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Abstrakt
Tato práce se zabývá studiem výskytu Baumolovy nákladové choroby v českých
regionálních divadlech s operním provozem. Práce je rozdělena do teoretického a
empirického oddílu. Teoretický oddíl se zabývá Baumolovým konceptem nákladové
choroby a jejími důsledky na divadelní provoz, externalitami vznikajícími při fungování
divadelního provozu, veřejnými dotacemi, poptávkou po umění a cenami vstupného a
jejich dopadem na tržby. Empirická část zkoumá existenci a rozsah nákladové choroby
ve vybraných divadlech: Divadle J. K. Tyla v Plzni, Severočeském divadle opery a
baletu v Ústí nad Labem, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Ve všech
sledovaných divadelních provozech se prokázala existence nákladové choroby, avšak
její rozsah a dopady se mezi jednotlivými scénami významně liší. Na základě uvedené
analýzy práce uzavírá, že divadla mohou úspěšně čelit působení nákladové choroby
nabídkou divácky atraktivního produktu, který umožní kontinuální zvyšování tržeb ze
vstupného.

Abstract
This thesis examines the existence of Baumol’s cost disease in Czech regional opera
theatres. The study is divided into a theoretical and an empirical section. The theoretical
section deals with Baumol’s concept of cost disease and its impacts on a theatre,
externalities arising from a theatre’s operations, public subsidies, demand for arts and
ticket prices and their impact on the theatre’s income. The empirical section analyzes
the existence and scope of the cost disease in selected theatres (Divadlo J. K. Tyla in
Pilsen, Severočeské divadlo in Usti nad Labem, and Jihočeské divadlo in Ceske
Budejovice). The examination has revealed the presence of the cost disease in all the
theatres; however, the scope and the impact of the cost disease differ significantly from
theatre to theatre. On the basis of these findings, the study concludes that theatres may
counteract the cost disease by offering an attractive theatrical product, which allows for
a continuous increase in revenues from ticket sales.
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Úvod
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma, které spojuje dva předměty
mého studia: operu a ekonomii. Oba obory, ač by se tak na první pohled nemuselo zdát,
jsou spolu úzce provázány. Divadelní umění, včetně opery, je nákladnou součástí naší
kulturní identity. Ačkoliv se napříč dějinami těšilo masové oblibě, jen velmi těžko
dosahovalo finanční soběstačnosti a téměř vždy bylo závislé na podpoře veřejných
financí. Americký skladatel William Schuman v roce 1963 dokonce prohlásil, že
divadelní umění je rozumným vyhazování peněz z okna (Baumol a Bowen 1966, str.
137).
V České republice je divadelní sektor dlouhodobě podporován z veřejných
zdrojů, avšak sdělovací prostředky periodicky informují o podfinancovanosti kultury a
její krizi. V souvislosti s administrativním sloučením Národního divadla a Státní opery
Praha a zamýšleným zrušením Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
v tomto roce proběhla i širší veřejná debata o stavu a budoucí existenci sítě divadel
s operním provozem. Nutno však poznamenat, že tato debata byla víceméně založena na
normativních soudech a nebyla opřena o relevantní data.
Divadla jsou celosvětově konfrontována s finančními obtížemi. Prvními, kdo se
pokusili analyzovat příčinu tohoto stavu, byli William Baumol a William Bowen. V
roce 1966 vydali rozsáhlou studii tohoto sektoru „Performing Arts – The Economic
Dilemma“, v níž představili koncept tzv. nákladové choroby.
Přestože od vydání této studie uplynulo již 45 let, jsou její závěry stále relevantní
a tvoří jeden ze základních kamenů oboru ekonomie performing arts. Termíny jako
příjmový deficit nebo zaostávání v produktivitě jsou i dnes základními pojmy
ekonomických analýz financování múzického sektoru.
Zatímco v zahraničí se problematice fungování kulturního sektoru věnovala řada
autorů, české ekonomické odborné práce, které by analyzovaly fungování divadelního
provozu, zatím chybí.
Jednou z prvních studií v této oblasti byla grantová studie Jednoty hudebního
divadla (PhDr. Josef Herman CSc.) zadaná Ministerstvem kultury České Republiky,
zabývající se marketingovým potenciálem českého operního publika (2007-2011).
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Divadelnímu a kulturnímu managementu se věnovalo také několik bakalářských a
diplomových prací. Avšak ekonomická analýza finančního fungování českých divadel,
ani performing arts v širším smyslu, zatím nebyla realizována vůbec.
Předkládaná bakalářská práce se proto pokusí provést základní analýzu
fungování českých divadelních provozů s využitím Baumolovy a Bowenovy
metodologie. Konkrétně je cílem této práce: (1) analyzovat, jakým způsobem se
v českých divadlech vyvíjela hodnota průměrných nákladů na představení a výše
příjmového deficitu divadelního provozu; a (2) testovat závěr Baumolovy studie, podle
něhož jsou tyto dvě veličiny klíčovým způsobem závislé na růstu personálních nákladů.
Pro praktickou analýzu byla vybrána tři velká regionální divadla s operním
provozem, která tvoří modelové případy fungování českých divadel: Jihočeské divadlo
v Českých Budějovicích, Severočeské divadlo v Ústí nad Labem a Divadlo J. K. Tyla
v Plzni. Ve všech těchto divadlech jsou zastoupeny personálně nejnáročnější umělecké
žánry, kterými jsou opera a balet.
Jednotlivé scény se potýkají s rozdílnými socioekonomickými podmínkami
regionu, ve kterém se nacházejí. Plzeňské divadlo sídlí ve městě s rozsáhlým kulturním
zázemím a je významným způsobem podporováno městskými autoritami. Jihočeské
divadlo se opírá, vedle podpory ze strany svého zřizovatele, o velkou spádovou oblast a
především o unikátní otáčivé hlediště v Českém Krumlově, díky kterému má přístup
k významným tržbám v letní sezóně. Severočeské divadlo opery a baletu se naopak
nachází v regionu se složitou demografickou situací, která se navíc odráží i v
nevstřícném postoji zřizovatele, který se v roce 2011 pokusil o jeho uzavření.
Práce je členěna do dvou hlavních oddílů. Teoretická část se věnuje Baumolově
konceptu nákladové choroby, fenoménu pozitivních externalit divadelního provozu,
zabývá se otázkou, zda má veřejný sektor do fungování divadel zasahovat a finančně se
podílet na jejich provozu. Dále se tato část věnuje vstupnému ve vztahu k poptávce po
umění a v závěru se zabývá vztahem vstupného a nákladové choroby v českých
divadlech. Analytický oddíl je potom věnován analýze tří vybraných divadelních
provozů a dokumentaci existence a působení nákladové choroby v nich. Data
k vypracování empirické části byla získána z ekonomických oddělení jednotlivých
divadel.
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1. Teoretická část

1.1

Baumolova nákladová choroba
Sektor kultury, živých umění, je jedním z těch odvětví, která hlásí permanentní

krizi. Z novinových článků, rozhovorů s významnými osobnostmi kulturního života se
dočítáme o podfinancovaném rezortu, katastrofálním nedostatku peněz, malých dotacích
a skomírající kultuře. Nutno podotknout, že takové zprávy přicházejí na svět už
po dlouhá desetiletí. Po dlouhou dobu bylo toto odvětví mimo zorné pole ekonomů.
Teprve v 60. letech dochází ve Spojených státech amerických
ke kulturnímu boomu. Amerika se postavila do čela poválečné konjunktury, do role
vůdce demokratického světa a pociťovala, že za vysokým stupněm hospodářského
rozvoje pokulhává kulturní sféra. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 12)
Ve dvacátých a třicátých letech sice v USA existovala síť divadel ve větších
městech, ale v celé zemi chyběl přístup k vyššímu umění (s výjimkou New Yorku –
Metropolitní opera). Spojené státy byly v této oblasti kulturně závislé na Evropě,
a tak se tam evropští umělci vydávali na svá turné. 1 (Heilbrun a Gray, 2001, str. 32)
V 60. letech mezi americkými elitami převážil názor, že je zapotřebí podpořit
kulturní úsilí, dostat americkou kulturu mezi světovou špičku tak, aby vysoké umění
mohlo být výkladní skříní Spojených států. V té době dochází ke vzniku státních
agentur, které měly za úkol dotovat umění a přímo ho tak podporovat (například
National Endowment for Arts roku 1965). Vedle státních agentur se do podpory umění
zapojil i soukromý sektor v čele s Fordovou nadací. Právě tyto organizace stály za
1

Do roku 1934 existovaly v USA pouze 3 lokální baletní soubory a dokonce první baletní konzervatoř
byla založena až roku 1946 v New Yorku. Opera hrála v americké kultuře o něco větší roli. První
fungujícím operním stánkem byla Metropolitní opera založená roku 1883. Přesto počtu 3 operních domů
dosahují USA až v roce 1944. (Heilbrun a Gray 2001, str.35). Pro ilustraci americké kulturní závislosti lze
připomenout Antonína Dvořáka, který po tři léta působil v New Yorku jako ředitel Americké národní
konzervatoře nebo Emu Destinnovou, která zpívala v Metropolitní opeře světovou premiéru Pucciniho
opery Fanciulla del West po boku Enrica Carusa a pod taktovskou Artura Toscaniniho.
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vzrůstajícím zájmem ekonomů o „economics of performing arts“, který vyvrcholil
zásadní studií autorů Baumola a Bowena: Performing Arts – The Economic Dilemma
(1966).
Autoři v něm na základě analýzy dostupných dat o amerických divadlech,
operních a baletních souborech, symfonických orchestrech přicházejí s termínem
„productivity lag“ (zaostáváním v produktivitě), který vysvětloval permanentní
neutěšenou situaci ve financování múzického sektoru. Své hypotézy následně Baumol
rozpracoval a zobecnil ve svém článku uveřejněném v The American Economic Review
(vol. 57, červen 1967): Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of
Urban Crisis.

1.1.1 Příjmový deficit
V době, kdy Baumol s Bowenem začali pracovat na svém modelu, byla známá
existence tzv. příjmového deficitu - rozdílu mezi náklady a vlastními tržbami. Při svých
výzkumech si všimli, že podezřele velkou proporci v nákladech jednotlivých
divadel/orchestrů tvoří náklady na mzdy umělcům. Nejvyšší procento se objevovalo u
symfonických orchestrů, nižší u operního provozu a úplně nejnižší u brodwayských
divadel. (viz Graf 1 a 2) Jak dále uvidíme, právě mzdy jsou Achillovou patou celého
sektoru.

Rozložení nákladů
symfonického orchestru
6%

4%

11%
15%

64%

Umělecké/osob
ní náklady
Produkční
náklady
Administrativní
náklady

Rozložení nákladu na
operního provozu
9%

Umělecké/osobní
náklady
Produkční náklady

5% 6%
41%

10%
29%

Administrativní
náklady
Cestovní náklady

Graf 1 a 2 :Rozložení nákladů symfonického a operního provozu2
Dále si všimli, že u všech uměleckých subjektů příjmy z vlastní produkce
nepokrývají výdaje a vytváří se tedy příjmový deficit, který obzvláště u některých
subjektů dosahuje neuvěřitelné výše. V roce 1963 pro americká divadla platilo, že
průměrný příjmový deficit jako procento průměrných výdajů byl: opera 45%, orchestry
2

Převzato z Baumol a Bowen, 1966, str. 144.
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46%, balet 24%, divadla 15%. (Baumol a Bowen, 1966, str. 149) Pro zajímavost lze
uvést data z nedávné minulosti, z počátku 90. let, ukazující podíl příjmu ze vstupenek
na celkových příjmech: anglická opera 38%3, americká opera 49,9%4, turínská opera
dokonce pouze 13,8%. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 267) Jinými slovy bylo evidentní, že
v hospodaření kulturního provozu je buď systémová chyba, anebo je sektor zatížen
specifickou vlastností způsobující příjmový deficit. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že
agregátní deficit v době Bowena a Baumola nedosahoval astronomické výše, odhadli ho
na 25 milionu dolarů, přičemž tato suma v roce 1963 tvořila 0,04% HDP Spojených
států.5

1.1.2

Baumolův a Bowenův model pro dvousektorovou ekonomiku
Předpokládejme, že ekonomiku lze rozdělit na dva sektory: na sektor A

s konstantní produktivitou práce a na sektor B, který roste trvalým tempem r. Za
měřítko produktivity budeme považovat „man-hour“ (pracovníci potřební k vykonání
práce za jednu hodinu). (Towth, 2003, str. 91) Sektorem B budeme rozumět obory,
ve kterých lze produktivitu práce zvýšit novými technologiemi, investicemi do kapitálu,
do lidských zdrojů anebo úsporami z rozsahu. (Baumol a Bowen, 1966, str. 162)
Za sektorem A se bude skrývat oblast živého umění (divadel a orchestrů). Zde
prakticky žádné technické zlepšení produktivitu práce nezvýší. 6 Nová zlepšení mohou
přinášet různé úspory, které však hrají v procesu produkce jen velmi malou roli. (Towth,
2003, str. 91) Produkt tohoto odvětví je totiž vytvářen především lidskými zdroji.
Baumol ve své studii uvádí následující rozložení nákladů: z jednoho dolaru jde
na osobní výdaje: opera 41%, orchestr 64%.7 (Baumol a Bowen, 1966, str. 144)
A tak by se mohlo zdát, že jedinou možností jak zvýšit efektivitu provozu je snížit počet
postav v představení. To však přináší naprostou destrukci produktu. Představa, že
produktivita představení Rusalky vzroste tím, že se vyškrtne Kuchtík, Hajný a dvě
žínky, je lichá a nutně musí vést jedině k úplnému zničení anebo zásadnímu snížení
kvality produktu.

