721 

K v tis. Kč 123 951 120 957 120 412 118 394 117 941 118 787 

míra finanční 
nezávislosti 94,96 94,62 94,45 93,68 93,82 93,21 

 

Pro pUíspEvkové organizace je typické vysoké hodnoty tohoto ukazatele. Výše 

vlastního kapitálu se snižovala, v posledních tUech letech však dosahuje velmi 

podobných hodnot. Celkový kapitál se snižoval pUibližnE stejným tempem, proto míra 

finanční nezávislosti organizace pUíliš nekolísá. Pohybuje se od ř3 do ř5 procent, což 

znamená, že cizí zdroje, tvoUeny pouze krátkodobými závazky, tvoUí v celkové hodnotE 

kapitálu zanedbatelné množství. Kapitál tedy tvoUí zejména jmEní účetní jednotky, 

konkrétnE transfery na poUízení dlouhodobého majetku a fond reprodukce majetku. 

3.4  SWOT analýza 

Finanční analýza se zabývá analyzováním účetních výkaz], zejména rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Zkoumá tedy organizaci zevnitU. Nyní se však pomocí analýzy 

SWOT podíváme kromE vnitUního také na vnEjší prostUedí, a[ už divadlem ovlivnitelné 

či nikoliv. 
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Tabulka č. 38: Matice SWOT 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, Dubec a Tehák, 2010, s. 2řř) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ůnalýza je charakterizována zejména poslední fází provádEní – maticí SWOT. 

Jejím autorem je ůlbert Humphrey, jehož cílem bylo vytvoUit nový systém Uízení zmEn 

ve společnostech. Využívá se tedy zejména u firem ziskového sektoru (Grasseová, 

Dubec a Tehák, 2010, s. 295-296). 

SWOT analýza vznikla pUetvoUením týmové metody pro plánování pojmenované 

SOFT analýza, kterou vytvoUil tentýž autor. SWOT je zkratka z anglického originálu, 

každé písmeno pUedstavuje jednu oblast zkoumání: S pro Strenghts (silné stránky), W 

pro Weaknesses (slabé stránky), O pro Opportunities (pUíležitosti) a konečnE T pro 

Threats (hrozby). Silné a slabé stránky mohou být organizací ovlivnitelné, jedná se o 

analýzu vnitUních možností organizace, pUíležitosti a hrozby pUedstavují analýzu 

vnEjšího prostUedí a jedná se o faktory neovlivnitelné (politika, vývoj obecných 

ekonomických podmínek a další) (Grasseová, Dubec a Tehák, 2010, s. 295-296). 

Jednotlivé oblasti budou popsány v následujících odstavcích. 
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Strenghts – silné stránky: 

• divadlo s dlouholetou tradicí – první zmínky o divadle se datují k roku 

1939, 

• v centru mEsta nedaleko Masarykova námEstí – snadno dostupné pro pEší 

i automobily, zastávka MHD na MasarykovE námEstí, 

• svozová činnost – divadlo pravidelnE sváží své abonenty a nabízí svoz i pro 

ostatní diváky, 

• pUedplatné – abonentní legitimace jsou pUenosné, to znamená, že napUíklad 

v pUípadE nemoci abonenta se m]že pUedstavení zúčastnit jeho kamarád 

nebo rodinný pUíslušník, lze také abonentní legitimaci nEkomu vEnovat, 

• hostující pražské i zahraniční divadelní soubory – lákadlo pro náročnEjší 

diváky, 

• vstupenky – vstupenky lze rezervovat telefonicky či online, rezervační 

systém je dostupný na internetových stránkách HDJ, novE lze také 

eVstupenku vytisknout doma, bez nutnosti navštívení PUedprodeje 

vstupenek, 

• vlastní internetové stránky i stránka na sociálních sítích – divadlo 

spravuje i stránku na Facebooku, kde pravidelnE aktualizuje současná 

pUedstavení včetnE upoutávek a poskytuje i pohled do zákulisních pUíprav 

pUedstavení, 

• hostování v jiných divadlech (propagace HDJ) – divadlo se dostává do 

podvEdomí širší veUejnosti i díky hostování v tuzemsku i zahraničí, jeho 

tvorba je tedy dostupná i obyvatel]m z ostatních kraj] a Slovenska, 

• jediná profesionální divadelní scéna na VysočinE – v okolí jsou pouze 

divadla pUedstavující nezávislé projekty (DIOD a další), 

• vlastní stroj na výrobu odznáčk] – organizace jej využívá pro tvorbu 

odznáčk] na památku, které jsou rozdávány pUi premiérách, 
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• možnost vyzvednutí lístku v den pUedstavení – hodinu pUed každým 

pUedstavením je otevUen pUedprodej vstupenek, kde je možné si vyzvednout 

vstupenky i na poslední chvíli, 

• další aktivity – divadlo poUádá Pohádkové čtení na schodech, kterého se 

aktivnE účastní i prarodiče nejmladších divák], účastní se Masopustu, 

poUádá tematické večery (Valentýn), v Divadelním klubu poUádá Jazzové 

večery, a novE také nabízí interaktivní prohlídky pro 1. stupeO ZŠ Poprvé 

v divadle aneb Jak se dElá divadlo, 

• divadelní kavárna – pUed pUedstavením či o pUestávce se mohou diváci 

občerstvit ve foyer, v nabídce jsou alkoholické i nealkoholické nápoje a 

dezerty, 

• výstavy – diváci si také mohou prohlédnout výstavy umístEné ve foyer 

divadelní budovy. 

Weaknesses – slabé stránky: 

• nízký počet dn] pro vyzvednutí rezervovaných vstupenek – rezervované 

vstupenky je nutno vyzvednout zpravidla do 3 dn], 

• pUedstavení – v současnosti klade divadlo d]raz zejména na moderní pojetí 

pUedstavení, které nemusí vyhovovat divák]m ve všech vEkových 

kategoriích, 

Opportunities – pUíležitosti: 

• oslovení HDJ dalšími soubory mimo Jihlavu – více mimojihlavských 

pUedstavení a více zájezd] HDJ by divadlu pomohlo se více propagovat, 

• neplacená parkovištE – v okolí divadla se nachází pouze placená 

parkovištE, která mohou mimojihlavské diváky odrazovat, a zrušení 

poplatku by mohlo nalákat více divák], 

• kulturní památky – Jihlava je centrem zájmu z pohledu historie i zábavy, 

kromE novE rozšíUené zoologické zahrady a pUed nEkolika lety 

vybudovaného nákupního centra má mEsto horník] bohatou historii a 

historické památky (Hradby, Brána Matky Boží, Katakomby, Morový 
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sloup), které lákají turisty, kteUí by mohli divadlo v rámci kulturního 

programu navštívit). 

Threats – hrozby: 

• rozšíUení klasické tvorby na VysočinE – klasická divadelní pUedstavení 

v neprofesionálních divadlech (Divadlo otevUených dveUí DIOD a další), 

• snížení dotace od zUizovatele, neposkytnutí dotace od mEsta Jihlavy – 

divadlo by muselo upravit své náklady tak, zachovalo svou tvorbu (i nadále 

poUádalo Jazzové a tematické večery), 

• stárnutí obyvatelstva – divadlo se v poslední dobE snaží zacílit také na 

mladší diváky, jejichž poptávka by v pUípadE stárnutí obyvatelstva klesala 

(od roku 2008 je pUi klesajícím celkovém počtu obyvatel pozorován nár]st 

počtu obyvatel starších 60 let o 4 %), 

V krátkosti shrnuto – nejvEtší divadelní hrozbou a zároveO slabou stránkou je 

klasická tvorba. Pokud se divadlo více nezamEUí na potUeby pomalým tempem 

nar]stajícího počtu obyvatel ve vyšším vEku, a klasickou tvorbu začne pUedstavovat 

nEkteré z divadel neprofesionálních, mohlo by to znamenat úbytek divák] a snížení 

výnos] z hlavní činnosti. 

