
Ředitel ND: Dobrá návštěvnost nám finančně pomohla
Výsledky hospodaření Národního divadla za rok 2010

P r a h a (13. května 2011) – Národní divadlo vydalo výroční zprávu, v níž zveřejňuje výsledky svého 
hospodaření v loňském roce. Přestože oproti roku 2009 došlo ke snížení příspěvku ministerstva kultury,
vedení Národního divadla se s výpadkem příjmů vyrovnalo více než dobře: tržby dosáhly skoro 136 
milionů korun, tedy o deset milionů více než v roce 2009.

„Finanční situace Národního divadla byla v roce 2010 velmi složitá,“ říká ředitel ND Ondřej Černý. „Dostali
jsme o sedmadvacet milionů méně na dotacích než v roce 2009, k tomu jsme přebírali Laternu magiku. 
Situaci se nám ale podařilo zvládnout, pomohla hlavně výborná návštěvnost a věrnost našich partnerů 
v čele s Komerční bankou,“ dodává.

Na čtyřech scénách ND bylo odehráno 1 010 představení s celkovou tržbou 135 861 000 korun. To je oproti
roku 2009, kdy se uskutečnilo celkem 803 představení, nárůst o více než 10 milionů. 

Nejvyšší návštěvnosti dosáhla opera ND s obsazeností 79 %, následoval balet ND (76 %), činohra ND 
(71 %) a Laterna magika (56 %).

Ministerstvo kultury dotovalo Národní divadlo částkou 440,5 milionu korun, zhruba 95 % tohoto příspěvku
putovalo na platy zaměstnanců. Téměř všechny ostatní náklady (správa a provoz budov, náklady 
na uměleckou tvorbu apod.) tedy ND pokrylo z vlastních výnosů. Finanční soběstačnost ND se vyšplhala 
na 37 %, rok 2010 divadlo uzavřelo s celkovým ziskem 4 030 000 korun. 

„I příští rok se budeme potýkat s nízkými dotacemi. Věřím ale, že situaci zvládneme, neboť kontinuálně 
pracujeme na programu úspor a zefektivnění naší činnosti,“ informuje Černý a dodává: „Hlavně aby nám 
zachovali přízeň naši diváci!“

Podrobnou zprávu o hospodaření a činnosti ND si můžete prohlédnout a stáhnout na internetových 
stránkách www.narodni-divadlo.cz.
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