3

Průměr 6 operních společností.
Průměr 62 operních společností.
5
Převzato z www.360data.org.
6
Nová světla mohou být úspornější, moderní výpočetní technika může snížit administrativní náklady,
všechna taková zlepšení však na výsledný produkt sektoru nemají zásadní vliv.
7
Vypočítáno na základě dat o výdajích Metropolitní opery (1963-64), New York City Opera (1962-63) a
25 hlavních amerických orchestrů sdružených v American Symphony Orchestra League (1963-64).
4
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Baumol k této problematice uvádí následující příklad:
„Zatímco počet pracovníků potřebných k vyrobení manufakturního produktu se od
počátku průmyslové revoluce neustále snižoval, Richardovi II. Stále trvá zhruba stejně
dlouho odříkat smutné příběhy o mrtvých králích dnes, stejně jako v dobách, kdy ho
Shakespeare uváděl v Globe. Lidská důmyslnost nachází způsoby, jak snížit počet
dělníků potřebných k výrobě auta, ale ještě nikdo neuspěl ve snížení lidské námahy
vydané na 45 minutový Schubertův kvartet pod 3 „mans-hours“. (Baumol a Bowen,
1966, str. 164)
Takže zatímco management sektoru B má možnost pomocí inovací neustále
zvyšovat míru své produktivity a zvyšovat tak svoji konkurenceschopnost, management
sektoru A má jen velmi omezené možnosti a takové činnosti mohou navíc ohrozit
kvalitu produktu. Jedinou možností, kterak zvýšit produktivitu provozu, jsou tedy
úspory z rozsahu. (Towth, 2003, str. 92) Za názorný příklad volme libovolné divadlo
produkující jedno operní představení. Jako určující jednotku si zvolme náklad na
představení, který bude mít pro libovolné představení následující strukturu: náklady na
umělce v angažmá a podpůrné zaměstnance (kulisáci, osvětlovači, občerstvení, atd.),
náklady administrativního provozu a údržby prostoru divadla, výdaje za energie, atd.
Většinu těchto nákladových položek je zapotřebí platit měsíčně bez přímé závislosti na
počtu odehraných představení. Náklady přímo spojené s odehranými představeními lze
redukovat na honoráře hostujícím umělcům, náklady na výpravu a kostýmy, náklady na
zkoušení. V krátkém období tedy většina nákladových položek bude mít fixní povahu, a
tudíž jejich průměrné náklady na představení budou klesat s rostoucím počtem repríz,
což vytváří úspory z rozsahu. Ve skutečnosti je však situace poněkud jiná. Divadlo
disponuje širokým repertoárem a každá inscenace vyžaduje určitý čas na zkoušení. To
při větší pestrosti repertoáru generuje větší nároky na prostor a především čas umělců, a
tedy i vyšší náklady. I zde však lze vytvářet úspory z rozsahu úpravou repertoáru tak,
aby reprízy byly těsně po sobě, a tudíž se ušetřil čas na zkoušení. (Heilbrun a Gray,
2001, str. 129) Nicméně křivka průměrných nákladů bude konvexní. Od určité úrovně
bude strmě stoupat. To proto, že náklad na zkoušení bude vyžadovat např. pronájem
dalších zkušeben, najmutí dodatečných korepetitorů. Empiricky byly úspory z rozsahu
zaznamenány u symfonických orchestrů až do úrovně průměrně 115 koncertů ročně a u
divadelních představení do 210 představení ročně. (Globerman a Book, 1974, str. 671)
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1.1.3 Další předpoklady modelu
Vedle rozdělení ekonomiky na dva sektory počítá Baumol-Bowenův s dalšími
předpoklady. Ty sice neodráží reálný stav věcí, nicméně významně přispívají
k zjednodušení modelu. Prvním z nich je zanedbání veškerých nákladů mimo mzdové
výdaje. Dále budeme předpokládat, že se mzdy v sektoru A a B budou rovnat.
Posledním předpokladem je premisa, že se mzdy v obou sektorech budou zvyšovat
stejným tempem, jakým poroste sektor B. 8 Dalším předpokladem bude nulová inflace.9
(Baumol, 1967, str. 416)

1.1.4 Matematické vyjádření modelu
Produkt sektoru A v čase

vyjádříme jako

=

, kde a je konstanta a

je vstup práce. Výstup sektoru B bude růst konstantním tempem (kvůli neustálému
=

zvyšování produktivity práce), a proto
růstu, tzn.

, kde b je opět konstanta a r je míra

= (1 + ) , kde e je roční míra růstu.

Z druhého předpokladu můžeme mzdy v obou sektorech vyjádřit vztahem
=

, kde W je fixní mzda.
Z těchto předpokladů plyne nejdůležitější tvrzení Baumolova modelu pro sektor

múzických umění: “Náklad na jednotku výstupu v sektoru A bude růst bez limitu,
v sektoru B zůstane náklad na jednotku výstupu konstantní.“( Baumol, 1967,str. 418)
Toto tvrzení lze dokázat následovně:
=

=

=

=

=

=

=

Čímž vidíme, že zatímco průměrné náklady v progresivním sektoru budu stále
konstantní10, v sektoru A budou průměrné náklady růst bez jakéhokoli omezení.
Budeme-li zkoumat poměr
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, dostáváme:

V Baumolově studii se naopak prokázalo, že platy v sektoru A jsou nižší, než v sektoru B. Dokonce
tempo jejich růstu je o něco nižší, a tak umělci relativně chudnou. Přesto je však růst platů vyšší než
vývoj cenové hladiny. (Baumol a Bowen, 1966, str. 216) Baumol ovšem přichází s teorií, že platy
v umělecké sféře (sektoru A) mají i duchovní složku – osobní obohacení a potěšení z uměleckého zážitku,
které umělce vede k práci za horší mzdu. (Baumol a Bowen, 1966, str. 169)
9
V krátkém období inflace nebude mít vliv na mzdové náklady. (Baumol a Bowen, 1966, str. 170)
10
Nárůst osobních nákladů bude kompenzovat zvýšená produktivita práce reprezentovaná nárůstem r.

10

=

=

a zjišťujeme, že poměr nákladů jednotlivých sektorů bude neustále vzrůstat v závislosti
na růstu produktivity v sektoru B. (Baumol a Bowen 1966, str. 170) Z této situace
vyplývá, že management divadla musí v rámci zachování odpovídajících platových
podmínek umělců přenést břemeno rostoucích nákladů na diváky. A tudíž cena
vstupenky bude neustále růst.
Ve skutečnosti však řešení této situace spočívá v kombinaci nižšího růstu platů a
zvyšování ceny vstupenek. Mzdy tedy velmi pravděpodobně budou růst nižším tempem
než

a neustále narůstající náklady budou kompenzovány nárůstem vstupného. Baumol

uvádí 3 argumenty, které mluví proti zvyšování příjmů pomocí cen vstupenek. (Baumol
a Bowen, 1966, str.173) Sektor múzického umění musí neustále bojovat s konkurencí
ostatních sdělovacích prostředků (televizní zábava, kina) a přílišné zvýšení vstupného
by mohlo odradit potenciální diváky.11 Další argument je postaven na faktu, že přílišné
zvýšení vstupného by neumožnilo hůře situovaným jedincům navštívit představení.
Poslední argument je úzce propojen s druhým. Divadla, jakožto nositelé pozitivních
externalit, by měla být otevřena co nejširším masám bez ohledu na majetkové poměry.
V tomto argumentu se také počítá s faktem, že schopnost vnímat umění je naučená12 a
kulturní instituce musí počítat s investicemi do svého budoucího publika v podobě
sociálně citlivého vstupného.13 Těmto argumentům se budeme podrobněji věnovat
v kapitole o poptávce po vstupném.

11

V tomto bodě totiž do hry vstupuje otázka elasticit poptávek po živém umění. Několik studií se
pokoušelo o empirické zjištění hodnoty elasticity poptávky a všechny došli ke stejnému závěru, že
poptávka je cenově neelastická. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 99) Zvýšení ceny by tudíž příliš nesnížilo
návštěvnost a zvýšilo příjem divadla. Stejné studie se však zaměřily na křížové elasticity a došly
k nejasnému závěru. Ve Spojených státech podle výzkumu Thorsbyho a Wintherse, do něhož byla
zahrnuta celá sféra živého umění (opera, divadlo, balet, symfonické orchestry) dosahuje hodnoty 0.68.
Pro srovnání křížová elasticita másla vzhledem k margarínu je 0.67 (Heilbrun a Gray, 2001, str. 98).
James Gapinksi se zaměřili na výzkum křížových elasticit pro jednotlivé druhy múzického umění
v Londýně a došel k těmto závěrům: divadlo: 0,09-0.18; opera: 0,13 -0,15; symfonické orchestry: 0,440,64; divadlo: 0,21-2,28). (Heilbrun and Gray, 2001, str. 99) Z toho vyplývá, že obava z odrazení diváků
je poměrně oprávněná, velmi totiž záleží na druhu produkce a místě, kde se odehrává. Vzhledem k tomu,
že výzkumy v oblasti elasticit jsou v této oblasti velmi chabé, jsou opatrné kroky ke zvyšování vstupného
pochopitelné.
12
(Heilbrun a Gray, 2001, str. 75): „Schopnost vnímat umění je považováno za získanou. Je mu zapotřebí
jedince vystavit delší dobu, aby ji získal a aby vyvinul se u něj vkus a schopnost rozeznat kvalitu.“
13
Studie ukazují, že diváci divadel se rekrutují především ze vzdělaných vrstev, ať už vysoko příjmových
nebo nízko příjmových. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 50) Z toho důvodu je pro divadla zásadní, aby slevy
pro studenty byly dostatečně vysoké, aby pro ně představení byla lehce dostupná.
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V souvislosti s bojem proti neustále rostoucím nákladům se ovšem objevila i
velmi zajímavá data poukazující na trend snižování počtu postav v nově napsaných
hrách na Brodwayi. Zatímco v roce 1946 byl průměrný počet postav 15,8, v roce 1977
už je to pouze 8,1. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 161) To lze interpretovat jako snahu
managementu divadelních organizací hledají rozličné způsoby, jak bojovat se
zvyšujícími se náklady.
Situace divadelního provozu se tedy díky rostoucím personálním nákladům
dlouhodobě zhoršuje. Divadla jsou tedy nucena hledat další zdroje příjmů, které by
pokryly tento nárůst, v podobě rostoucích veřejných nebo soukromích dotací a
zvyšování cen vstupného.

1.1.5 Rostoucí mzdové náklady jako příčina příjmového deficitu
Jevu, který poprvé popsali Baumol a Bowen, se začalo přezdívat Baumolova
nemoc. Náklady rostoucí bez omezení zde mají podobu viru, který zabíjí sektor živého
umění, jenž v sobě nemá zabudovaný žádný mechanismus, kterým by úspěšně bojoval
proti nekontrolovatelnému růstu nákladů. Příčinou finančních obtíží jsou tedy rostoucí
mzdy, které nemají odezvu ve zvyšování produktivity. Pro potvrzení tohoto Baumol s
Bowenem zkoumali historická data o nákladech na jedno představení, kde porovnali
průměrné náklady na představení z roku 1771 z oblasti Drury Lane a Covent Garden a
náklad Royal Shakespeare theatre z roku 1964. Pokud by skutečně obtíže sektoru A
způsobovaly rostoucí mzdy, musel by růst nákladů na představení převyšovat růst
cenové hladiny. Zatímco průměrný náklad na představení v roce 1771 byl 157 liber,
v roce 1964 u Royal Shakespeare theatre byl 2139 liber. Náklady tedy vzrostly 13,6
krát. Za stejnou dobu cenová hladina vzrostla 6,2 krát. (Baumol a Bowen,1966, str. 182)
Obdobných výsledků dosáhli i při kontinuálním sledování dat amerických divadel a
orchestrů. Roční růst nákladů na jedno představení byl vždy vyšší než růst cenové
hladiny. (Baumol a Bowen,1966, str. 199) To potvrzuje fakt, že inflace není klíčovým
viníkem narůstajících nákladů v sektoru živého umění, a dokazuje, že rostoucí náklady
jsou taženy výdaji na mzdové prostředky. (Baumol a Bowen,1966, str. 207)
Neprogresivní sektor je tedy zatížen takovými vlastnostmi, které jsou pro jeho
fungování extrémně nevýhodné: rostoucími náklady a neexistencí mechanismů, které by
narůstající výdaje pomáhaly snižovat, anebo způsobů, jak získat finanční prostředky,
kterými by bylo možné je pokrýt. Baumol na základě svého modelu předpověděl, že do

12
poloviny 70. let náklady budou kontinuálně růst roční mírou zhruba 5-6 procent zatímco
zisky okolo 3,5-5,5 procent, což by vedlo k stálému zvyšování příjmového deficitu.
Divadla a orchestry však nemohou fungovat na bázi deficitního hospodářství, a
tak je zapotřebí příjmový deficit pokrýt zisky z dotací veřejných i soukromých a
mecenášských, krátkodobě pokrývat z předprodejů vstupenek na další sezónu,
popřípadě ze zisků z rozvoje nových médií. 14 (Baumol a Bowen, 1966, str. 156)

1.1.6 Vývoj růstu průměrných nákladů během období stagflace
Baumolova nákladová

choroba se v průběhu

let

stala vyhledávaným

argumentem při vyjednávání o přidělení dotací divadlům a určení její výše. V 70. letech
se ovšem ve Spojených státech v souvislosti se stagflací objevil fenomén, který
naznačoval, že nákladová choroba byla možná vyléčena, anebo že dokonce vůbec
neexistuje. Průměrné náklady divadel totiž, v rozporu s předpověďmi, začaly růst
pomalejším tempem, než kterým rostla inflace; někdy dokonce klesaly. (Baumol, 1985,
str. 219) Kontext situace 70. let v USA byl ovšem velmi specifický. Hospodářský růst
produktivního sektoru se pohyboval na mizivé úrovni a byl doprovázen vysokou mírou
inflace. Z logiky Baumolova modelu dvousektorové ekonomiky tedy vyplývá, že
s minimálním růstem průmyslového sektoru se vytrácela i příčina zaostávání
v produktivitě, která zapříčiňuje permanentní růst průměrných nákladů na představení.
(Baumol, 1985, str. 219)
I přesto toto období znamenalo pro finanční situaci divadel ohrožení. Ačkoliv
byl v modelu přijat předpoklad, že inflace nehraje pro hospodaření divadel zásadní roli,
je zapotřebí připomenout, že personální náklady tvoří téměř polovinu celkových
nákladů divadla. Druhá polovina těchto výdajů je přímo ovlivněna růstem cenové
hladiny, která kulturním institucím přináší další náklady.
Americký sektor živých umění je historicky životně závislý na soukromých
dotacích. Přestože korporátní výdaje na veřejně prospěšné účely velmi citlivě reagují na
negativní ekonomický výhled je v tomto období na základě dat Americain Symphony
Orchestra League zaznamenán nárůst soukromých dotací, stejně tak jako veřejných.
(Baumol, 1980, str. 175) Velmi zajímavým způsobem se v tomto období zachovaly
výdaje na zakoupení vstupenky. Cena následovala vysoké tempo inflace, a tak se
14