Divadlo považuje množství pUedstavovaných klasických inscenací za dostatečné a 

vítá kladné ohlasy ze strany „poučených a otevUenEjších divák]“, kteUí vyhledávají 

odvážnEjší tituly. Cílem divadla je zviditelnit se na divadelní mapE České republiky, 

udržet krok se současným dEním na širší divadelní scénE, odvážným, neotUelým a 

progresivním zp]sobem zpracovat jakékoliv téma, zkrátka dosáhnout toho, aby se i 

klasický divák otevUel novým zp]sob]m divadelního projevu. Otázkou z]stává, zda 

tento krok zp]sobí vyšší odliv pUedplatitel], nebo zda rozdíl bude hrát ve prospEch 

nových pUíchozích. 

Na druhou stranu divadlo poUádá mnoho atraktivních akcí, nachází se v centru 

historického mEsta s historickými památkami i zábavou, je dopravnE dostupné nejen pro 

místní obyvatele, ale díky nabídce svoz] pro široké okolí mEsta, respektive celý kraj 

Vysočina. Tvorbou se zamEUuje i na nejmenší diváky a novE umožOuje i tisk 

eVstupenek v pohodlí domova, což považuji za velký pUínos. 
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3.5  Zhodnocení hospodaUení v letech 2012 až 2017 

PUíspEvková organizace kraje Vysočina, Horácké divadlo Jihlava, je jedinou 

profesionální divadelní scénou na VysočinE. O tom, jak tato organizace hospodaUí se 

svými zdroji, bylo pojednáváno v této kapitole zabývající se analýzou současného stavu, 

lety 2012 až 2017. 

Hlavní činností divadla je zejména vytváUení činoherních a hudebnE dramatických 

divadelních inscenací, hospodáUskou činností pak reklamní činnost a pronájem 

nebytových prostor. Divadlo má členitou organizační strukturu dElící se na umElecký 

útvar a ekonomický a provozní útvar, v jejímž čele stojí Ueditel. 

Divadlo je rozdEleno do nEkolika částí, z nichž d]ležité jsou, kromE provozní části, 

Velká scéna a Malá scéna, kde probíhají pUedstavení, a Jazz club, kde se pravidelnE 

konají jazzové večery. KromE tEchto prostor také divadlo poUádá akci s názvem 

Pohádkové čtení na schodech, nabízí interaktivní prohlídku pro žáky základních škol, 

účastní se jihlavského masopustu atd. Vstupné divadla je rozdEleno do nEkolika 

cenových pásem, a kromE pUedplatitelské legitimace je možné zakoupit také kuponové 

pUedplatné a dárkové kupony. 

Na rozdíl od komerčních divadelních organizací, které produkují zisk z prodeje 

vstupenek a dalších aktivit, které nutnE nemusí souviset s pUedmEtem jejich hlavní 

činnosti, je hodnocení výkonnosti neziskových organizací – divadel ponEkud složitEjším 

problémem, a to nejen proto, že jejich cílem není dosahování zisku, nýbrž uspokojování 

veUejných potUeb, ale v porovnání s výtvarným umEním či architekturou má jen 

nepatrnou šanci potvrdit svoji kvalitu. Divák se s výkonnými umElci setkává jen na 

omezený časový úsek, po který na sebe mají možnost reagovat, a tento okamžik je 

dočasný a lze jej jen stEží prodat či reprodukovat. 

V analytické části byla proto zkoumána kvantitativní kritéria pro divadlo typická 

(návštEvnost, počet pUedstavení), kromE nich byl pohled zamEUen zejména na výnosy, 

náklady a výsledek hospodaUení, byly provedeny výpočty nEkterých vybraných 

ukazatel] finanční analýzy, a pohled nejen z vnEjšího prostUedí poskytla také analýza 

SWOT. 
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V první části jsme se zamEUili na Velkou a Malou scénu, na počty divák], 

pUedstavení a dalších aktivit divadla, a tržby z nich plynoucí. Na Velké scénE se navýšil 

počet pUedstavení, avšak pr]mErná návštEvnost od roku 2015 začala klesat. Tržby však 

pUesto od nepatrného poklesu v roce 2013 nar]stají, což pUipisuji zejména zvyšování cen 

pUedplatného a vstupného ve volném prodeji. Na Malé scénE počet pUedstavení vzrostl 

na více než trojnásobek v porovnání s prvním sledovaným obdobím, avšak procento 

návštEvnosti se v posledním roce ukazuje jako nejnižší. Nejvyšších tržeb bylo dosaženo 

v roce 2014, a po poklesu v následujícím roce jejich výše opEt roste. 

Celkový počet pUedstavení vzrostl na 2Ř5 v roce 2017, avšak mezi obdobím 2016-

2017 došlo k poklesu počtu divák] o 1 267, a došlo také ke snižování počtu 

pUedplatitel], kdy abonent], kteUí neobnovili své pUedplatné, bylo 253. PUestože 

abonenti tvoUí jen malé procento z celkového počtu divák] (ve sledovaném období 

7 – 9 %), jsou pro divadlo nepostradatelní jako jistý zdroj pUíjm], protože pUedplatné je 

v pUípadE zájmu nutné zaplatit na konci každé sezóny, a pUi jeho rušení sice bude 

poskytnuta pomErná část ceny zpEt kupujícímu, ovšem divadlo si určitou část 

prostUedk] ponechává pro sebe. 

Po celé sledované období byly poUádány klubové poUady v Jazz Clubu, od roku 

2015 divadlo poUádá Pohádkové čtení na schodech, a novE v letošní sezónE poUádá také 

interaktivní prohlídku pro dEti s názvem Poprvé v divadle, kterých se uskutečnilo již 

v prvním roce celkem 10. 

Co se týče výnos] z hlavní činnosti, divadlo, jako pUíspEvková organizace, 

dosahuje nejvyšších výnos] (74 – 7Ř % celkových výnos]) z transfer] od zUizovatele, 

ze státního rozpočtu či od statutárního mEsta Jihlavy, které podporuje výše zmiOované 

Jazzové večery. Celková výše všech uvedených dotací se od prvního sledovaného roku 

navýšila zhruba o ř milion] korun. Druhou nejvyšší položkou jsou výnosy z prodeje 

služeb, které zahrnují tržby z pUedstavení i prodeje publikací. Nejnižší položku, která 

v jednotlivých letech poklesla, tvoUí úroky z d]vodu nízké úrokové sazby poskytované 

bankou. Výnosy z hlavní činnosti tvoUí také tržby z pronájmu, které divadlo získává 

pronájmem ubytoven a bytu pro členy umEleckého souboru. 

Mezi výnosy z hospodáUské činnosti se Uadí výnosy z prodeje služeb (tato nebyla 

provozována v letech 2013 a 2014) a pronájmu Velké a Malé scény a nebytových 
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prostor. Divadelní prostory slouží k pUedávání cen, uspoUádání slavnostních večer], 

koncert] a sympozií. Do této činnosti jsou Uazeny také výnosy z p]jčovny kostým]. 

Mezi lety 2014 a 2015 došlo k 200tisícovému poklesu celkových výnos], nebo[ se 

snížily výnosy z pronájmu. D]vodem bylo ukončení nájmu na ubytovnE LegionáU] 8, 

Jihlava kv]li výskytu dUevomorky. Ve sledovaných letech výše výnos] z hospodáUské 

činnosti klesala, výjimkou je rok 2017, kdy výnosy oproti pUedchozímu roku vzrostly. 

Další část byla vEnována náklad]m souvisejícím s hlavní činností. Celkové 

náklady v jednotlivých letech stoupají, oproti prvnímu sledovanému roku 2012 narostly 

o 10 7Řř tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou jsou osobní náklady – mzdové náklady 

a zákonné sociální pojištEní, v jednotlivých letech tvoUí okolo 60 % celkových náklad]. 