Metropolitní opera kupříkladu zprovoznila online portál, kde lze sledovat záznamy představení, jako
velmi perspektivní se jeví obchod s nahrávkami, DVD záznamy z nejúspěšnějších představení. Takové
aktivity jsou ovšem ziskové pouze u těch nejprestižnějších divadel.
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divadlům dostalo i vyšších zisků ze vstupného. Mezi lety 1972 a 1978 rostl příjem
brodwayských divadel (vztaženo k cenové hladině roku 1972) o 93%. Při srovnání
s dlouhodobějšími daty a při porovnání reálných veličin se však ukázalo, že realita
nebyla až tak skvělá. Reálné výdaje na vstupné per capita za období 1946-1979 vzrostly
o 12%, avšak podíl těchto výdajů na disponibilním důchodu per capita klesl o 40%.
(Baumol, 1980, str. 175) William Baumol tedy přišel s hypotézou, nutno říci
nepotvrzenou, která se vztahuje k inflačnímu vlivu na ochotu diváků platit za vstupné:
„V takových obdobích (s vyšší inflací) veřejnost odmítá zvyšovat své výdaje, které
překračují růst cenové hladiny tak, jak je tomu v dobách s nízkou mírou inflace. Jestliže
se výdaje sektoru performing arts v dlouhém období musí přizpůsobit příjmům, výše
růstu nákladů na představení pak musí zaostávat za růstem cenové hladiny.“
(Baumol, 1985, str. 219)
Období stagflace tedy divadlům nepřineslo díky mizivému ekonomickému růstu,
zvyšujícím se reálný tržbám ze vstupného a rostoucím soukromým dotacím existenční
problém.

1.1.7 Důsledky růstu nákladů
Každý růst nákladů staví před divadelní management dilema, zda ho
kompenzovat zvýšením cen vstupného anebo pomocí hledání úspor, popřípadě
kombinací obou přístupů. Nutno poznamenat, že druhý přístup permanentně zhoršuje
výsledný umělecký produkt a především pozici průměrných uměleckých zaměstnanců
divadla15 ve formě snižování anebo konstantního udržování absolutní výše platů. Hilda
Baumolová ve své studii divadelního sektoru mezi lety 1974 -1983 zachytila tuto
nákladovou úsporu následujícím způsobem.16 Zatímco platy administrativních
pracovníků vzrostly o 13,3%, uměleckým složkám byla mzda zvýšena pouze o 10,3%.
Proporce osobních uměleckých nákladů k celkovým divadelním nákladům se snížila
z 27% na 25%, produkční výdaje z 48% na 42% a naopak proporce nákladů
administrativním pracovníkům se zvýšila z 14% na 19%. Podle jejích závěrů jsou
divadla nucena investovat do kvalifikovaných pracovníků, kteří se specializují na

15

Nepočítají se sem „hvězdy“, jejichž honoráře jsou na změny výše nákladů méně citlivé.
Ve výzkumu využila data TCG (Theatre Cummunications Group – 22 divadel) a ASOL (American
Symphony Orchestra league – zahrnuje široké spektrum profesionálních a poloprofesionálních souborů),
(Baumol, 1985, str. 204-205)
16
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fund-rising a mohou přinést dodatečné finanční zdroje, a zároveň snižovat výdaje na
platy umělců a především kvalitu uměleckého provozu.
David Thorsby se u příležitosti třicátého výročí vydání Baumolovy a Bowenovy
velké analýzy performing arts se ve svém článku zaměřil na vliv nákladové choroby na
pracovní pozici australských umělců. (Thorsby, 1996, str. 227) Studie ukázala, že
reálné umělecké platy se za období 1981-1993 snížily (viz Tabulka 1). Dokumentuje
snahu umělců diverzifikovat zdroje svého příjmu. Umělci všech zaměření byli
dotázáni, aby rozdělili svůj pracovní čas mezi tři skupiny s následujícím výsledkem:
uměleckou činnost (54%), práci související s předmětem jeho umělecké činnosti17
(28%) a činnost nesouvisející s uměním (18%).
Tabulka 1: Příjmy jednotlivých skupin podle umělecké činnosti18

spisovatelé
skladatelé
herci
tanečníci
hudebníci
celkem

Příjmy jednotlivých skupin podle umělecké činnosti
v A,000 dolarech v cenách 1992-1993
1981-82
1986-87
1992-1993
13,3
14,6
13,5
n.a.
20,4
20,5
18,9
23,6
10,9
15,7
8,9
7,0
21,3
13,8
12,2
16,5
14,6
11,8

Závěrem lze říci, že negativní Baumolovy předpovědi se nepotvrdily. Velikost
příjmových deficitů jednotlivých divadel se stabilizovala, avšak mnohdy za cenu
zhoršení umělecké kvality a výrazného zhoršení uměleckých podmínek. Lze tedy říci,
že nákladová choroba i dnes zůstává hlavní příčinou problémů a škůdcem divadelního
provozu.

1.1.8 Kritika modelu dvousektorové ekonomiky
První popis nákladové choroby se objevuje v Baumolově a Bowenově studii
Performing arts: the economic dilema, nicméně formalizované podoby a rozvedení
modelu pro celou ekonomiku můžeme najít

až v článku Macroeconomics of

unbalanced growth: the anatomy of urban cisis z roku 1967. Ve snaze o zobecnění

17
18

Například učitel zpěvu.
Převzato z Thorsby, 1996, str. 228.
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problému Baumol rozdělil ekonomiku na sektor s konstantní19 a rostoucí produktivitou
a své závěry shrnul do čtyř bodů, které vycházejí ze vztahů uvedených v kapitole 1.1.4:
1.

„Náklady na jednotku výstupu sektoru A (s konstantní produktivitou) budou růst
bez omezení, zatímco průměrné náklady sektoru B (produktivního) zůstanou
konstantní.

2,

V modelu nevyrovnané produktivity je tendence výstupu neprogresivního sektoru,
jehož poptávka není vysoce neelastická, sestupná a vedoucí k zániku odvětví.

3,

Jestliže poměr výstupů obou sektorů je udržován jako konstantní, pak stále více a
více pracovních sil musí být transferováno do neprogresivního sektoru. Množství
zaměstnanců progresivního sektoru se pak tedy bude limitně blížit nule.

4,

Snaha udržet vyrovnaný růst sektoru A a B vede ke snižování míry růstu. Jestliže
produktivita v jednom sektoru a celková pracovní síla zůstávají konstantní, pak se
míra růstu celé ekonomiky asymptoticky blíží k nule.“
(Baumol, 1967, str. 418-419)

Baumol na základě těchto závěrů odvozených ze zobecněných předpokladů odvozoval
velmi pesimistické vize, které už sám podtext článku („the anatomy of urban cisis“)
předpovídá. Domnívá se, že rostoucí náklady sektoru služeb budou dominantním
faktorem způsobujícím problémy velkých měst. (Baumol, 1967, str. 423)
Baumolova teorie uvedená v tomto článku působila velmi extrémně,
předpovídala zánik umění, kolaps městských služeb, nepřímo tedy společenský rozvrat.
Proto vyvolala velkou odezvu.
David Bradford na půdorysu Baumolova článku přichází se čtyřmi závěry, které
vyvracejí některé Baumolovy teze. Pro kontext oblasti živých umění jsou důležité jeho
první dva závěry. Pomocí křivky produkčních možností dochází k závěru, že s růstem
progresivního sektoru bude vzrůstat i počet vzájemných možných kombinací výstupů,
při kterých dojde ke zvýšení produkce v obou oblastech. (Brandford, 1969, str. 68)
Jinými slovy s udržením konstantního poměru nákladů na oba statky (produktivního i
neproduktivního sektoru) lze nakupovat konstantní množství produktu sektoru služeb a
nadále zvyšující se množství výstupu progresivního. (Brandford, 1969, str. 71) Logika

19

Sektor rozšířen na sektor služeb, vzdělání, zdravotnictví, jednoduše oblasti, kde personální náklady
hrají vysokou roli v rozpočtech organizací a kde růst produktivity je minimální.
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této myšlenky spočívá ve zdanění činnosti produktivního sektoru. S ekonomickým
růstem vzroste i možnost a prostředky podporovat sektor neprogresivní.20
Článek Nicholase Oultona „Must the

growth rate decline? Baumol´s

unbalanced growth revisited“ přináší na problematiku další náhled. Sektor služeb lze
totiž rozdělit do dvou skupin podle povahy svého produktu: na skupinu producentů
meziproduktu a finálního produktu. Oulton polemizuje s Baumolovým 4. závěrem,
který se

vztahuje k odsávání zdrojů produktivního sektoru a snižování růstu

ekonomiky. V případě, že se jedná o část sektoru služeb vyrábějící finální produkt, pak
Baumolovy závěry jsou platné. V případě, že se jedná o producenty meziproduktu, pak
transfer zdrojů tomuto sektoru může způsobit celkové zvýšení agregátní míry růstu, i
přesto, že se jedná o neprogresivní sektor. (Oulton, 1999, str. 12)

20

Tento přístup k modelu dvousektorové ekonomiky akceptoval posléze i W. Baumol ve svém článku On
the cost disease and its true policy implications for the arts, kterému se podrobněji věnuje poslední
podkapitola části o veřejných dotacích.
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1.2

Veřejné dotace
Tradice evropského a následně i světového umění je od svého vzniku spjata

s podporou veřejného sektoru. Lidé si ve všech dobách uvědomovali velký přínos
kultury pro společnost, morálku a národní identitu. Společenské elity považovaly za
nutné umění podporovat. S postupem času se ovšem diverzifikovaly způsoby, jakými
společnost umění dotovala. Na základě společenského a historického vývoje se vydělily
dva základní systémy podpory kultury a umění: americký s dominancí soukromých
dotací a kontinentální, jenž prosazoval přímou roli státu. (O´Hagen, 1998, str. 7) Oba
dva systémy finanční podpory již byly překonány a jejich dnešní podoba spočívá v
kombinaci obou přístupů, nicméně v obou regionech je možné vysledovat u dotačních
systémů charakteristické prvky, které dokazují příslušnost k jednomu z těchto dvou
historicky vytvořených systémů. (O´Hagen, 1998, str. 12)
Již od počátku dějin byl kontinentální systém (přerozdělování veřejných peněz
ve prospěch kultury) podroben rozsáhlé kritice odpůrců silné role státu ve společnosti a
hospodářství. V reakci na to se ekonomové, kteří chápali společenský přínos umění,
snažili vytvořit argumentační aparát opírající se o existenci veřejných statků, externalit a
informační asymetrie, který by takovým výpadům odolával. Tato část se tedy bude
věnovat argumentům, které zdůvodňují oprávněnost veřejných dotací, a v závěru
způsobům, jakými může veřejný sektor umění podporovat a otázce, zda si společnost ze
svých zdrojů vůbec může dovolit financovat rozvoj múzického sektoru.

1.2.1 Důvody pro veřejné dotace umění
Veřejné finance jsou dlouhodobě kolbištěm, na kterém se střetává názor, který
prosazuje silnou roli státu v ekonomice a silné fiskální stimuly, s postojem, že by stát
měl zasahovat do lidského jednání co nejméně. Oblast veřejných dotací umění je
vystavena obdobnému souboji. Jedna skupina ekonomů chápe nehmotný, a tudíž velmi
těžko postihnutelný přínos umění společnosti, který opravňuje příliv veřejných
prostředků do múzického sektoru. Druhá skupina vnímá státní financování kulturního
sektoru jako další nežádoucí formu státního intervencionismu. Rozhořel se proto ideový
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boj, který se snaží s větším či menším úspěchem dokázat, že státní dotace kultuře mají
své ekonomické opodstatnění. Většina ekonomů se shoduje, že zásah státu je nutný
v oblastech, kde dochází k porušení předpokladů dokonalé konkurence. 21 V oblastech,
kde produkce způsobuje vznik externalit, účastníci tržního procesu jsou vystaveni
nedokonalým informací anebo tam, kde se jedná o veřejné statky.