Za zmínku stojí také náklady na spotUebu energií, kdy divadlo je zaUazeno do systému 

energetického auditu a je sledována efektivnost úsporných opatUení. Plán spotUeby byl 

pUekročen pouze v roce 2013. Dalšími významnými náklady jsou náklady spojené se 

spotUebou energií. Divadlo se zamEUuje na jejich snižování, opravuje a využívá kostýmy 

z fundusového skladu. PUesto však kromE roku 2013 vždy plánovalo náklady nižší, než 

které musely být skutečnE vynaloženy. Další položkou náklad] jsou ostatní služby, kam 

se Uadí napUíklad poštovní a doručovatelské služby, internetové a telefonní poplatky, 

outsourcovaný úklid, praní a opravy prádla, odpad, bezpečnostní školení, propagace a 

další. Divadlo vydává programové plakáty a další propagační materiál, na pUedstaveních 

prodává programy k inscenacím. Posledními zkoumanými náklady jsou odpisy. 

Odpisový plán schvaluje Rada Kraje Vysočina, a je jimi tvoUen investiční fond. 

NepotUebný majetek m]že divadlo nabídnout na internetových stránkách Kraje 

Vysočina, kde o nEj mohou projevit zájem jiné pUíspEvkové organizace či organizační 

složky. V roce 2014 došlo k výraznému pUekročení z d]vodu výše zmiOovaného 

vyUazení ubytovny k pronájmu. Plán byl pUekročen i v prvním roce z d]vodu špatného 

zaUazení majetku. Tato chyba byla neprodlenE napravena a oznámena Odboru kultury 

památkové péče a cestovního ruchu. V ostatních letech se plán oproti skutečnosti 

výraznE neliší. 

Náklady na hospodáUskou činnost čítají ménE položek, než na činnost hlavní. 

V letech 2012-2015 byla nejvyšší položkou daO z pUíjm], která dosahovala 43 – 63 %, 

v letech 2016-2017 to byly mzdové náklady, které v prvních dvou letech nemusela 

organizace vynakládat. Nejvyšší hodnoty celkových náklad] bylo dosaženo v roce 
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2013, druhé nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v posledním sledovaném roce, a to 

zejména díky navýšení mzdových náklad]. 

Rozdíl mezi náklady a výnosy tvoUí hospodáUský výsledek. U pUíspEvkových 

organizací je opEt dElen na hlavní a hospodáUskou činnost, pUičemž hlavní činnost bývá 

ztrátová, a hospodáUskou činnost je nutné udržovat v kladných hodnotách. Ztráta 

z hlavní činnosti se ve sledovaných letech snižovala, v posledních dvou letech opEt 

vzrostla a její výše je oproti roku 2012 zhruba poloviční. Zisk z hospodáUské činnosti 

v prvních dvou letech zcela pokrývá ztrátu, a ačkoliv v jednotlivých letech klesá, jeho 

hodnota je vyšší, než ztráta z hlavní činnosti, což znamená, že ji zcela pokrývá a 

zároveO pUevyšuje. Organizace jako taková tedy dosahuje zisku, nejvyššího v roce 2015. 

Další část práce se vEnovala finanční analýze divadla. Byla provedena horizontální 

a vertikální analýza výkaz], dále zkoumána rentabilita hospodáUské činnosti a míra 

ztrátovosti hlavní činnosti, také finanční autarkie, likvidita, aktivita a ukazatelé 

financování. 

Horizontální analýza aktiv nás informovala o zmEnách v jednotlivých položkách 

aktiv. Celková aktiva klesala, a narostla pouze v posledním sledovaném roce. 

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek. V roce 2015 byl zakoupen 

nový rezervační vstupenkový systém, tedy od tohoto roku eviduje dlouhodobý 

nehmotný majetek. V posledních dvou letech došlo u obEžných aktiv k nár]stu zásob a 

krátkodobých pohledávek, v posledním roce i krátkodobého finančního majetku. Co se 

týče stálých a obEžných aktiv obecnE, hodnoty mEly povEtšinou klesající tendenci. 

Horizontální analýza pasiv nám ukázala, že celková pasiva klesala, a narostla 

pouze v posledním sledovaném roce, stejnE tak i vlastní kapitál. Cizí zdroje rostly ve 

všech letech kromE zmEny mezi lety 2015-2016. Kladný výsledek hospodaUení 

organizace vykazuje až od roku 2014 a jmEní účetní jednotky v jednotlivých letech 

nepatrnE klesalo (max. 2,1 %). V cizích zdrojích organizace eviduje pouze krátkodobé 

závazky, poklesly pouze mezi roky 2015 a 2016. 

Horizontální analýze byl podroben také výkaz zisku a ztráty. Je patrné, že celková 

výše náklad] poklesla pouze v prvním a posledním sledovaném roce. V roce 2014 

pUestává organizace pouze pokrývat ztrátu z hlavní činnosti a objevuje se zde také daO 

z pUíjm]. V letech 2016 a 2017 se objevují také kurzové ztráty. Organizace neeviduje 
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žádné náklady na transfery a náklady z činnosti od roku 2013 stoupají. Celkové výnosy 

ve sledovaném období rostou, jednotlivé jejich položky mají, až na výjimky, stoupající 

tendenci. Výjimkou jsou úroky v d]sledku nízkých úrokových sazeb. Výsledek 

hospodaUení mezi lety 2015 a 2016 poklesl o necelých 74 %, poté opEt nar]stá, avšak 

procento je velmi nízké (necelá 2 %). 

Dále byly rozvahy v jednotlivých letech podrobeny vertikální analýze. Stálá aktiva 

tvoUí více než ř1 % celkových aktiv, a skládají se zejména z dlouhodobého hmotného 

majetku. Zbylých zhruba ř % tvoUí aktiva obEžná, z nichž nejvyšší položkou je 

krátkodobý finanční majetek. PomEr jednotlivých položek aktiv k celkovým aktiv]m se 

výraznE nezmEnil. 

Pasiva jsou tvoUena zejména vlastním kapitálem, který se na celkových pasivech 

podílí více než ř3 %, a jeho nejvyšší položkou je jmEní účetní jednotky. V malé míUe se 

procenty podílí i Fondy účetní jednotky, a od roku 2014 také výsledek hospodaUení. Cizí 

zdroje nepUekračují 7 % a jsou tvoUeny pouze krátkodobými závazky, a to zejména 

závazky v]či zamEstnanc]m, dodavatel]m a danE. 

Dále byly zkoumány vybrané ukazatele finanční analýzy. Prvním z nich byla 

rentabilita náklad] hospodáUské činnosti, která pomEUuje zisk s prostUedky, které byly na 

jeho produkci vynaloženy. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012 z d]vodu 

vysokého zisku, od tohoto roku, s výjimkou roku 2015, rentabilita klesá, zejména 

v d]sledku snižujícího se výsledku hospodaUení. Je však stále udržována v kladných 

hodnotách, zisk stále náklady pUevyšuje o více než 100 %, není tedy nutné od 

hospodáUské činnosti upustit. 

Také byla spočítána míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z činnosti 

hospodáUské. Již u horizontální a vertikální analýzy jsme se setkali s daní z pUíjmu, a to 

konkrétnE od roku 2014, což tedy znamená, že v tomto roce začala organizace pokrývat 

ztrátu více než 100 %. Necelými 200 % byla pokrývána ztráta v roce 2015, z d]vodu 

nízké ztráty (od pUedchozího roku poloviční), a v dalších letech je tvoUen minimální 

zisk. 

Finanční autarkie je informace o sobEstačnosti organizace, a byla počítána na bázi 

výnos] a náklad]. Doporučená hodnota je 100 %, a z výpočt] je patrné, že této hodnotE 

se divadlo velmi rychle pUibližuje. V posledním roce je hodnota ukazatele rovna 
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98,83 %. Nejblíže k této hodnotE mEla v roce 2015, kdy vypočtená hodnota činila 

99,14 %. 