1.2.2 Veřejné statky jako pozitivní externalita
Veřejné statky jsou statky, které ze své podstaty splňují vlastnost
nevylučitelnosti ze spotřeby a nerivality. (Baumol a Baumol, 1985, str. 265)
Nevylučitelnost ze spotřeby vyjadřuje neschopnost (nebo velmi vysokou náročnost)
vyloučit jednotlivce ze spotřeby veřejného statku. Jako velmi častý příklad
nevylučitelnosti se uvádí provozování majáku. Jeho světlo je vidět široko daleko a bylo
by velmi náročné někomu neumožnit jeho pomoci využít. Nerivalitu lze ekonomicky
interpretovat následovně: užitek produktu nebo služby neklesá s dalšími novými
uživateli. Využijeme-li opět názorný případ majáku. Zvýšení počtu lodí užívajících
varování o nebezpečí nijak nesnižuje informační hodnotu jeho signálu. Statky, které
splňují tyto vlastnosti, jsou tedy veřejné a je zapotřebí státní intervence k jejich
produkci, protože za normálních tržních podmínek by trh nemusel jejich produkci
iniciovat.
O´Hagenův přístup vychází z veřejného prospěchu z konzumace takových
statků. Návštěva divadla má pro diváka určitou hodnotu, která bude odpovídat požitku
z příjemně stráveného večera. Definice veřejného statku předpokládá, že spotřebitel při
konzumaci uměleckého produktu vytváří benefit, který je důležitý pro celou společnost.
Například návštěva operního představení v něm může utužovat pocit národní nebo
společenské sounáležitosti, stejně tak jako v něm může vyvolávat pocit, že společnost
potřebuje ke svému správnému vývoji změnu.22 Dále pak třeba existence kvalitního
operního domu může přispět k šíření dobrého jména země či města v zahraničí.
(O´Hagen, 1998, str. 22)

21

Dokonalá konkurence totiž zapříčiňuje optimální alokaci zdrojů v ekonomice. Její předpoklady jsou
ovšem splněny jen velmi vzácně, a tak v případě, že dochází k informační asymetrii, externalitám či
produkci veřejných statkům, nejsou zdroje alokovány optimálně.
22
V operní literatuře se vyskytují díla, která byla komponována za účelem oslavy příslušného národa.
V intencích české operní literatury se jedná například o operu B. Smetany Libuše. Mnohé opery,
především veristické, reflektují společenské nedostatky a mohou tudíž vyvolat u diváka pocit potřeby
společenské změny.
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K vysvětlení tržního selhání vztahujícího se k produkci veřejných statků využívá
názorného příkladu, v němž je využita problematika statků soukromé a veřejné povahy
v kombinaci s problémem externalit. Externalitou rozumíme náhodný prospěch či újmu
třetí straně při vzniku transakce. Pro názornost osvětlíme celý problém příkladem
závislosti prospěchu jedince na délce studia Jako výchozí přijměme premisu, že
s rostoucí délkou výuky roste osobní prospěch „konzumenta“ vzdělání. Prospěch ze
vzdělání lze rozdělit do dvou částí. První odráží jeho soukromý prospěch, kterým
můžeme

rozumět

kupříkladu

budoucí

vyšší

výdělek.

Druhý

se

vztahuje

k celospolečenskému hledisku. Moderní společnost je závislá na vzájemných
interakcích a právě vzdělání napomáhá k jejich snadnějším realizacím. Lze totiž
předpokládat, že vzdělaný člověk bude méně náchylný k běžné kriminalitě a nebude tak
jednoduše podléhat manipulaci společensky nebezpečných skupin. Celou situaci
znázorníme na Obrázku 1.

Obrázek 1: Veřejná, soukromá a celospolečenská poptávka23
Poptávku po soukromé složce vzdělávání lze uchopit jako funkci klesajícího mezního
prospěchu ze vzdělání. V bodě, kde se tato funkce protne s hodnotou mezních nákladů
odpovídajících jednomu roku výuky, se nachází optimum, které odráží spotřebitelovu
preferenci počtu let strávených ve výuce

. Existuje ovšem i společenská poptávka

odrážející potřebu vzdělaných a odpovědných občanů. Po sečtení společenské a
soukromé poptávky získáme celospolečenskou poptávkovou funkci, která odráží obě
dvě složky. Nyní se optimální počet let zvýšil na množství

23

Převzato z Heilbrun a Gray, 2001, str. 233.

. Tím zjišťujeme, že
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z celospolečenského hlediska optimum získané rovností mezního nákladu a mezního
prospěchu jedince není optimální. Proto v tomto případě tržního selhání existuje prostor
pro vládní dotaci, která by tuto distorzi napravila, snížila náklad roku vzdělávání a
umožnila tak dosažení celospolečensky optimální délky studia. (Heilbrun,2001, str. 224225)
V případě, že přijmeme myšlenku, že společnost trvá na produkci veřejných
statků plynoucích z existence kulturního sektoru, jako jsou například národní prestiž,
národní identita, sociální koheze nebo sociální změna, je společensky žádoucí, abychom
na sektor múzických umění nahlíželi výše uvedeným způsobem. Lze-li tedy dokázat, že
externality vznikají z fungování sektoru kultury a mají povahu veřejných statků, jejichž
existenci společnost vyžaduje, pak je možné z ekonomického hlediska dotace kultuře
ospravedlnit. (Baumol, 1985, str. 262) Existenci veřejného užitku v konzumaci
uměleckého produktu ukazuje na následujícím hypotetickém případě. Náklady
divadelního představení odpovídají 40 000 dolarům, přičemž návštěvníci jsou ochotni
zaplatit pouze 25 000 dolarů. Mohlo by se tedy zdát, že náklady představení převyšují
přínos z jeho návštěvy. Ve skutečnosti však pouze převyšují soukromý užitek ze
stráveného večera. Zbytek sumy totiž odpovídá veřejnému užitku, který požívá celá
společnost, a tudíž se na pokrytí nákladů večera musí finančně podílet. (Baumol, 1985,
str. 262) Veřejné statky, které jsou pro společnost žádoucí, lze rozdělit do několika
skupin: národní identita, národní prestiž, sociální koheze a změna, prospěch navázaných
odvětví, kulturní odkaz.
Vztah národní identity a kultury je poměrně jednoznačný. Umění je odrazem
národa, společnosti a jako takové může sloužit jako jednotící prvek. Především v oblasti
střední Evropy má praxe využívání kultury jako způsobu formujícího národní identitu
velmi dlouhou tradici. Sociolog Steven Globerman při studiu národní identity dochází
k názoru, že její přínos je synonymem k užitku sociální koheze. Ta závisí na
komunikaci mezi jednotlivými sociálními skupinami. V případě, že jednotlivé skupiny
pojí společné pouto, zvyšuje se plocha společenských průsečíků, čímž je společenská
koheze upevňována. (Globerman, 1983) Na druhou stranu je pravda, že v dnešním
multikulturním světě, kde se stírá národní příslušnost, může důležitost národní identity
působit poněkud vyčpěle.
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Otázka národní prestiže je úzce spjatá s fenoménem národní identity. Národní
prestiž stoupá s počtem úspěšných umělců, sportovců a vědců. Její roli lze vnímat jako
velvyslance národa, který na první pohled odhaluje svoji kulturní vyspělost.
Dopad umění na sociální kohezi je velmi dvojsečný. Jak bylo ukázáno
v Globermanově argumentu, umění má stmelující roli. Lze s nadsázkou říci, že po
zhlédnutí Libuše 28. října v Národním divadle odchází z budovy, za předpokladu plně
obsazených sedadel, 986 uvědomělých a přesvědčených Čechů. Na druhou stranu může
umění ale aktivně působit proti společenským rigiditám. Připomeňme například
Verdiho operu Nabucco, jejíž ústřední sborová scéna „Va pensiero“ se stala ústřední
melodií italského risorgimenta jakožto boje za národní jednotu a svobodu.
Na umění lze nahlížet jako na pojítko minulých generací s dnešními a dnešních
s budoucími. Umění, které se spolupodílí na tvorbě naší identity, vytváří most klenoucí
se mezi generacemi. Lze ho tudíž chápat jako kulturní odkaz, který volně přechází
z generace na generaci a měl by tudíž být uchováván. V rámci společnosti je zájmem
každého po sobě zanechat odkaz, stopu.24 Potřebu vytvářet odkaz pro další generace
popsal (Peacock, 2006, str. 1133) jako agregátní užitek, který současná generace
odvozuje z přenechání užitku (prospěchu z námi zanechaného odkazu). Pokud daná
generace o kulturní dědictví dostatečně nepečuje, platí, že co je jednou zničeno, nemůže
být znovu obnoveno. Baumol k podpoře tohoto argumentu uvádí následující příklad:
„Podporujeme programy na zachování přírodního bohatství, protože málo kdo z nás je
připraven vzít na svá bedra zodpovědnost za předání země, jejíž veškeré krásy byly
zničeny, dalším generacím. (…) Traduje se starý příběh o muži, který se zeptal na
tajemství svěžích trávníků ve Versailles. Odpověď byla jednoduchá: Potřebuje být pouze
zaléván denně po tři sta let. Rozvoje vyspělé kulturní aktivity odpovídající vysokým
standardům a schopnosti publika umění porozumět nemůže být dosaženo přes noc. Musí
tedy být nalezeny prostředky dnes, aby umění bylo živé i zítra“ (Baumol, 1966, str. 384385)
Ve vztahu k tomuto argumentu se projevuje velmi zajímavá lidská vlastnost. Přestože
jedinec přímo nevyhledává určitou uměleckou formu, představuje pro něj hodnotu
možnosti danou kulturní instituci navštívit. Proto mnozí občané budou například
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Nemusí se nutně jednat o umělecké dílo. Při této příležitosti lze připomenout tradiční myšlenku, že muž
by měl zplodit syna, postavit dům a zasadit strom.
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podporovat existenci městského muzea, aniž by ho někdy reálně navštívili. (O´Hagen,
1998, str. 30)
Poslední pozitivní externalitu existence uměleckého provozu zde uvedu efekt na
okolní ekonomiku. Pro vysvětlení zvolme jako příklad Národní divadlo. Jeho historická
budova slouží jako monument, k němuž směřují výpravy turistů. Jako jedna z dominant
města se velmi často nachází na pohlednicích, o historii divadla jsou psány knihy. Vedle
role historického monumentu slouží také jako divadelní budova, která každý večer do
svých útrob láká stovky diváků. Na představení je však nepřímo navázáno široké
spektrum dalších odvětví. K návštěvě představení je zapotřebí společenský oděv,
doprava. Shrneme-li tedy všechny zúčastněné aktéry večera v Národním divadle, pak
výrobce pohlednic, vydavatel naučné literatury, prodejce společenských šatů a taxikář
těží z existence Národního divadla a mohou díky němu realizovat své prodeje.
Existence fungujícího uměleckého provozu má pro daný region poměrně velký význam.
Oblast živých múzických umění je totiž personálně náročná, a proto se mimo jiné podílí
na snižování nezaměstnanosti. Mimo to je zdrojem turismu25 a prospívá dobrému image
místa, v němž se nachází.
Subvence kultuře vyvolávají kontroverzi mezi těmi, kteří jsou odpůrci státu, jenž
přerozděluje velkou část domácího produktu, a těmi, podle kterých má stát zasahovat do
ekonomiky minimálně. V případě, že bychom se přiklonili na stranu zastánců státních
subvencí do múzického sektoru a přijali tezi, že umění produkuje velké množství
veřejných benefitů, jen velmi těžko můžeme říct, jak velká je poptávka po takových
statcích. Mimoto je velmi těžké souhrnně určit, jakou proporci na formování těchto
statků má umění a jak velké finanční zdroje by mu měly být poskytnuty.
Thorsby a Withers (1983) přišli s alternativním přístupem, který vycházel
z představy, že pro určení optimálního výstupu je zapotřebí vědět, zda společnost
považuje pozitivní externality kulturních statků za důležité a kolik by za ně byla
ochotná zaplatit. Na základě agregované sumy takových výdajů pak lze zjistit optimální
společenské výdaje na kulturu a posoudit tak, jestli je státní pomoc múzám dostatečná či
nikoliv. Na základě dotazníkových šetření předkládali obyvatelům následující tvrzení26:
Úspěch australských umělců dává lidem pocit pýchy za australské úspěchy (94,8%).
25

Tento jev lze v posledních letech pozorovat i u nás. České cestovní agentury organizují cesty za
unikátními výstavami či koncerty operních hvězd v přilehlých metropolích. Podmínkou turistické
poptávky po kulturním vyžití je ovšem špičkově fungující kulturní instituce, která je v porovnání s ostatní
konkurencí, jedinečná.
26
V závorce jsou uvedeny procentuální kladné odpovědi, u vybraných i záporné.

23
Umění pomáhá naší zemi rozumět lépe (84,6%). Umění přináší prospěch pouze těm,
kteří jsou jeho konzumenty (34,9%; ne - 64,1%). Umění je pro nás důležité v náhledu
na naše vlastní životy (80,6%). Umění by se nemělo nechat vymizet (96,9%). Je nutné,
aby se děti ve školách věnovaly výuce umění (96,5). Umění často podkopává existenci
naší společnosti, protože je příliš kritické (14,8%; ne – 81,2%). Život všech kulturních
institucí by měl být závislý pouze na prodeji vstupenek na jejich produkce. (20,7%; ne –
78,1%). Ve velké míře tedy australská společnost umění vnímá jako statky úzce spojené
s lidským bytím a přisuzuje jim povahu statků veřejných. Následně na základě
dotazníkového šetření, ve kterém respondenti udali sumu, kterou jsou ochotni zaplatit za
tyto veřejné statky. Thorsby a Withers odhadli optimální míru státní dotace, která
odpovídala 18,2 australským dolarům na hlavu, zatímco část státního rozpočtu jdoucí do
umění přepočtená na hlavu odpovídala 6 dolarům. V České republice bohužel žádné
výzkumy na téma vnímání vedlejších produktů umění neexistují, a tak se můžeme
pouze dohadovat, jakou částku by česká společnost múzám přisoudila.

1.2.3 Informační asymetrie
Dalším jevem, který může způsobit neefektivní tržní alokaci, je informační
asymetrie. Budeme-li vycházet z názoru mnohých autorů, že schopnost vnímat umění,
je získaná. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 237) Část spotřebitelů tudíž neočekává, že by jí
konzumace kulturního produktu mohla přinést požitek. Jinými slovy ji ani nenapadne
zahrnout výdaje na kulturu do svého rozpočtu na volnočasové aktivity. Spotřebitel
nedokáže na základě jemu dostupných informací odhadnout prospěch, který by
z konzumace kulturního produktu mohl mít. (O´Hagen, 1998, str. 49) Proto by se stát
měl ujmout role regulátora a tuto asymetrii vyřešit. Ať už je to výuka uměleckých
předmětů na školách nebo dotované vstupné pro skupiny zasažené asymetrií. Další část
tohoto argumentu spočívá v již zmíněném faktu, že spotřebitel vychází při určení
objemu spotřebovaných uměleckých statků pouze ze soukromé poptávky a nevnímá
jejich veřejnou povahu. Podobným způsobem staví svoji argumentaci Alan Peacock.
Spotřebitelé, zejména mladí lidé, nemusí přisoudit správnou hodnotu investici do
kulturního produktu, protože ji jsou schopni posoudit až zpětně. (Peacock, 2006, str.
1134)
Další problém související s informační asymetrií se týká problému stimulace
poptávky. Tržní preference jsou podporovány reklamou. Avšak náklady na stimulaci
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poptávky po uměleckém produktu jsou nesrovnatelné. Jak už bylo řečeno, schopnost
vnímat umění je vrozená, a tudíž náklady na stimulaci této poptávky jsou výrazně vyšší
a především dlouhodobější. (O´Hagen, 1998, str. 50)

1.2.4 Způsoby státní podpory
Rozhodneme-li se na základě výše uvedených argumentů, že oblast múzických
umění produkuje pozitivní externality, které přináší veřejný prospěch, stát by měl do
tohoto sektoru zasahovat a podporovat ho. Pro takovou podporu existují dva hlavní
přístupy, které se vytvořily na základě historického vývoje: nepřímý, založený na
americkém způsobu podpory umění využívající soukromé dary za minimální účasti
státu, a přímý, vycházející z evropské historické zkušenosti spoléhající se na přímou
účast veřejných finančních zdrojů.