Z ukazatel] likvidity byla zkoumána okamžitá a pohotová likvidita, také čistý 

pracovní kapitál. Likvidita, jako schopnost uhradit finanční závazky v okamžiku jejich 

splatnosti, zkoumá podíl vybraných obEžných aktiv na krátkodobých závazcích. 

Okamžitá likvidita dosahuje pr]mErnE hodnoty 2,5. ůčkoliv je pro firmy soukromého 

sektoru doporučována hodnota 0,2, municipální firmy mívají tuto hodnotu vyšší. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je 1, a tuto organizace pUesahuje ve všech 

sledovaných letech. Organizace tedy nemá problém dodržet splatnost svých závazk]. 

Čistý pracovní kapitál pUedstavuje prostUedky, které má organizace k dispozici pro 

bEžnou provozní činnost. Hodnota byla nejvyšší v roce 2012, poté klesala do roku 2015 

a od této chvíle opEt stoupá. Hodnoty jsou však ve všech letech kladné, což znamená, že 

prostUedky organizace pokryjí krátkodobé závazky a část jich zbude pro bEžnou činnost. 

Z ukazatel] aktivity byl vybrán ukazatel obratu kapitálu a míry vázanosti fixních 

aktiv ve výnosech. Obrat kapitálu ukazuje, kolikrát se „vrátí“ kapitál vložený do 

fungování organizace, a cílem je jeho maximalizace. Z výpočt] je vidEt, že kapitál 

vložený do organizace se nevrátí ani jedenkrát, pUesto však hodnota ukazatele vzr]stá (v 

posledním roce je hodnota 0,40). Hodnota ukazatele míry vázanosti fixních aktiv ve 

výnosech dosahuje v prvních roce hodnoty 3,16 a v následujících letech klesá. 

D]vodem je zvyšování výnos] a snižování hodnoty fixních aktiv, nebo[ organizace se 

snaží využívat majetek již vlastnEný s cílem snížení náklad]. 

Z ukazatel] financování byla vypočtena míra finanční nezávislosti. Divadlo v této 

oblasti dosahuje vyšších než doporučených hodnot, v jednotlivých letech tato hodnota 

výraznE nekolísala. Znamená to tedy, že cizí zdroje tvoUí v celkové hodnotE kapitálu jen 

zanedbatelné množství, a že organizace je v tomto ohledu stabilní. 

V poslední podkapitole byla provedena SWOT analýza divadla, která zkoumá jak 

vnitUní, tak vnEjší prostUedí. Ukázalo se, že nejvEtší hrozbou a také slabou stránkou 

divadla je klasická tvorba. Divadlo z pohledu divák] nabízí nedostatečné množství 

klasických inscenací, pohled divadla je však opačný. Divadlo má za cíl se zviditelnit na 

divadelní mapE České republiky a udržet krok se současným dEním, snaží se získat více 

otevUených a poučených divák]. ůvšak z]stává otázkou, zda tento krok spíše nezp]sobí 
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další úbytek pUedplatitel], kteUí jsou stabilním pUíjmem divadla. Divadlo však díky 

novému rezervačnímu systému umožOuje rezervovat vstupenky pUes internet a 

vytisknout eVstupenku doma, získává si diváky díky nabídce svozové činnosti a tvorbu 

a aktivity zamEUuje i na nejmenší diváky, a tím si získává jejich loyalitu. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ, POSOUZENÍ JEJICH 
PTÍNOSU 

Pro zhodnocení hospodaUení Horáckého divadla Jihlava byla použita analýza 

výnos] a náklad], byly vypočteny nEkteré ukazatele finanční analýzy, které lze použít 

v neziskovém sektoru, a v závEru pUedchozí kapitoly jsme se podívali kromE vnitUního 

také na vnEjší prostUedí organizace pomocí analýzy silných a slabých stránek, 

pUíležitostí a hrozeb, pomocí analýzy SWOT. 

Na začátku je nutno zmínit, že organizace již od počátku mého zkoumání provedla 

nEkolik krok] ke zlepšení situace, a to považuji za velké pozitivum. Organizace nechala 

pro své herce zbudovat novou zkušebnu, která vznikla z nEkdejší restaurace, Prodej 

vstupenek se opEt pUesunul z provozní části do nové budovy divadla, kde byly tyto 

prostory zrekonstruovány a zmodernizovány, a probEhlo výbErové Uízení s cílem najít 

nájemce do novE otevírané kavárny, jejíž otevírací doba bude korespondovat 

s pUedstaveními v divadle, a poskytne občerstvení pro všechny diváky i v pr]bEhu 

jiných poUádaných akcí, napUíklad bude zajiš[ovat rauty pUi premiérách a galavečerech. 

KromE toho také divadlo plánuje rozšíUit nabídku o další aktivity, jedná se o kulturní 

vzdElávání pro veUejnost. Divadlo se chystá otevírat dEtskou divadelní družinu a baletní 

školu. 

PUi svých návrzích se zamEUím na dvE oblasti: uspokojování veUejných potUeb a 

zvýšení návštEvnosti, zvyšování výnos]. 

4.1  Uspokojování veUejných potUeb a zvýšení návštEvnosti 

V této podkapitole budou pUedstaveny návrhy, které povedou ke zvýšení 

návštEvnosti divadla. Bude pojednáváno o tEchto oblastech: repertoár divadla, Den 

otevUených dveUí, Divadlo naslouchá veUejnosti, dotazník spokojenosti, spolupráce 

s dalšími pUíspEvkovými organizacemi, Černé divadlo. 

4.1.1 Repertoár divadla 

Protože již vedení divadla vEnuje sv]j čas plánování rekonstrukcí divadla a 

nabídce nových aktivit, kterých se mohou účastnit diváci všech vEkových kategorií, 

ráda bych se zamEUila také na jeho současný repertoár. Divadlo se snaží své diváky 
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otevUít novým formám umEní, které bezpochyby moderní doba vyžaduje, avšak je nutné 

také myslet na starší generace, které tvoUí vEtšinu jejich pUedplatitel]. 

Z mého osobního pr]zkumu v podobE rozhovoru s pUedplatiteli a recenzí 

umístEných na internetu vyplynulo, že divadlo nevhodnE zvolilo kompromis mezi 

klasickou a moderní tvorbou. PUedplatitelé si pUejí do divadla pUicházet i bez toho, aniž 

by se museli pUedem hloubEji informovat o dané inscenaci, nebo[ současné pojetí je 

zanechává zmatenými, nezUídka se stává, že diváci dEj v]bec nepochopí a odchází 

s rozpolcenými pocity. Hrozí tedy ztráta dalších pUedplatitel]. 

Pro komerční subjekty je typické, že se orientují na diváka pUímo a jeho poptávku 

staví do popUedí. Dramaturgie takovýchto divadel se soustUe@uje zejména na osvEdčené 

tituly od uznávaných autor], jejichž produkce je pro diváka vysoce pUitažlivá i v této 

moderní dobE. Cílem takovýchto organizací je zisk, snaží se tedy udržet diváka za 

každou cenu, v lepším pUípadE díky jeho spokojenosti pUilákat návštEvníky nové. Dle 

mého názoru by se pUíspEvková organizace od komerčních subjekt] v tomto smEru 

mohla inspirovat. 

BEžný pUedplatitel má možnost za své vynaložené prostUedky navštívit celkem 6 

inscenací, jejichž zkoušení je náročné časovE a jejich provedení technicky. Pokud by 

divadlo namísto jedné z tEchto inscenací zaUadilo klasické dílo, popUípadE toto dílo 

neupravovalo do moderní podoby, mohlo by si stávající pUedplatitele udržet, pUípadnE 

by se toto dílo mohlo stát lákadlem pro veUejnost, nebo[ i mladší generace mají zájem o 

historicky významné autory, o kterých se ve školách učí. 

4.1.2  Den otevUených dveUí 

V rámci Dn] evropského dEdictví se divadlo účastní Dne otevUených dveUí, který 

probíhá na začátku sezóny. NávštEvníci se mohou tEšit na doprovodný program 

v podobE loutkového divadla, blešího cirkusu, mohou se účastnit komentovaných 

prohlídek a zakoupit vstupenky na pUedstavení se slevou. 

Z finanční stránky je tedy možné Uíci, že divadlo v tento den navštíví velké 

množství potencionálních dárc] a sponzor], které je možné oslovit pUímo na akci. 

Fundraisingem (navyšováním zdroj]) se mohou zabývat specialisté, dobrovolníci, ale na 

částečný úvazek i Ueditel organizace a zamEstnanci, kteUí se mohou pUi svém proslovu 
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stručnE zmínit o prospEšnosti divadla, srozumitelným zp]sobem šíUit strategický plán či 

vizi divadla a potencionální sponzory takto oslovit. Díky tomu není nutné vynakládat 

žádné dodatečné náklady, nebo[ telefonní či internetové poplatky, jako pUípadná forma 

komunikace s budoucími dárci, je zahrnuta do ostatních služeb. Divadlo tak m]že získat 

nové prostUedky, které lze využít na nákup nových kulis, či opravu stávajících, jejichž 

zvyšující se potUeba vyplývá z pUekračovaného plánu spotUeby materiálu. PUestože se 

divadlo snaží náklady na materiál snižovat, nemElo by k tomu docházet na úkor 

uspokojování potUeb diváka, nebo[ by nedocházelo k plnEní cíle organizace 

neziskového charakteru. 

ůby si divadlo zajistilo více návštEvník] – potencionálních sponzor], pUípadnE 

informovalo o možnosti sponzoringu, mohlo by využít služeb společnosti Rengl, s.r.o., 

která se zabývá výlepem plakát]. Tato firma nabízí výlep na 70 plakátovacích plochách 

v JihlavE. Cena závisí na velikosti plakátu a dobE, po kterou má být na plakátovací ploše 

umístEn. Plakáty by byly umístEny na 25 plochách (z d]vodu množstevních slev), 

pUičemž by organizace využila službu PUednostní výbEr ploch, která pUedstavuje 

garantovaný výbEr preferovaných ploch. Plakáty by byly umístEny na plochách v mEsíci 

srpnu, pUed uskutečnEním Dne otevUených dveUí. Náklady na propagaci, které zahrnují 

zpracování i výlep plakát], jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tab. 39: Odhadované náklady na propagaci 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Cena za ks Počet ks Počet dn] Cena celkem 

Plakát ů4, jednoduchý 
grafický návrh, plnobarevnE 

Ř00 Kč 1 x Ř00 Kč 

Tisk  10,64 Kč 25 x 266 Kč 

Výlep 1,2 Kč/den 25 30 ř00 Kč 

PUednostní výbEr ploch x 60,50 Kč 

Cena celkem   2 026,50 Kč 

 

Pro tisk plakát] by mohla organizace využít služeb společnosti SKORI COPY 

Jihlava, která je zároveO sbErným místem plakát] pro společnost Rengl, s.r.o. Z tabulky 
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vyplývá, že odhadované náklady na propagaci formou plakát] by činily po zaokrouhlení 

2 027 Kč, pokud by byly umístEny na 25 plakátovacích plochách po dobu 30 dn], a byla 

využita služba PUednostní výbEr ploch. 

4.1.3 Divadlo naslouchá veUejnosti 

V současné dobE je čím dál častEjším jevem, že se lidé bojí vyjádUit svou 

nespokojenost napUímo, popUípadE nevEdí, na koho se obrátit. Dle mého názoru by pro 

divadlo bylo prospEšné zavést schránku d]vEry, která by byla umístEna ve vestibulu 

budovy divadla. 

PUípadné finanční náklady by byly témEU nulové, nebo[ by stačilo tímto zp]sobem 

recyklovat jakýkoliv kartonový box s otvorem na vrchní stranE, a na pUední stranu 

upevnit vytištEný list se základními informacemi, jak k takové schránce d]vEry 

pUistupovat. Cena kartonových box] závisí na jejich grafickém Uešení. Pokud by divadlo 

nevyžadovalo žádný potisk, cena úložné krabice o velikosti 300x215x150 mm by činila 

zhruba 40 Kč. Výroba schránky d]vEry by mohla být svEUena student]m, kteUí zde 

vykonávají praxi, a jediným nákladem by bylo nutné školení BOZP a PO, které je již 

v nákladech organizace zahrnuto. 

PUestože má divadlo stanoveno sv]j strategický cíl, nemElo by zapomínat na fakt, 

že image organizace se skládá nejen z toho, jak vnímá samu sebe, ale zejména pak 

z toho, jak organizaci vidí okolí a jak si toto pUeje, aby organizace vypadala, a tyto tUi 

složky by se v ideálním pUípadE mEly co nejvíce podobat. 

4.1.4  Dotazník spokojenost 

KromE schránky d]vEry, která je spíše pasivním pr]zkumem spokojenosti, bych 

jako aktivní cestu zaUadila dotazník spokojenosti. Tento dotazník by mohl být umístEn 

jak na webových stránkách divadla v podobE odkazu na nEkterý z neplacených web], 

které slouží k jejich vytváUení a vyhodnocení, tak v tištEné podobE umístEn v prostorách 

Prodeje vstupenek. Diváci by takový dotazník mohli vyplnit bu@ pUímo na místE, 

pUípadnE by si ho mohli odnést s sebou a vrátit organizaci vyplnEný pUi další návštEvE 

divadla. V dobE, kdy se pUedstavení koná, by tento dotazník mohl být umístEn na pult u 

šatny a odevzdán šatnáUkám. 
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Zpracováním a hodnocením dotazníku by bylo povEUeno obchodní oddElení 

divadla či PR a marketingové oddElení. PUíklad dotazníku je umístEn v pUíloze a pUi 

hodnocení náklad] budu vycházet z jeho parametr]. PUedpokládám, že pro úsporu 

materiálu by byl dotazník tištEn oboustrannE a následnE sešit. K dotazníku by byly 

umístEny psací potUeby pro pUípad okamžitého vyplnEní. 

V současné dobE má divadlo zhruba 4 400 abonent], lze však pUedpokládat, že 

ochota vyplnit dotazník nebude tohoto čísla dosahovat. Pro kvalitní zhodnocení 

informací je nutné, aby divadlo získalo vyplnEný dotazník zpEt alespoO od 500 

respondent]. PUípadné náklady na tento počet kus] by byly následující: 

 

Tab. 40: Odhadované náklady na dotazník 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Druh nákladu Počet ks Cena za ks Cena celkem 

Náklady na oboustranný 
tisk Ě1 dotazník = 2 listyě 1000 2 Kč 2 000 Kč 

NáplnE do sešívačky 1 balení (500 ks) 12 Kč 12 Kč 

Propisky 1 sada (10 ks) 32 Kč 32 Kč 

Náklady celkem x 2 044 Kč 

 

Celkové náklady na dotazník by činily zhruba 2 044 Kč, avšak díky takovému 

dotazníku by divadlo získalo pUehled napUíklad o pUevažující vEkové kategorii divák], o 

počtu let, po které již divadlo navštEvují, o spokojenosti s jednotlivými aspekty 

(svozová činnost, repertoár, kulisy a další) a další informace, které by mohlo využít pUi 

vytváUení plánu pro další sezónu. 

4.1.5  Spolupráce s dalšími pUíspEvkovými organizacemi 

Horácké divadlo není jedinou pUíspEvkovou organizací ve statutárním mEstE 

Jihlava, a proto má zájem na tom s tEmito neziskovými organizacemi spolupracovat. 

Mezi organizace, kterým pronajímá prostor Velké scény, patUí DOC.DREůM – Spolek 

pro podporu dokumentárního filmu, Základní umElecká škola Jihlava, jihlavský sbor 

Melodie a Život řř (služby senior]m a osobách se zdravotním postižením). PUi dalším 

pr]zkumu mne zaujala také pUíspEvková organizace, která se zabývá vzdEláváním a 



98 
 

pomocí žák]m tElesnE či mentálnE znevýhodnEným, kterou je Základní škola speciální a 

Praktická škola Jihlava. 