1.2.5 Nepřímá veřejná podpora
Nepřímé výdaje se mohou projevovat v daňové oblasti jako možnost daňového
odpočtu (soukromého nebo korporátního), odpuštění nebo výrazné snížení sazby daně
z přidané hodnoty i darovací daně na veřejně prospěšné účely (movité i nemovité).
Poslední daňová úleva může dokonce stimulovat soukromé dárcovství Odstranění
daňové povinnosti, ovšem vytvoří fiskální tlak na státní rozpočet, protože se sníží
daňový výběr. Další možností nepřímé podpory je daň z přidané hodnoty. Její plošné
jednotné zavedení nebude měnit spotřebitelské preference. V případě, že chce
společnost určitou oblast ekonomiky podpořit, může vytvořit různé daňové skupiny.
V případě, že sníží daň z přidané hodnoty, může výsledná cena produktu, který bude
následně více poptáván klesnout. (O´Hagen, 1998, str. 120)

1.2.6 Přímá veřejná podpora
Přímá podpora vzniká na základě účasti veřejných rozpočtů v oblasti umění a
můžeme jí pozorovat v různých podobách. Ať v podobě státní grantové agentury
(například National Endowment for the Arts v USA) anebo jako formu příspěvkových
organizací propojených s městskou, krajskou nebo státní administrativou. V České
republice jsou divadla s operním provozem zřizována většinou statutárními městy, např.
divadlo J. K. Tyla v Plzni anebo přímo ministerstvem kultury, jako Státní opera Praha a
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pražské Národní divadlo. Nevýhoda přímé podpory je v provázanosti na veřejné
rozpočty, které jsou celoevropsky napjaté. Z toho důvodu mohou divadla z důvodu
nerostoucích přímých dotací zažívat ekonomické problémy, jimž jsme dnes svědky.
Dotace lze rozdělit do několika skupin podle jejich adresáta: státem zřízená
příspěvková organizace, nezávislá kulturní instituce, individuální umělec, konzument
kulturního produktu (O´Hagen, 1998, str. 140). Příspěvková organizace získává
neúčelnou roční sumu peněz, na jejímž základě vytvoří svůj rozpočet a inscenační plán.
Nezávislé kulturní instituce jsou znevýhodněny povinností se účastnit grantových řízení
s nejistým výsledkem. Objem prostředků grantových agentur totiž zásadním způsobem
závisí na politickém rozhodnutí městských či státních autorit, přičemž počet a nároky
žadatelů tradičně převyšuje možnosti agentury. Dotace pro individuálního umělce mívá
formu státní zakázky na tvorbu uměleckého díla.27
Dotace konzumentům kulturního produktu může mít několik podob.
Akceptujeme-li premisu, že účast občanů na uměleckých performancích vytváří
pozitivní externality, je pro stát žádoucí, aby tato představení navštěvovali v co
nejhojnější počtu. Pro mnoho lidí jsou však výdaje na kulturu příliš vysoké, a tak státní
podpora spočívá ve snížení nákladů vydaných za vstupné. Taková dotace však může mít
rozličné způsoby. Primárně lze za takovýto grant považovat přímou účast státu v jím
zřízených kulturních institucích.28 Další způsob přidělení dotace, který ovšem v našich
zeměpisných šířkách není využíván, je tzv. „voucherový systém“. (O´Hagen, 1998,
str. 141) Jednotlivým sociálním skupinám jsou přidělené ceninové poukazy, které je
možné následně proměnit za vstupenku. Tento systém má zásadní výhodu. Přímá
finanční účast v kulturních institucích má totiž normativní charakter, protože stát musí
určit, co je dostatečně hodnotné umění, které si zasluhuje státní podporu, čímž vlastně
vnucuje názor uměleckou hodnotu a omezuje budoucí vývoj umění. (Peacock, 2006,
str. 1134) Velmi totiž záleží na složení grantových komisí a vkusu jejích členů. Tento
restriktivní systém fungoval v rámci komunistického Československa, kdy státní moc
přesně vymezovala, co je „správné“ umění slučitelné se státní ideologií, čímž
omezovala a odsouvala svobodný vývoj múz do okrajového neoficiálního proudu.29

27

Například Entropa Davida Černého objednaná ministerstvem zahraničí nebo Mozartova opera La
Clemenza di Tito objednaná českými stavy.
28
Tato finanční injekce totiž sníží část příjmů, které by divadlo muselo získat výběrem vstupného, což
znamená, že se od divadla očekává snížení ceny vstupenek.
29
Například bytové divadlo Vlasty Chramostové nebo samizdatová literatura.
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Dalším způsobem nahlížení na dotace je způsob jejich vyplácení: příjmový
grant, partnerský grant, jednorázový grant, kapitálový grant a dotace na vstupenku.
(O´Hagen, 1998, str. 140) Příjmovým grantem se rozumí finanční částka pravidelně
odváděná státní institucí státní i soukromé kulturní instituci, která se stává součástí
jejího rozpočtu. Partnerský grant (převzato z angličtiny: „challenging grant“), v němž se
veřejné prostředky podílí do výše 50%, jsou pro kulturní instituce motivací k hledání
soukromých partnerů k dopokrytí nákladů. Kapitálové granty mají jednorázovou
povahu, přičemž slouží například jako investice do oprav divadelních budov. Dotace na
vstupenku je nejkontroverznějším druhem grantu. Kulturní instituce totiž získávají
dotace na základě počtu prodaných vstupenek, což je nutí například k prvoplánovým
inscenačním plánům s cílem maximalizovat diváckou účast. V případě, že budeme
například operní divadlo považovat za instituci poskytující společenskou službu
produkující veřejné statky, pak od něj lze vyžadovat, aby mimo jiné kultivovalo vkus
obecenstva. A tak je žádoucí, aby vedle masově oblíbených oper jako je například
Bizetova Carmen uvádělo i divácky náročnější kusy jako například Jánáčkovu Její
pastorkyni. Navíc dotace na vstupenku vede ke znevýhodnění malých a komorních
divadel, která jsou založena na principu přímého kontaktu s divákem. (O´Hagen, 1998,
str. 147)

1.2.7 Srovnání systému přímé a nepřímé podpory
Preference systému nepřímé podpory, soukromého dárcovství, může vést
k podpoře pofiderních umělců způsobené dárcovou nedostatečnou znalostí múzického
oboru. Finanční prostředky se pak dostanou do rukou neperspektivních umělců, zatímco
perspektivní jedinci pociťují jejich nedostatek. Další nevýhodou je, že výdaje firem na
veřejně prospěšné účely jsou velmi citlivé na hospodářský cyklus. Se zhoršující se
ekonomickou situací tudíž budou finanční zdroje kultury vysychat. Za hlavní výhodu by
se dal považovat fakt, že k subvencím není zapotřebí zkostnatělé grantové agentury
připomínající byrokratický moloch s nepřehlednou rozhodovací strukturou. Mimo to
soukromý způsob financování vede divadla k vyšší úspornosti ve svých výdajích,
protože soukromí dárci chtějí vidět, že jejich peníze byly vynaloženy rozumně.
(O´Hagen, 1998, str. 151) Na druhou stranu přímý agenturní grantový systém je spojen
s vyšší odbornou fundovaností členů rozhodovací komise, která je však, jak už bylo
zmíněno, spojena s vyšší mírou konzervativnosti a tudíž omezuje umělecký rozvoj.
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(O´Hagen, 1998, str. 151) Hlavní výhodou přímého financování je, že kulturním
institucím přináší stabilitu, která je nutnou podmínkou pro další umělecký rozvoj.

1.2.8 Stanovení výše dotace
Poslední otázkou, která v textu byla zatím zmíněna jen okrajově, je určení výše
dotace. Přístupů k jejímu určení je hned několik. První a velmi teoretické je určení
hodnoty nesoukromých externalit, kterým bude odpovídat úroveň veřejné subvence.
Další způsoby jejího určení jsou ovšem zatíženy normativním soudy. První možností je
přijetí současného stavu jako optimálního a zvyšování dotace s postupem času, tak aby
byl kompenzován efekt nákladové choroby. Druhý způsob spočívá v určení, jak kvalitní
instituci si společnost přeje a následně podle této úrovně přidělit odpovídající finanční
zdroje. Nesmírně důležitý je ve spojení s otázkou počátečního nastavení výše
přidělených peněz i problém růstu jejich objemu. I kdybychom ignorovali existenci
Baumolovy nákladové choroby, pak při konstantních výdajích bude klesat
koupěschopnost divadel. Pro vysvětlení uvedu hypotetický příklad divadla, které si díky
svému rozpočtu může dovolit investovat do nové inscenace 500 000 Kč, přičemž
300 000 Kč je vynakládáno na tvorbu kulis, které se vyrábějí ze dřeva. V ekonomice
uvažujme jedinou komoditu, dřevo, s konstantní mírou inflace ve výši 3%. Zatímco
v roce nula mohlo divadlo pořídit z rozpočtu inscenace 100 m2, po deseti letech 74,4 m2
a po dvaceti letech téměř polovinu původního objemu, tedy 55 m2. Je tedy evidentní, že
považuje-li společnost za nutné umění finančně podporovat, pak tedy absolutní výše
příspěvku musí růst.
To lze provést několika způsoby na základě různých přístupů. První přístup
odráží vědomí zřizovatele, že múzický sektor trpí neustále se zvyšujícími personálními
náklady, a tak veřejné prostředky vynakládané na kulturu budou růst stejným tempem.
Druhý přístup je postaven na myšlence, že růst objemu prostředků poskytnutých umění
může být fixován na růst HDP. S růstem ekonomiky lze zvyšovat velikost dotace díky
větším dostupným zdrojům. Poslední přístup nahlíží na dotace kultuře z úhlu veřejných
financí. Má-li tedy být určité procento veřejných prostředků věnované podpoře umění,
pak se tato částka musí zvyšovat stejným tempem jako růst veřejných výdajů.
(O´Hagen, 1998, str. 145)
Pro každou vládu jsou rostoucí investice do kultury rozpočtově velmi
nepříjemné. Vezmeme-li v potaz sociologicko-politický kontext, je pro každého politika
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angažovanost v podpoře kultury iracionální. Jednoduše ve dnešní společnosti, založené
na myšlence sociálního státu, lépe rezonuje zvyšování sociálních dávek nad úsilím o
zvelebování a růst uměleckého sektoru. Právě zde můžeme hledat snahy evropských
politiků postupně opouštět výhradně státní pozici v podpoře umění a zapojit do tohoto
procesu i veřejné zdroje a ulehčit tak veřejným rozpočtům.

1.2.9 Možnosti společnosti podporovat umění
Múzický sektor vystavený permanentně rostoucím personálním nákladům je
bezbranný vůči Baumolově nákladové chorobě, a tudíž není soběstačný. Je závislý na
kombinaci soukromé a veřejné podpory, která, jak bylo ukázáno, musí být rostoucí.
V případě, že by tomu tak nebylo, umění by bylo vystaveno své zkáze, která by velmi
pravděpodobně měla i vážně společenské důsledky. William Baumol se spolu se svou
ženou věnoval možnostem ekonomiky zvyšovat veřejnou finanční podporu múzám
v článku „On the Cost Disease and its True Policy Implications for the Arts“, kde za
použití svého upraveného modelu30 dokazuje, že rozkvět múz je pouze otázkou
společenské volby. Přímo říká: „Nákladová choroba vytvořila iluzi, že si společnost už
nemůže dovolit stejné spektrum požitků jako dříve. Ale opak je pravdou. Společnost
sužovaná nákladovou chorobou si ve skutečnosti může dovolit každý rok o trochu více
než v roce předcházejícím. Může si dovolit víc a o něco vyšší finanční podporu umění
každý nadcházející rok, i přes rostoucí reálné náklady, a také více spotřebního
zboží.“(Baumol a Baumol, 1985, str. 215)
Tuto skutečnost dokazuje na základě názorného hypotetického příkladu ekonomiky,
která je rozdělena do dvou sektorů: služeb, s konstantní produktivitou (25%, v kterých
tvoří múzický sektor 1%), a průmyslový sektor. Z předpokladů modelu vychází, že
s růstem produktivity 3% ročně, ekonomika zdvojnásobí svůj národní produkt zhruba po
24 letech. Výchozí produkt je jeden trilion liber, který se po 24 letech zdvojnásobí. Za
poslední předpoklad je volena existence dokonalé konkurence, která tlačí cenu produktu
na úroveň nákladů. (Baumol a Baumol, 1985, str. 216) K ilustraci své hypotézy využil
Tabulku 2, která uvádí, tři následující možnosti:

30

Manufakturně vyráběné zboží profituje z technologického rozvoje, a tak cena produktu sektoru služeb
musí růst rychleji než cena ostatních produktů. Nový Baumolův model zahrnuje důchodový efekt a
reflektuje možnosti zvyšování příjmu kulturních institucí pomocí zdražování vstupného.
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Tabulka 2: Možnosti společnosti podporovat umění

Výchozí stav: 1988
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Nominální
HDP

Reálné
náklady
služeb

Nominální
náklad
služeb

Reálné
náklady
umění

Nominální
náklady
umění

Manufakturní
výstup

Růst
průmyslového
sektoru

1

0,25

0,25

0,0025

0,0025

0,75

0

0,25

0,5

0,0025

0,005

1,5

100

0,4

0,8

0,004

0,008

1,2

60

0,5

1

0,005

0,01

1

33,3

2008:
Konstantní podíl
výstupu múzického a
manufakturního
sektoru (Bod B)
2
Konstantní podíl
sektoru služeb na
výstupu
manufakturního
sektoru (Bod C)
2
Zdvojnásobení podílu
výstupu sektoru služeb
a múz (Bod D)
2

První případ zachovává relativně stejný objem prostředků na umění jako v roce
1988. Druhý ilustruje situaci, kdy zafixujeme podíl výstup sektoru služeb na výstupu
manufakturního sektoru. Jestliže tedy v roce 1988 byl poměr 1:3, musí být zachován i
v roce 2008. Poslední případ odpovídá uměnímilovné společnosti, která se rozhodne
proporci sektoru múz zdvojnásobit. Pro poslední dva případy platí, že zvětšení proporce
múzického sektoru na HDP odsává prostředky v neprospěch růstu manufakturní výroby,
avšak v obou případech platí, že jeho růst je zachován. Na základě těchto jednotlivých
scénářů lze dojít k závěru, že společnost může dynamicky financovat rozvoj múzického
sektoru, aniž by byla výroba snížena pod výchozí úroveň. Tuto situaci lze názorně
zobrazit na Obrázku 2.