 Hlavním cílem této školy je poskytnout žák]m dovednosti a znalosti, které jim co 

nejvíce pomohou se co nejsamostatnEji zapojit do společenského, pUípadnE pracovního, 

života, a upevnit jejich sebevEdomí. V této škole se nachází hudební skupina s názvem 

Raraši. Tuto skupinu tvoUí žáci a pedagogové školy, kteUí již deset let poUádají koncerty 

pro radost. KaždoročnE poUádají Vánoční koncert Melodie dEtem v Gotické síni 

jihlavské radnice. 

Hudební skupina Raraši má širší repertoár, je tedy možné pozvat její členy i mimo 

období Vánočních svátk]. Za své vystoupení tato skupina nepožaduje žádný honoráU, 

proto je možné jej pojmout dvEma zp]soby. Jako první zp]sob je možné pojmout jejich 

vystoupení jako dobročinnou akci, kde nebude vybíráno vstupné, ale bude možné 

dobrovolnE pUispEt na chod divadla. Druhou možností je stanovit pevnou cenu 

vstupenky. V obou pUípadech však doporučuji hudební skupinu nEjak odmEnit, a[ už ve 

formE vstupenek na nEkterá z jejich pUedstavení pro dEti, nebo pozvánkou na Pohádkové 

čtení na schodech, pUípadnE finančnE – část prostUedk] z akce získaných škole 

poskytnout a tím tuto pUíspEvkovou organizaci podpoUit. 

V pUípadE, že by byla zvolena druhá možnost, tedy stanovení pevné ceny, by se 

tato mohla pohybovat kolem 100 Kč, a v pUípadE vyprodání celého hledištE Velké 

scény, která má kapacitu 315 míst, by výnos z této akce činil 31 500 Kč. Divadlo by tak 

nejen podpoUilo další pUíspEvkovou organizaci v místE svého p]sobení, ale pomohlo by 

tElesnE a mentálnE postiženým žák]m této školy se více začlenit do společnosti. 

4.1.6 Černé divadlo 

Černé divadlo je druh divadelní produkce využívající princip černého kabinetu. 

ČernE odEní herci a rekvizity jsou osvEtleni zdroji ultrafialového záUení či bodovými 

reflektory. Pro divadlo je typická abstraktní poetika, moderní tanec, dynamická hudba a 

vysoká úroveO divadelních trik]. Domovinou černého divadla je hlavní mEsto Praha, 

kde mezi nejznámEjší patUí Černé divadlo JiUího Srnce, Black Light Theatre of Prague, 

Černé divadlo Metro a další. 
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Výhodou takovýchto soubor], které se skládají z herc], artist], technik] a 

technického a jevištního vybavení, je jejich flexibilita. Divadla tráví sv]j čas 

cestováním po celém svEtE, a protože jsou nonverbální (mezinárodnE srozumitelná) a 

schopna postavit černý kabinet na témEU jakékoliv ploše, jsou pro diváky vysoce 

atraktivní. Jediné, co ke své realizaci potUebují, je prostor, osvEtlení a ozvučení, které 

jim pUíspEvková organizace jako divadlo m]že poskytnout. 

Délka pUedstavení se pohybuje od Ř0 do ř0 minut. Výše honoráUe závisí na 

domluvE a cena základního vstupného se pohybuje kolem 5ř0 Kč. Pokud by tedy byla 

Velká scéna zcela vyprodána, výnosy by byly následující: 315 x 5ř0 = 1Ř5 Ř50 Kč. 

4.2  Zvyšování výnos] 

V této druhé podkapitole se zamEUím na oblasti, které povedou ke zvyšování 

výnos] divadla. Jednotlivými návrhy budou: termínovaný vklad, upomínkové pUedmEty, 

De Facto Mimo, dramatický kurz.  

4.2.1 Termínovaný vklad 

V analytické části byla, mimo jiné, zkoumána také okamžitá a pohotová likvidita. 

Bylo zjištEno, že hodnoty nEkolikanásobnE pUesahují doporučené hodnoty pro ziskový 

sektor, a vEtšina penEžních prostUedk] organizace je uložena na bEžném účtu v bance. 

BEžné účty jsou úročeny velmi nízkým procentem, proto v pUípadE, že by se zmEnil 

zákon č. 250/2000 Sb., který termínovaný vklad u pUíspEvkových organizace zatím 

neumožOuje, by divadlo mohlo část tEchto prostUedk] uložit u banky jako termínovaný 

vklad, kde je hodnota úroku relativnE vyšší. 

Horácké divadlo vede sv]j bEžný účet u České spoUitelny, avšak zvolila jsem pro 

porovnání i nEkteré další banky, konkrétnE MONETů Money Bank, a. s. a Equa bank, 

a.s., které pUi porovnávání nabízely nejvyšší úrok. PUi výpočtu jsem uvažovala roční 

termínovaný vklad, který není obnovitelný, výši vkladu 1 000 000 Kč. 
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Tabulka č. 41: Termínovaný vklad 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: www.csas.cz; www.moneta.cz; www.equabank.cz) 

Poskytovatel 
Česká spoUitelna, 

a.s. 
MONETA Money 

Bank, a. s. Equa bank, a.s. 

Min. počáteční vklad 5 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 

PUipisování úrok] ročnE pUi splatnosti pUi splatnosti 

Typ úrokové sazby fixní fixní fixní 

Vložená částka 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Úrok p. a. 0,01 % 0,15 % 0,40 % 

Úrok pUed zdanEním 100 Kč 1 500 Kč 4 000 Kč 

Srážková daO 15 % 15 Kč 225 Kč 600 Kč 

Celková částka po 
zdanEní Ř5 Kč 1 275 Kč 3 400 Kč 

 

PUi svém výpočtu jsem volila banky, jejichž zp]sob úročení se liší. Česká 

spoUitelna využívá jediné úrokové sazby, která se nemEní v závislosti na dobE splatnosti 

a uložených prostUedcích. MONETů Money Bank, a. s. z tEchto vybraných bank 

využívá nejsložitEjší zp]sob určení výše úroku, nebo[ zohledOuje jak dobu splatnosti, 

tak objem prostUedk], pUičemž rozmezí je stanoveno jako 40 000 Kč až 20 000 000 Kč, 

a druhé od 20 000 000 Kč výše. TUetí vybraná banka, Equa Bank, a.s., nezohledOuje 

výši vkladu, avšak úroková sazba se mEní v závislosti na dobE uložení (www.csas.cz; 

www.moneta.cz; www.equabank.cz). 

Z výpočtu vyplývá, že u banky, u které vede divadlo bEžný účet, by bylo možné 

dosáhnout nejnižší částky z úrok] z termínovaného vkladu na jeden rok. Nejvyšší výnos 

z úrok] by bylo možné získat u společnosti Equa Bank, a.s., jedinou podmínkou je však 

vedení bEžného účtu u této banky. NejvýhodnEjší variantou se tedy zdá býti stUední 

cesta, termínovaný vklad u společnosti MONETů Money Bank, a. s., kde výnosy 

z úrok] nedosahují takové výše, jako u pUedchozí zmínEné banky, avšak není nutné si 

zde zakládat a vést bEžný účet. 
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4.2.2  Upomínkové pUedmEty 

Divadlo vlastní stroj na výrobu odznáčk], které jsou rozdávány pUi premiérách. 

Tyto odznáčky by však mohly být prodávány jako upomínkový pUedmEt v místE 

Prodeje vstupenek. Bylo porovnáno nEkolik nabídek a pr]mErná cena materiálu na 

výrobu odznáčk] o pr]mEru 25 mm (prázdných odznáčk] se špendlíkem) činí 1řř Kč 

za 100 ks. Do odznáčk] by byly umístEny fotografie z aktuálnE hraných pUedstavení, 

vytištEné na kanceláUském papíUe bEžné kvality. Na toto množství by postačovaly 

zhruba 3 listy velikosti A4, tedy cena tisku by nepUekročila 20 Kč. 