Obrázek 2: Hranice produkčních možností32

31
32

Převzato z Baumol a Baumol (1985, str. 216)
Převzato z Baumol a Baumol (1985, str. 217)

30
Úsečka 1-1 zobrazuje možné proporční kombinace produktu mezi službami a
manufakturní výrobou v roce 1988. Úsečka 1-2 ukazuje situaci roku 2008, kdy národní
produkt stoupne na dva triliony, čímž se rozpočtová přímka pootočí doprava. Bod A je
výchozí situace zobrazující původní proporci obou sektorů. Nyní názorně vidíme, že
všechny tři situace, body B, C a D, přinesou zlepšení nebo zachování stávající situace
jak manufakturnímu sektoru, tak sektoru služeb, čímž je evidentní, že si společnost
může dovolit své múzy podporovat rostoucím tempem. (Baumol a Baumol, 1985, str.
218)
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1.3

Vstupné a poptávka po umění

1.3.1 Vztah změny výše vstupného a rostoucích příjmů
Za úspěšný divadelní provoz lze označit instituci, která dosahuje vysoké
návštěvnosti spolu s vysokými tržbami ze vstupného. Tržby ze vstupného jsou přímo
závislé na ceně vstupenky. Chce-li divadlo zvýšit své tržby, musí zvýšit cenu
vstupenky. Obecenstvo však na tuto změnu ceny může reagovat poklesem návštěvnosti
divadla. Tím se cíl vysoké návštěvnosti dostává do konfliktu s vysokými tržbami.
Relativní změnu poptávaného množství vyvolanou změnou ceny odráží elasticita
poptávky, na jejíž hodnotě bude záviset výsledný efekt změny ceny. Pro názornost
využijeme dvou hypotetických poptávkových křivek

a

, jejichž matematické

vyjádření se nachází nad grafy.
= −0,5 + 150

= −3 + 240

Obrázek 3: Vztah elasticity poptávkové křivky a tržeb
Za tržbu ze vstupenky budeme považovat poptávané množství násobené cenou. Na
základě obou případů prověříme, jak budou na růst ceny reagovat celkové tržby. Pro
oba dva případy bude výchozí cena vstupenky
V prvním případě budou spotřebitelé poptávat
jejich objem na

= 100 a cena po zdražení

= 120.

= 200 vstupenek a po zdražení klesne

= 120. Tržba před zdražením bude odpovídat ploše A+C, tedy

20 000 a po zdražení oblasti A+B tedy 14 400. V prvním případě tedy zvýšení ceny
vstupného nezpůsobí růst tržeb, ale dokonce jejich pokles. V druhém případě množství
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prodaných vstupenek odpovídající ceně

= 200 a ceně

bude

= 193.

zhruba

Přičemž původním tržbám bude odpovídat opět součet ploch A+C, tedy 20 000 a tržbě
po zdražení oblast A+B, tedy 23 160. Aplikací shodné politiky zdražení vstupenek ve
snaze získat vyšší tržby dostaneme pro různé poptávkové křivky odlišné výsledky. Bude
totiž záležet na tzv. cenové elasticitě poptávky (

). Pro naše dva hypotetické případy

získáváme:
(100) =

(

(

)

)

=

,

= −2 a

(100) =

(

(

)

)

=

=− .

Lze tedy odvodit, že v případě, že divadla budou čelit elastické poptávce (první případ),
zdražení lístků povede ke snížení příjmů. V případě, že poptávka bude neelastická
(druhý případ), zvýšení ceny tržby zvýší za mírného snížení návštěvnosti.

1.3.2 Socioekonomické vlivy působící na poptávku po vstupenkách
Poptávka

po

divadelním

umění

je

formována

širokým

spektrem

socioekonomických faktorů, které byly analyzovány v řadě odborných studii, například
Fordova nadace (1974), DiMaggio a Useem (1978), Gray (2001). Většina těchto analýz
dochází k výsledku, že mezi primární faktory ovlivňující poptávku patří příjem a
vzdělání. Jejich individuální vliv je však nejasný, protože obě dvě proměnné jsou
vysoce korelované. (Seaman, 2006, str. 439)
Studie Fordovy nadace z roku 1974, ve které byli diváci rozděleni do 4 skupin
podle

příjmu

vysokopříjmová

a

úrovně

s nízkým

vzdělání
vzděláním,

(vysokopříjmová
nízkopříjmová

s vysokým
s vysokým

vzděláním,

vzděláním

a

nízkopříjmová s nízkým vzděláním). Ke každé kombinaci byla zjištěna procentuální
míra zastoupení návštěvníků divadel mezi jednotlivými skupinami pro různé druhy
umění. Ukázalo se, že skupiny s vyšším vzděláním dosahovaly obdobných participací
nezávisle na výši příjmu. Naopak skupiny s nižším vzděláním nezávisle na úrovni
příjmu zaznamenaly menší míru participace. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 49) Jedinou
oblastí, ve které se ukázal faktor vzdělání jako irelevantní, byla oblast filmu. (Seaman,
2006, str. 422)
Obdobné metody bylo využito DiMagiiem a Useemem (1978), kteří ve své
studii Sociální třídy a konzumace kulturního produktu z roku 1978 vyšli z porovnání
tzv. spotřebitelských rozdílů mezi jednotlivými skupinami diferenciovanými podle
úrovně vzdělání. Vzdělanostní spotřebitelský rozdíl definovali jako diference míry
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„vystavení se“ určitému druhu umění mezi skupinou s vysokým a nízkým vzděláním.
Tentýž princip byl aplikován pro kalkulace příjmového spotřebitelského rozdílu. Obě
veličiny byly vypočítány pro sedm uměleckých kategorií, včetně populární hudby,
přičemž studie poskytla obdobné výsledky jako analýza Fordovy nadace: Pro umělecké
kategorie náležící k vysokému umění byl největší vzdělanostní spotřebitelský rozdíl,
zatímco naopak příjmový spotřebitelský rozdíl dosahoval výrazně nižší úrovně.
(Seaman, 2006, str. 422)
Ekonometrickému potvrzení silnější role vzdělání jako určujícího faktoru
návštěvnosti se dostalo v multivariačním regresním modelu vytvořeném Charlesem
Grayem, který potvrdil výsledky předchozích studií. (Heilbrun a Gray (2001, str. 50)
Logika těchto výsledků je v souladu s tím, co už bylo uvedeno. Schopnost umění je
získaná schopnost, která je fatálně závislá na učení se ho vnímat. Lidé s vyšším
vzděláním jsou velmi často vnímavější a více otevřeni neznámému, což jim umožňuje
ocenit hodnotu vyššího umění.
Vedle příjmu a vzdělání lze v přístupu spotřebitele k poptávce po živém umění
identifikovat i další důležité proměnné. Zásadní pro výběr kulturního produktu je vkus.
Spotřebitel dává najevo producentovi na základě svého tržního chování, jaké jsou jeho
preference, potažmo vkus. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 75) Lze ho vnímat jako
dynamickou veličinu, která se mění s časem, věkem a zkušeností. William Gramp v této
věci poznamenává: „Člověk, který nečte, se nezajímá o Johna Donna a ten, kdo neviděl
nikdy víc než nálepku ze žvýkačky, se nezajímá o Duccia, alespoň ne na první pohled.
Zkušenost vychyluje vkus z počáteční (vrozené) pozice.“( Gramp, 1989, str. 59)
Integrací vkusu jako významné proměnné se důkladně zabýval David Thorsby
(1983, str. 162-176). Ve své studii vytvořil pět objektivních kritérií, která mohla hrát ve
spotřebitelově rozhodování významnou roli. Náležely mezi ně následující položky:
povaha díla (klasifikace repertoáru, známost autora, proslavenost díla), specifika díla
(jazyk, překlad díla), druh díla (zpěv, tanec, atd.), specifika produkce (interpretace,
režie, atd.) a designová specifika (výprava, kostým, atd.) (Colbert, Beauregard and
Vallée, 1988, str. 9) Na základě vyhodnocení těchto proměnných z divadelních recenzí
prokázal, že kritéria kvality mohou být ve vztahu k poptávce významnější proměnnou
než sama cena. Mimoto Thorsby pracoval s konceptem získaného vkusu, který podle něj
způsoboval vyšší necitlivost spotřebitelů k změně ceny kulturního produktu (Colbert,
Beauregard and Vallée, 1988, str. 10).
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Další poptávku ovlivňujícím faktorem jsou ceny blízkých substitutů. V případě,
že vzroste cena například operního představení, spotřebitel realokuje své zdroje
vzhledem ke svým preferencím.
Baumol si ve své studii sektoru „performing
„performing arts“ všiml, že výdaje na vstupenku
jsou do velké míry provázeny výdaji na komplementární statky. Návštěva divadla je
spojena s náklady na zakoupení dalších statků: například společenského oděvu,
programu představení nebo dopravy. Na základě dat použitých
použi
v Baumolově studii se
ukázalo, že tyto výdaje mohly dosáhnout až poloviny celkových výdajů. (viz Graf 3) Při
následném srovnání s daty jiných zemí bylo zjištěno, že americká proporce nákladových
položek, je téměř totožná s britskými. (Baumol a Bowen, 1966, str. 264)

5,4
veřejná doprava

15,5
53,7

automobilová
doprava
restaurace

20,9

hlídání dětí
4,5

Graf 3: Proporce výdajových položek na divadelní představení v USA 1963-6433
Na základě výše uvedených informací lze tedy velmi hrubě vyjádřit poptávku po
vstupenkách vztahem
kde

=

−

+

je počet poptávaných vstupenek,

roční příjem per capita,
komplementů a

+

−

,

cena divadelních vstupenek,

vážená průměrná cena substitutů,

průměrný

kombinovaná cena

je konstanta. Koeficienty b, c, d, e vyjadřují změnu hodnoty závislé

proměnné se změnou jednotky nezávislé proměnné.

1.3.3 Přístupy k modelování poptávky
V oboru modelování poptávky po živém umění existují dva základní přístupy.
První vnímá poptávku jako hlavní determinant nabídky, přičemž poptávka je určena
v jiném období a je na nabídce
nabídce nezávislá. Druhý pohlíží na poptávku jako na jednu
33

Převzato z Baumol a Bowen, 1966, str. 262.
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z rovnic, v nichž jsou klíčové proměnné simultánně determinovány. (Seaman, 2006, str.
432) Pro ilustraci uvádím dva příklady:
První přístup lze ilustrovat Whithersovou studií „Unbalanced growth and
demand
and for the performing arts“ z roku 1980. Whithers vycházel ze základního
= ( , , , ), kde

poptávkového vztahu:
capita,

je cena vstupenky,

je počet návštěvníků divadla per

cena substitutu, I je disponibilní příjem a D je m
míra

distribuce příjmu, která roste se zvyšujícím se počtem bohatých. Tento základní model
rozšířil o existenci nákladů příležitosti
=

příjem

(1 −
=

z času stráveného relaxací odpovídající

),, kde w je hodinová mzda a
+

+ , kde

míra nezaměstnanosti, a o celkový

je čas strávený spotřebou „relaxačních statků“,

je doba strávená prací a Y je příjem z majetku. Finální model má tedy podobu:
=

, ,

,

,

, přičemž

(Seaman, 2006, str. 435)

> 0,

> 0,

>0a

< 0,

< 0.