Stroj na výrobu odznáčk] již organizace vlastní, proto jeho vstupní cenu do 

náklad] nezapočítávám. Celkové náklady by se tedy pohybovaly kolem 200 Kč. Cena 

hotového výrobk] se pohybuje kolem 20 Kč, celkové výnosy by tedy činily 2 000 Kč. 

PodrobnEjší odhad náklad] a výnos] je uveden v tabulce. 

 

Tab. 42: Odhadované náklady, výnosy a zisk z prodeje odznáčk] 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklad Množství Celková 
cena 

Využité 
množství 

Náklady na 
100 ks 

Náklady na 
1 ks 

prázdné odznaky 
se špendlíkem 

100 ks 1řř Kč 100 ks 1řř Kč 1,řř Kč 

papír 500 list] 77 Kč 3 listy Ř,32 Kč 0,0Ř Kč 

barevný tisk 1 list 2 Kč 3 listy 6 Kč 0,06 Kč 

Náklady celkem 213,32 Kč 2,13 Kč 

Výnos 
Cena za               

1 ks 100 ks 
Výnosy na 

100 ks 
Výnosy na             

1 ks 

odznáček 20 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 20 Kč 

Výnosy celkem 2 000 Kč 20 Kč 

Výnosy - náklady 1 7Ř6,6Ř Kč 17,Ř7 Kč 
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Náklady na jeden kus odznáčku činí zhruba 2,13 Kč, celkové náklady na 100 ks 

jsou tedy po zaokrouhlení 214 Kč. Pokud by organizace prodávala odznáčky za 20 Kč, 

zisk po zaokrouhlení by činil 1 7Ř7 Kč. 

O výrobu odznáčk] by se i nadále staralo obchodní oddElení, pUípadnE studenti 

vykonávající praxi. KromE nich by mohlo divadlo nechat vyrobit i další upomínkové 

pUedmEty na zakázku (textilní tašky, pexeso, pohlednice a další), kde se kupní cena 

odvíjí od počtu kus], použitých barev a dalších detail], jež jsou Uešeny individuálnE a 

neexistuje tedy jednotná cena. Nabídka pUedmEt] a jejich cena by také mohla být 

umístEna na webových stránkách divadla. 

4.2.3 De Facto Mimo 

Jak již bylo zmínEno v analytické části, Horácké divadlo je jedinou profesionální 

scénou na VysočinE, avšak za jeho konkurenty lze považovat divadla neprofesionální, 

jejichž tvorba se zamEUuje na dEti i dospElé. KromE Divadla otevUených dveUí DIOD se 

v JihlavE nachází také další divadelní spolky a nezávislá studia, ze kterých mne zaujalo 

studio s názvem De Facto Mimo. 

Sdružení funguje od roku 2000 a, jak uvádí na svých internetových stránkách, 

považuje se za poloprofesionály, protože se snaží o profesionální divadlo v amatérských 

podmínkách. Na webových stránkách www.dfm.cz je dále uvedena informace, že 

nezávislé divadelní sdružení je momentálnE bez stálého prostoru, zkouší ve sklepE 

Pivovaru Jihlava a hraje v DIODu. 

Divadlo by mohlo využít této pUíležitosti a studiu nabídnout své prostory Velké či 

Malé scény, nebo novE otevUené zkušebny, k pravidelnému pronájmu. Cena za 

pronájem by byla určena dle spotUeby energií, četnosti pronájmu, a závisela by také na 

domluvE. 

4.2.4 Dramatický kurz 

V období raného vEku je d]ležité dEtem poskytnout co nejširší škálu aktivit, díky 

kterým se mohou rozhodnout, jakým smErem se budou v budoucnu ubírat. Mezi plány 

divadla patUí, mimo jiné, otevUít baletní školu a dEtskou divadelní družinu. Již 

v současné dobE však herec OndUej Šípek navštEvuje Soukromou vyšší odbornou školu 
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sociální Jihlava, o. p. s., kde p]sobí jako učitel pUedmEtu Metodika dramatické výchovy, 

proto by bylo možné jeho lektorské schopnosti využít pro poUádání dramatického kurzu 

pro dEti a mládež. 

Výhodou divadelní sezóny je ta, že probíhá soubEžnE se začátkem a koncem 

školního roku, tudíž by bylo možné poUádat v pr]bEhu sezóny pololetní kurzy. Jednalo 

by se o dvouhodinové kurzy poUádané jednou týdnE pro každou kategorii. Kategorie by 

byly dohromady dvE, jedna pro dEti na prvním stupni základní školy, a druhá pro žáky 

na druhém stupni. Kurzy by probíhaly v odpoledních hodinách, od 16:00 do 1Ř:00 

hodin. 

Výnosy 

Výnosy z kurzu by byly tvoUeny účastnickými poplatky. Jak bylo uvedeno výše, 

v pr]bEhu každého pololetí by současnE probíhaly 2 kurzy, které by se konaly jednou 

týdnE v odpoledních hodinách. Kapacita jednoho kurzu by čítala 15 osob, pUi plném 

obsazení by tedy docházelo celkem 30 účastník]. Divadlo by mohlo nabízet 

zvýhodnEnou cenu pro účastníky, kteUí by se pUihlásili zároveO na kurz navazující 

v druhé polovinE divadelní sezóny, nebo[ by jim zaplacení ročního kurzu pUinášelo 

určitou jistotu pUíjmu. 

Cena pololetního kurzu by činila 1 300 Kč, celoročního pak 2 200 Kč. Pokud by 

tedy rodič pUihlásil své dítE na roční kurz, pUineslo by mu to úsporu 400 Kč. Níže 

následují propočty pUíjm] plynoucích z kurz], kterých by mohlo divadlo dosáhnout pUi 

r]zných kombinacích pololetního a celoročního kurzu a plné obsazenosti. 
Tabulka č. 43: PUíjem z dramatického kurzu pUi plné obsazenosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Kurzy Obsazenost Poplatek PUíjem/kurz Roční pUíjem 

Varianta 1 pololetní 30+30 1 300 Kč 7Ř 000 Kč 7Ř 000 Kč 

Varianta 2 celoroční 30 2 200 Kč 66 000 Kč 66 000 Kč 

Varianta 3 
pololetní 15+15 1 300 Kč 3ř 000 Kč 

72 000 Kč 
celoroční 15 2 200 Kč 33 000 Kč 
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PUi plné obsazenosti kurzu m]že nastat více variant, než tyto tUi uvedené v tabulce. 

Já jsem však z praktického hlediska pro výpočet zvolila dvE krajní a jednu stUední 

hodnotu. Z tabulky vyplývá, že nejvýhodnEjší variantou by byla ta, kdy by mEli 

účastníci zájem pouze o pololetní kurzy, ovšem zakoupení pololetního kurzu s sebou 

pUináší riziko neobsazení kurzu navazujícího. PUikládám také tabulku, která vyobrazuje 

situaci, kdy by první kurzy byly obsazeny zcela a navazující ve tUech variantách: plnE, 

částečnE a neobsazeny. 