Moorova studie poptávky po brodwayských divadelních vstupenkách z roku
1966 vychází z druhého přístupu, ze systému tří rovnic: z návštěvnosti
( ,

=

, ),, kde Y je permanentní příjem, C jsou náklady
náklady na večer v divadle a S počet

představení; z počtu představení

= ( , ,

„dummy variable“ pro ozvučené filmy; z nákladů

), kde P je cena vstupenky, a M je
= ℎ( , ,

), kde T jsou náklady

na transport do divadla a O jsou ostatní náklady návštěvy. Protože průměrná
návštěvnost divadla je konstantní, lze ji vyjádřit vztahem

=∝ , čímž získáváme

soustavu 4 rovnic o 4 neznámých A, S, C, P. Moore dále usoudil,
usoudil, že cena vstup
vstupenky je
určena trhem, je tedy dána exogenně. Ostatní náklady představení mohou být
vypuštěny, protože na základě dat zjistil, že v jejich vývoji není žádný trend a nejsou
korelovány s ostatními proměnnými. Proto tedy v rovnici návštěvnosti nahradil C cenou
P. (Seaman, 2006, str. 433)

1.3.4 Cenová a příjmová elasticita poptávky
Výzkumu cenové elasticity poptávky se věnuje široké spektrum studií
založených na různých přístupech akceptujících rozličná hlediska. Většina z nich
dochází k závěru, že poptávka po kulturním
k
produktu je neelastická
neelastická. Odlišné výsledky
však lze získat při snížení úrovně agregace sledovaného vzorku diváků. (Seaman, 2006,
str. 424) Pommerehnova a Kirchgassnerova (1987) studie se zabývala elasticitou
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poptávky pro jednotlivé sociální skupiny a potvrdila rozdíly v míře elasticity pro
skupiny s vysokými a středními příjmy. Poptávka bohatších diváků byla neelastičtější
než poptávka diváků se středními příjmy. (Seaman, 2006, str. 431)
Další směr výzkumu byl vytvořen prací Marriane Felton (1994/1995), která se
zabývala studiem 25 amerických orchestrů. Rozlišila cenové elasticity podle vztahu
návštěvníků ke kulturní instituci. Cenová elasticita návštěvníků orchestrálních koncertů,
kteří byli předplatiteli, dosahovala výrazně nižších hodnot (-0,24) než agregátní cenová
elasticita všech diváků (-0,85). (Seaman, 2006, str. 427)
Podobné závěry potvrdila i společná studie Colberta, Beauregardové a Valléeho
(1988, str. 8-15), jejichž závěry vycházely z dotazníkového šetření v 7 montrealských
divadlech a byly založeny na výzkumu Felton, která rozdělila publikum na skupinu
předplatitelů a„jednorázových“ diváků. Studie potvrdila, že jednotlivé skupiny lze
rozdělit do dalších podskupin, které se k otázkám změny cen staví různě. Skupinu
jednorázového diváka lze rozdělit na osoby vyšší příjmové skupiny s vyšším vzděláním,
které divadlo navštěvují dlouhodobě, avšak nárazově. Jejich rozhodnutí navštívit
divadlo je velmi spontánní. Preferují dražší místa, která zakupují v den představení, a o
volbě titulu se rozhodují především na základě novinových recenzí. Příslušníci této
podskupiny vykazují vyšší ochotu platit dražší vstupné. Druhá podskupina je
zastoupena jedinci nižší příjmové skupiny, převážně studenty, kteří preferují převážně
levnější sedadla. Podle účelu jejich návštěvy je lze rozdělit do tří podskupin:
„nedobrovolní“ návštěvníci, jejichž návštěva je spojena se školní povinností;
„semidobrovolní“ diváci, kteří spojili návštěvu se svým sociálním či rodinným životem,
a „dobrovolní“ diváci, z nichž se většina rekrutuje ze studentů uměleckých škol. Celá
podskupina na změnu ceny reaguje velmi citlivě, a tak lze usuzovat, že jejich poptávka
bude cenově elastická.34 (Colbert, Beauregardová a Vallée, 1988, str. 12) Skupina
předplatitelů je velmi různorodá a zahrnuje široké spektrum sociálních skupin. Jedná se
především o jedince vyšším vzděláním. Patří sem i děti, lidé zaměstnaní na plný úvazek
a penzisté. Jedná se o dlouhodobé diváky, kteří divadlo vnímají jako společenskou
událost, setkání se svými přáteli, a proto je pro ně abonmá prostředkem, jak si zajistit
sedadla s dobrým výhledem. V jejich rozhodování o zakoupení předplatného hraje roli
především renomé a očekávaná kvalita produkce. Tuto skupinu lze rozdělit na jedince
34

Z tohoto úhlu pohledu se ukazuje krok Národního divadla, kterým byl doprodej studentských lístků 30
minut před začátkem představení za 50 Kč zrušen a nahrazen 50% slevou z celkové ceny vstupenky, jako
velmi neuvážený a neopodstatněný.
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s příjmem vyšším než 50 000 dolarů spolu se studenty a diváky s nižším příjmem spolu
s důchodci. První podskupina se staví k zvýšení ceny vstřícně, zatímco druhá mu
nakloněna není. (Colbert, Beauregardová a Vallée, 1988, str. 13) Studie těchto tří autorů
přináší důležitá zjištění. Obecenstvo není homogenní celek. Jeho cenové elasticity jsou
velmi různé, a proto je důležité, aby divadelní management při stanovování systému
vstupného a slev bral tuto různorodost v úvahu.

1.3.5 Experiment Times Square Theatre Centre
25. června 1973 „Theatre Development fund“otevřel na Times Square v New
Yorku doprodej neprodaných vstupenek za poloviční cenu v den představení. Cílem
celého projektu bylo zvýšit návštěvnost představení divadel na Brodwayi. Zpočátku
panovaly obavy, že se tím divadla vystavují možnému strategickému chování diváků,
kteří by s vědomím, že vstupenku koupí za poloviční cenu, počkali s nákupem až do dne
představení. Hilda Baumolová provedla studii, ve které se snažila zjistit, zda jsou obavy
divadel oprávněné, či nikoliv. Výzkum ukázal, že systém přitáhl nové diváctvo, i když
nijak početné, ale především u stávajících zvýšil frekvenci jejich návštěv, v hrubém
úhrnu o 340 000 prodaných vstupenek.
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Roční zisk TKTS byl 2 miliony dolarů,

přičemž 1,24 milionu dolarů byl hrubý nárůst v příjmech divadla.36 (Baumol a Baumol,
1997, str. 320)
Teoretické vysvětlení a logiku fungování tohoto systému nabízí James Heibrun.
Divadlo při vytvoření inscenace nabízí určitý počet míst v hledišti, který je fixně daný, a
avizuje cenu, za kterou bude vstupenky prodávat. Výchozí situace je znázorněna na
Obrázku 4 množstvím

35
36

poptávaným při ceně

.

Absolutní suma návštěv bez přepočtu na jedince.
Po započítání ztráty ze zisku diváků, kteří by si vstupenku původně koupili v pokladně.
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Obrázek 4: Cenová diskriminace37
V tomto momentu však divadlo bude disponovat volnými kapacitami, které se
v okamžiku začátku představení promění v náklad příležitosti. V případě, že tedy na
poslední chvíli sníží divadlo cenu lístků, stimuluje poptávku po svých vstupenkách.
V podstatě se zde jedná o princip cenové diskriminace. Návštěvníci divadla
nemohou spoléhat na fakt, že v den představení budou lístky na jimi preferované
představení dostupné. Proto ti, kteří si chtějí zajistit dobrá místa a mít jistotu, že uvidí
svůj oblíbený kus, musí zaplatit vyšší cenu. Naopak jedince, kteří jsou citliví na změnu
ceny, snížení vstupného přiláká. (Heilbrun a Gray, 2001, str. 73) Tyto závěry jsou
v přímém souladu s Colbertovou studií a se studiemi elasticit, které implikují různé
úrovně cenové elasticity pro různé skupiny. Divadelní publikum je heterogenní
skupinou jedinců, kteří reagují na změny vstupného různě. Kompetentní management
díky tomuto faktu tedy může obstojně vyřešit v počátku nastolený konflikt mezi
vysokou návštěvností a co nejvyššími tržbami.

37

Převzato z Heilbrun a Gray, 2001, str. 73.
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1.4

Vstupné a nákladová choroba
Tržba ze vstupného je zásadní determinant velikosti příjmového deficitu, rozdílu

ve výdajích nad příjmy divadla, ale také možnost, jak bojovat proti permanentnímu
zvětšování deficitu způsobenému rostoucími náklady. Proto je velmi důležité sledovat,
jakým způsobem se vyvíjí růst nákladů v porovnání s růstem ceny vstupného. (Baumol
a Bowen, 1966, str. 269) Baumol a Bowen sledovali růst průměrné ceny vstupenek
operního představení v Metropolitní opeře mezi lety 1950-1966 a zjistili, že rostou
rychleji než cenová hladina a zatímco průměrný růst ceny vstupenky ve sledovaném
období byl 3,2% průměrný růst nákladů 4,4%. (Baumol a Bowen, 1966, str. 272) Toto
zjištění je plně v souladu s jejich zjištěním, že příjmový deficit amerických divadel se
zvětšoval.
I přesto, že je divadelní provoz vysoce závislý na veřejných dotacích, tržby ze
vstupného jsou jedním ze způsobů, jak úspěšně vzdorovat rozvoji nákladové choroby.
Objem růstu veřejné dotace může zaostávat za zvyšujícími se náklady, a tak v případě,
že divadla nejsou schopna zvýšit příjmy ze vstupného, musí provádět rozsáhlé škrty ve
svých provozních nákladech, které přímo ohrožují kulturní produkt.

1.4.1 Role vstupného v českých divadlech
Česká divadla s operním provozem jsou zřizována státem ve formě
příspěvkových organizací, ať už na celostátní či regionální bázi. Na divadelním provozu
se tedy částečně podílí svými finančními dotacemi zřizovatel, další část příjmů
divadelních institucí pochází z tržby za vlastní produkci. V České republice je vztah
příspěvkové organizace a zřizovatele upraven zákonem č. 250/2000 Sb., ze dne 7.
července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon však
upravuje vztah mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem jen velmi obecně:
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(1)

„§ 28
Finanční hospodaření příspěvkových organizací
„Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní
činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále
hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze
zahraničí.

(2)

Příspěvková organizace dále hospodaří
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu
Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto
výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě
kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu
Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a
programu švýcarsko-české spolupráce.

(4)

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v
návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.“38
Zákon tedy pouze stanovuje, že se má zřizovatel finančně podílet na provozu

příspěvkové organizace, aniž však nespecifikuje, jakým způsobem a v jaké výši má
zřizovatel příspěvek poskytnout. Důsledkem takové úpravy je, že divadlo nemůže
přesně odhadnout, jakým způsobem se bude dotace dlouhodobě vyvíjet, což
znemožňuje vytvářet inscenační plány s delším časovým horizontem. V některých
divadelních oblastech, například v opeře, je přitom schopnost dlouhodobého výhledu
klíčová pro kvalitní obsazení produkcí, které je vzhledem k časovým možnostem
umělců třeba zajišťovat se značným časovým předstihem. Na druhou stranu však v takto
nastavené struktuře divadelní management potenciálně disponuje značnou informační
asymetrií ve svůj prospěch. Vycházíme-li z předpokladu, že míra dotace není
zřizovatelem určena autoritativně, pak v průběhu vyjednávání o poskytnutí příspěvku je
pro něj téměř nemožné zjistit, zda divadlo hospodaří efektivně, nebo zda dochází
k plýtvání a náklady by bylo možné snížit. Představitelé divadel se tedy například s
poukazem na růst nezbytných provozních nákladů a hrozící snížení umělecké kvality
mohou domáhat navýšení zřizovatelova příspěvku. (Frey a Pommerehne, 1989, str. 45)
Podle Freye a kol. je vztah mezi zřizovatelem a divadelním managementem nutně
asymetrický také v důsledku toho, že veřejný status divadla reálně znemožňuje jeho
„krach“. Management tak může dlouhodobě překračovat svůj rozpočet a vytvářet tak
iluzi růstu nákladů, která by ospravedlnila vyšší příspěvek od zřizovatele. Přiměřeně
38

Převzato z Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz)
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velký deficit loňského roku totiž může být kompenzován za pomoci dotace
nadcházejícího roku. V případě překročení rozumné míry zadlužení je pak jediným
rizikem, se kterým je divadelní management konfrontován, jeho možná výměna.
(Frey a Pommerehne, 1989, str. 46)
Ve fungování českého divadelního provozu lze vysledovat převahu v procesu
rozhodování o výši příspěvku ze strany zřizovatele. Dlouhodobě napjaté veřejné
rozpočty neumožňují štědré příspěvky, a tak jsou česká divadla vystavena permanentní
hrozbě snížení příspěvku s odůvodněním, že na kulturu prostě nejsou peníze. Díky
velmi volnému legislativnímu vymezení vztahu příspěvkové organizace a zřizovatele
tedy ve významném rozsahu dochází k přímé implementaci požadavků zřizovatele,
které nemusí mít oporu v zákoně. Sleduje-li radnice kupříkladu politiku dostupnosti
divadla pro všechny sociální skupiny, může nutit divadlo držet úroveň vstupného na
velmi nízké úrovni.39 V českém kontextu tak do jisté míry může nastávat trade-off mezi
úrovní příjmu z prodeje lístků a výší veřejné dotace. Ze vstupného se de facto stává
politikum a divadlo ztrácí možnost pružně přizpůsobovat cenu vstupného ve vztahu
k inflaci a k nákladům na představení.

39

Sociální dostupnost umění lze řešit i pomocí abonentních řad pro sociálně slabé anebo nárokovaných
poukazů, které lze proměnit za vstupenku. Uměle nízko udržované vstupné tedy může způsobovat vážné
finanční obtíže, které by byly lehce vyřešeny jeho zvýšením.
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2.