 
Tabulka č. 44: PUíjem z dramatického kurzu pUi r]zných variantách obsazenosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kurz 
Pololetní                                

ĚzáUí - leden) 
Pololetní            

Ěúnor - červeně 

Účastnický poplatek 1 300 Kč 1 300 Kč 

Varianta 1 

Obsazenost 30 30 

PUíjem/kurz 3ř 000 Kč 3ř 000 Kč 

Roční pUíjem 7Ř 000 Kč 

Varianta 2 

Obsazenost 30 15 

PUíjem/kurz 3ř 000 Kč 1ř 500 Kč 

Roční pUíjem 5Ř 500 Kč 

Varianta 3 

Obsazenost 30 0 

PUíjem/kurz 3ř 000 Kč 0 

Roční pUíjem 3ř 000 Kč 

 

Druhá tabulka týkající se pUíjm] z pololetních kurz] porovnává tUi varianty 

obsazenosti. PUi srovnání s pUedchozí tabulkou je patrné, že už pokud první kurz bude 

obsazen zcela, ale druhý kurz jen polovičnE, divadlo by mElo vyšší pUíjmy, pokud by si 

účastníci zakoupili pouze kurzy celoroční. Záleží tedy na úvahách divadla, pokud bude 

nabízet pouze pololetní kurzy s rizikem neobsazení kurzu navazujícího, pouze roční 

kurzy, nebo jejich kombinaci. 
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Náklady 

Do náklad] souvisejících s poUádáním dramatických kurz] by spadaly zejména 

osobní náklady, tedy mzdové náklady a související sociální a zdravotní pojištEní lektora 

kurzu. Pololetní kurz by zahrnovat 20 lekcí trvajících 2 hodiny. RočnE by se dohromady 

konaly 4 kurzy, tedy Ř0 lekcí za rok. Náklady na lekci jsou uvedeny v tabulce. 

 
Tabulka č. 45: Náklady na poUádání dramatického kurzu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  1 hodina 1 lekce 
1 kurz                                

(20 lekcíě 
Kurzy celkem 

ĚŘ0 lekcíě 

Mzdové náklady 150 Kč 300 Kč 6 000 Kč 24 000 Kč 

Sociální pojištEní (25 %) x 75 Kč 1 500 Kč 6 000 Kč 

Zdravotní pojištEní (9 %) x 27 Kč 540 Kč 2 160 Kč 

Celkové náklady x 402 Kč Ř 040 Kč 32 160 Kč 

 

Náklady spojené s poUádáním dramatických kurz] by činily 32 160 Kč za rok. 

V pr]bEhu kurzu by účastníci mohli využívat rekvizit a kostým] z fundusového skladu, 

divadlo by tedy nemuselo vynakládat žádné dodatečné náklady. Znamená to tedy, že 

v pUípadE nulového obsazení kurzu by byly náklady nulové, nebo[ by nemusely být 

vynakládány mzdové náklady. 

Rozdíl náklad] a výnos] 

V pUedchozí podkapitole bylo vypočteno, že náklady na jeden kurz jsou Ř 040 Kč a 

výnosy se liší dle obsazenosti kurz] a v závislosti na jejich nabídce (pololetní, roční). 

Pokud by divadlo nabízelo pouze pololetní kurzy, bylo by nutné, aby jej navštívilo 

alespoO 7 dEtí: 

• náklady 1 kurzu = Ř 040 Kč, 

• výnosy v pUípadE 7 účastník] = ř 100 Kč, 

• rozdíl = 1 060 Kč. 
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Pokud by divadlo nabízelo pouze roční kurzy, náklady na první a navazující 

celkem by byly dvojnásobné, a bylo by nutné kurz obsadit alespoO Ř zájemci: 

• náklady obou kurz] = 16 0Ř0 Kč, 

• výnosy v pUípadE Ř účastník] = 17 600 Kč, 

• rozdíl = 1 520 Kč. 

Naopak ideální stav pUedstavuje situace, kdy se zcela zaplní všechny 4 kurzy a 

jsou nabízeny jako pololetní: 

• náklady kurz] celkem = 32 160 Kč, 

• výnosy v pUípadE plné obsazenosti pololetních kurz] = 7Ř 000 Kč, 

• rozdíl = 45 Ř40 Kč. 

Z uvedeného vyplývá, že kurz by bylo výhodné otevUít v pUípadE sedmi, respektive 

osmi, zájemc], a pokud by byly zaplnEny všechny nabízené kurzy zcela, divadlo by 

zvýšilo své pUíjmy o 45 Ř40 Kč. 
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ZÁVDR 

Tato bakaláUská práce se zabývala hospodaUením pUíspEvkové organizace Kraje 

Vysočina, Horáckého divadla Jihlava. Práce byla rozdElena do tUí částí – teoretické, 

analytické a pUedložení návrh] zlepšení. 

V teoretických východiscích jsme se seznámili s pojmem národní hospodáUství a 

poté jsme se zamEUili na popis neziskového sektoru. Seznámili jsme se se společnými 

znaky pUíspEvkových organizací a zp]soby, jakými je lze členit. ŠíUeji jsme se zamEUili 

na pUíspEvkové organizace, nebo[ o jedné z nich tato práce pojednává. DozvEdEli jsme 

se základní informace o jejich zUizování, zUizovateli a zUizovací listinE, a seznámili se se 

zp]soby, jakými probíhá financování pUíspEvkových organizací. Další podkapitoly se 

vEnovaly účetnictví a daním. Zjistili jsme, jaká právní úprava dopadá na pUíspEvkové 

organizace, co je to konsolidace dat, jaké zp]soby poskytnutí penEžních prostUedk] se 

Uadí mezi transfery, co je to reálná hodnota a proč tyto organizace účtují na podrozvaze. 

V podkapitole vEnované daním jsme se seznámili s pojmem veUejnE prospEšný 

poplatník a pUedstavili si zvláštnosti u pUíspEvkových organizací, jako napUíklad fakt, že 

základ danE se rozlišuje na široký a úzký. PUedposlední podkapitola v této části se 

vEnovala pojmu kultura a jejímu financování, a poslední kapitola finančním 

ukazatel]m, které byly následnE zkoumány. 

V analytické části jsme se nejprve seznámili s vybranou organizací, Horáckým 

divadlem Jihlava, pUipomnEli jsme si nEkteré z historických milník] divadla, rozdElili 

její činnost na hlavní a hospodáUskou a seznámili se s členitou organizační strukturou. 

V divadle je možné navštívit inscenace či jiné akce na nEkolika prostorách, které byly 

uvedeny následovnE, pojednáno bylo také o divácích a pUedplatitelích a zp]sobu určení 

výše vstupného. U organizací neziskových je oproti ziskovému sektoru složitEjší 

zhodnocení jejich hospodaUení, nebo[ jejich cílem není dosažení zisku. PUesto jsme se 

zde zamEUili kromE počtu divák], pUedstavení a tržeb na Malé a Velké scénE také na 

ostatní aktivity divadla, dále jsme pečlivE rozebrali výnosy a náklady organizace, a to 

také pomocí horizontální a vertikální analýzy, kterým byla podrobena také rozvaha. 

VEnovali jsme se zvláš[ hlavní a hospodáUské činnosti divadla. Po zhodnocení výsledku 

hospodaUení následovala finanční analýza, kdy byly vybrány nEkteré ukazatele, které je 

vhodné aplikovat pUi zkoumání hospodaUení neziskových organizací. Byla zde 
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zkoumána rentabilita a míra ztrátovosti, finanční autarkie, likvidita, aktivita a ukazatel 

financování. V závEru byla použita také analýza SWOT a zhodnoceno hospodaUení 

v letech 2012 až 2017. 

Poslední kapitola byla vEnována vlastním návrh]m Uešení. Na začátku kapitoly 

jsme se seznámili s kroky, které již pUíspEvková organizace od počátku zkoumání 

podnikla, dále byly navrženy další smEry, kterými by se mohla aktivita divadla ubírat. 

KromE úprav repertoáru byla navržena spolupráce s dalšími pUíspEvkovými 

organizacemi, rozšíUení nabídky nájmu prostor, výroba upomínkových pUedmEt], 

vytvoUení dotazníku spokojenosti a schránky d]vEry, zhodnocení penEžních prostUedk] 

formou termínovaného vkladu a poUádání dramatického kurzu pro žáky základních škol. 

BakaláUská práce nám umožnila nahlédnout do neziskového sektoru, do oblasti 

kultury, a potvrdila jeho d]ležitost v národním hospodáUství. 
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