Empirická analýza českých regionálních divadel
s operním provozem

2.1

Projekt
Cílem empirické části je ukázat na datech z českých regionálních divadel rozsah

Baumolovy choroby, důsledky jejího působení a způsoby, jakým se jí divadla snaží
bránit.
Sběr dat je však poměrně problematický, protože způsoby shromažďování
finančních dat divadly není jednotný, ale je determinován řadou faktorů: (i) požadavky
zřizovatele v podobě každoročních rozborů hospodaření, (ii) zájmem vedení o finanční
problematiku fungování divadla, (iii) iniciativou vedoucích ekonomických pracovníků
divadel. Pro analýzu působení Baumolovy choroby bylo proto nutné vybrat menší
regionální divadla, ve kterých jsou finanční data shromažďována a uchovávána výrazně
pečlivěji, než ve velkých divadlech jako např. Národní divadlo40. S rostoucí velikostí
divadelního provozu roste i komplikovanost a nepřehlednost finančních záznamů.
Pro empirickou analýzu byla vybrána tři česká vícesouborová divadla s operním
provozem: Plzeňské divadlo J. K. Tyla v období mezi léty 2001-2010, Severočeské
divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem v období mezi léty 2006-2010 a Jihočeské
divadlo v Českých Budějovicích v období mezi léty 2001-2010.
Plzeňské divadlo J. K. Tyla působí ve městě s rozsáhlým divadelním publikem a
dostává se mu proto pozornosti a podpory ze strany zřizovatele. Na první pohled
nevykazuje Plzeňská opera závažné problémy. Především v posledních letech jsou zde
inscenovány finančně i umělecky náročné kusy.
Severočeské divadlo opery a baletu působí v demograficky velmi komplikované
oblasti, která v důsledku 2. světové války přišla o významnou část vzdělaného
obyvatelstva, které tvoří cílovou skupinu každého divadla. Severní Čechy jsou zmítány
sociální i ekonomickou krizi, což se zásadním způsobem odráží na fungování divadla a
40 Národní divadlo mělo být původně součástí této analýzy, nicméně strukturované rozpočty a relevantní

finanční záznamy existují pouze za poslední 2 roky. To je velmi zarážející vzhledem k objemu státních
peněz, které divadlo dostává, a především k netransparentnosti, která vychází z neprůhledných finančních
záznamů.
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především v postoji zřizovatele vůči jeho existenci. V roce 2011 se dokonce uvažovalo
o jeho zrušení.
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích profituje z velké spádové oblasti.
Jedna z jeho scén se nachází v turisticky velmi atraktivním Českém Krumlově. Navíc
divadlo funguje na bázi dvousezónního provozu, který mu umožňuje realizovat výrazně
vyšší tržby, především díky letní sezóně. Ta probíhá na Otáčivém hledišti v Českém
Krumlově, přičemž vysoké vstupné zde odráží vysokou atraktivitu prostředí a i vyšší
úroveň performujících umělců. Divadlo má tak vedle vstřícného postoje města České
Budějovice možnost získávat zajímavé finanční zdroje svým vlastním provozem a tím i
realizovat velmi ambiciózní umělecké projekty.
Tato tři divadla tak vhodně reprezentují 3 modelové situace českých
regionálních divadel. Zatímco Jihočeské divadlo vlastní zlatý důl v podobě
českokrumlovské točny, ústecké divadlo musí čelit nezájmu svého zřizovatele a
nepříznivé demografické realitě. Plzeňské divadlo nemá přístup k žádnému
mimořádnému zdroji příjmů, avšak těší se oblibě místního publika a vyplývající
podpory městských autorit.

2.1.1 Sledované veličiny41
Prezentovaná analýza je založena na zkoumání ukazatelů, které využili Baumol
a Bowen: (1) celkové průměrné náklady na představení; (2) průměrné náklady na operní
představení; a (3) velikost příjmového deficitu. Podle Baumolova modelu by velikost
příjmového deficitu měla růst rychlejším tempem než inflace a měla by být vysoce
korelována s personálními výdaji a průměrnou hrubou mzdou. Tento fenomén je
nazýván tzv. Baumolovu nákladovou chorobu. Dalšími indikátory nákladové choroby
jsou dále: (4) rostoucí proporce personálních nákladů, a (5) klesající náklady na nové
inscenace, které se vzhledem ke zvyšujícím se personálním nákladům a nedostatečným
zdrojům kryjícím jejich nárůst divadla musí snižovat.42 Finanční obtíže s permanentním
růstem mezd by se měly zrcadlit v zaostávání divadelních mezd za průměrnými mzdami
v ekonomice.

41

Metodika výpočtu sledovaných veličin se nachází v příloze 1. Výpočet všech reálných veličin se
vztahuje k cenám roku 2001.
42
Rostoucí personální náklady totiž vytvářejí tlak na nákladovou stránku divadelního provozu, které se
pak mohou projevit jako úspory ve výdajích na nová představení; tedy kostýmy, scénu, ale i hostující
umělce.
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Analýza se dále zabývá způsoby boje proti nákladové chorobě a komentuje data
o získávání finančních zdrojů a jejich vývoji, vstupném, tržbách ze vstupného, a
dotacích v kontextu problému rostoucích celkových nákladů.
Vzhledem k rozdílným způsobům záznamů a odlišnému množství divadly
uchovávaných finančních dat je konstrukce ukazatele výše celkových průměrných
nákladů a průměrných nákladů na operní představení metodologicky velmi
problematická. Nicméně, alespoň velmi hrubě, ji odráží rámec přílohy č. 1. S ohledem
na odlišnou úroveň dostupnosti dat proto nelze provést analýzu ve stejném rozsahu u
všech sledovaných subjektů.
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2.2

Divadlo J. K. Tyla v Plzni
Dnešní podoba plzeňského divadla vychází z historicko-urbanistického vývoje

města. V rozrůstajícím městě bylo na počátku 20. století roku 1902 postaveno Velké
divadlo, které mělo vytvořit důstojné podmínky pro rozvoj divadla v Plzni. Vedle
Velkého divadla v Plzni od poloviny 19. století působilo i německé Malé divadlo, které
fungovalo až do roku 1965, kdy bylo zbouráno a nahrazeno budovou dnešního
Komorního divadla.43
Plzeňské divadlo J. K. Tyla tedy dnes působí na dvou scénách, Komorním a
Velkém divadle, a sdružuje 4 umělecké soubory: operu, operetu, balet a činohru. Jedná
se o kulturní instituci, která si získala své stálé publikum, jehož velikost se nachází
dlouhodobě na konstantní úrovni (návštěvnost divadla se pohybuje dlouhodobě okolo
80% s mírnými fluktuacemi)44. Průměr odehraných představení za sledované období
odpovídá 499,1 představením za rok, přičemž opera je zastoupena v tomto počtu zhruba
106 představeními ročně. Počet zaměstnanců za sledované období mírně fluktuuje okolo
průměrné hodnoty 422,8 zaměstnanců, přičemž největší podíl zaměstnanců nese
umělecko-technický provoz se 149 zaměstnanci následován operním úsekem se 122
zaměstnanci. Operní soubor tedy tvoří velmi výrazně personálně zastoupenou složku,
která je tvořena sólisty, sborem a orchestrem.45

2.2.1 Příjmy
Analýza finančního fungování Tylova divadla byla vytvořena na základě dat
poskytnutých ekonomickým oddělením za období mezi lety 2001–2010. Příjmy divadla
jsou tvořeny každoročním příspěvkem zřizovatele (město Plzeň), část je zastoupena
dotací ministerstva kultury. Od roku 2004 divadlo získává i dotace od Plzeňského kraje.
Zatímco dotace od zřizovatele se ve sledovaném období zvýšila o 36%, příspěvek ze
státního rozpočtu byl za sledovanou dobu navýšen o 89%. Je nutné poznamenat, že
absolutní navýšení dotace je výrazně vyšší ze strany zřizovatele.
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S využitím: http://www.djkt-plzen.cz/
Procento prodaných lístků z celkového nabídnutého množství vstupenek.
45
Orchestr je však v rámci divadelního provozu využíván i ostatními uměleckými složkami.
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Tržby z vlastní produkce spočívají v prodeji vstupenek, předplatného a dalšího
zboží spojeného s divadelním provozem. Vedlejší výnosy přináší například pronájem
budov či půjčování kostýmů. Položka ostatních výnosů označuje čerpání z divadelních
rezervních fondů. Tržby z vlastní produkce vzrostly za sledované období nominálně o
26,1% a celkové tržby o 26,4%. Úhrnné zvýšení příjmů mezi roky 2001 a 2010
odpovídá 38,6% (Graf 5).
5). Struktura příjmů přitom dlouhodobě neukazuje žádný
významný trend a její proporce se zdá být víceméně stejná (viz Graf 4).
Tabulka 3: Příjmy a výdaje divadla J. K. Tyla za období 2001-2010
2001 2010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 změna

Příjmy celkem

136477 139736 154445 155663 167422 161716 170959 179955 188819 189144

38,6

zřizovatel

104544 109269 111152 117802 120534 123509 126865 132153 142738 142770

36,6

státní rozpočet

3184

4670

3900

5235

6100

5625

7530

6830

6740

6040

89,7

0

0

0

6000

6000

6000

6000

6000

6000

4000

-

107728 113939 115052 129037 132634 135134 140395 144983 155478 152810

41,8

krajský rozpočet
dotace celkem
Příjmy za vlastní
výkony
Vedlejší přjmy
Ostatní příjmy
Tržba z činnosti
celkem

Náklady celkem

18838

19139

21159

19187

18289

19289

21309

23339

24088

23759

26,1

9911

6658

18234

7439

16499

7293

9255

11633

8859

10148

2,39

0

0

0

0

0

0

0

0

394

2427

-

28749

25797

39393

26626

34788

26582

30564

34972

33341

36334

26,4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 změna

136238 140599 153256 149976 164549 158996 168871 178891 186611 188812

38,6

Spotřební zboží celk.

17076

16604

15928

15509

15196

15264

16697

16535

18026

16881

Nové inscenace

3813

3647

3374

3601

3077

3684

3902

4011

4379

3854

1,08

Spotřební zboží

6783

6561

6348

5732

5918

4912

6062

5189

5547

4934

-27,3

Energie

-1,14

5756

5617

5309

5261

5347

5916

5953

6470

7302

7240

25,8

25602

25782

34556

26253

35138

27556

28688

30773

33465

33431

30,6

Honor. za hosty

11227

11773

14556

13119

14036

12895

12920

14452

16328

16728

49

Opravy a údržba

2748

2794

1627

1585

2741

2816

3099

2879

3507

1932

-29,7

Služby

Osobní náklady

83302

88325

93157

98646 103843 107289 114110 122058 125025 128574

soběstačnost

21,102

18,348

25,704

17,754

21,141

16,719

18,099

19,549

17,867

19,243

-8,81

239

-863

1189

5687

2873

2720

2088

1064

2208

332

38,9

Hospod.výsledek
Příjmový deficit

107489 114802 113863 123350 129761 132414 138307 143919 153270 152478
Uvedeny nominální hodnoty v tis. Kč

100%
Ostatní výnosy

80%
60%

Vedlejší výnosy

40%
20%
0%
2001 2003
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Příjmy z vlastní
činnosti
Veřejná dotace

Graf 4: Vývoj struktury příjmů divadla

54,3

41,9
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2.2.2 Výdaje
Vývoj příjmové stránky je určující pro rozpočtování divadla a vytváření
dramaturgických plánů, proto se úroveň výdajů pohybuje přibližně okolo hladiny příjmů
(viz Graf 5). Za sledované období vzrostly celkové nominální náklady divadla o 38,6%.
Případný deficitní provoz by pro divadlo byl dlouhodobě neudržitelný. Nákladová
položka je tažena především růstem osobních nákladů, které během sledovaného období
vzrostly nominálně o 54,3% a také službami, které zahrnují mimo jiné i náklady na
honoráře hostujících umělců. Celkové nákupy spotřebního zboží se za sledované období
snížily o 1,14%. V této položce je zřetelný nárůst výdajů na pořízení energií a veliký
pokles na úkor nákupu spotřebního zboží. Snaha minimalizovat náklady se projevuje na
prakticky konstantní úrovni nákladů na nové inscenace, které signalizují existenci a
přímé působení nákladové choroby. Reálná úroveň těchto nákladů se totiž permanentně
snižuje (viz Graf 6), a tak vytváří tlak na úspornější podobu nových inscenací, které
ovšem mohou výrazně degradovat umělecký produkt. Přímé působení nákladové
choroby lze odhadnout z nárůstu proporce osobních nákladů na celkových nákladech
z 61,1% v roce 2001 na 68,1% v roce 2010. Nejedná se tedy o skokový nárůst, ale o

Procento hodnoty roku 2001

trvale vzrůstající podíl (viz Graf 7).
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Graf 5: Vývoj příjmů a nákladů cenové hladiny divadla
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Graf 6:Vývoj reálných nákladů na nové inscenace
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Graf 7: Vývoj podílu personálních nákladů na celkových nákladech divadla

2.2.3 Hospodářský výsledek a vývoj příjmového deficitu
Hlavní důkaz existence Baumolovy nákladové choroby v plzeňském divadelním
provozu se nachází v rostoucím rozdílu mezi růstem příjmového deficitu a inflace.
Výsledek v případě plzeňského Divadla J. K. Tyla se shoduje s Baumolovými
zjištěními, která predikují růst příjmového deficitu tempem vyšším než inflace. To
potvrzuje tezi, že tento divadelní provoz je zatížen břemenem v podobě rostoucích
personálních nákladů. (viz Graf 8)
Vývoj příjmového deficitu je podle očekávání vysoce korelovaný s výší
personálních nákladů (0,99104531), které jsou přímým tahounem celkových
divadelních nákladů. Obdobně vysoké hodnoty korelačního koeficientu dostáváme i
mezi průměrnou hrubou mzdou a příjmovým deficitem (0,99125417). Růst průměrných
platů totiž vytváří tlak na zvyšování divadelních mezd.
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Divadlu J. K. Tyla se daří držet v průměru konstantní míru soběstačnosti okolo
20%.46 Je však zapotřebí poznamenat, že této hodnoty je dosaženo pouze díky velkým
obětem v podobě nižších rozpočtů na nové inscenace, na údržbu a nákup materiálu.
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Graf 8:Vývoj příjmového deficitu a cenové hladiny

2.2.4 Vstupné a jeho dopad na tržby
Vstupné plzeňského divadla je až neuvěřitelně nízké, obzvláště když ho
porovnáme s cenami jiných volnočasových aktivit. Průměrné ceny jsou na obdobné
úrovni jako například cena vstupenky do kina. Nízké ceny vstupného jsou navíc
doprovázeny malým cenovým rozlišením jednotlivých míst v hledišti. Průměrná cena
vstupného divadla za sledované období stoupla nominálně o 42% a reálně o 15,8%.
V důsledku toho se zvýšily nominální tržby o 30,9% a reálně pouze o 6,8%. (viz
Tabulka 4)
Operní vstupenka je dražší než průměrné vstupné vzhledem k vyšším
personálním nárokům a tedy i vyšším nákladům. Nicméně její velmi nízká cena je
nepochopitelná.47 Sleduje-li totiž divadlo politiku sociální přístupnosti divadla, může do
praxe uvést systém slev pro sociálně citlivé skupiny. Avšak výzkumy poptávky po
divadelních vstupenkách, včetně opery, prokázaly velmi nízkou elasticitu, a tak je velmi
pravděpodobné, že zvýšení vstupného by přineslo potřebné tržby, které by zastavily
destrukci divadelního produktu a výrazným způsobem nesnížily návštěvnost divadla.
Politika nízkého vstupného snižuje schopnost divadla realizovat své zisky a bránit se tak
nákladové chorobě. I přesto je nutné konstatovat, že ceny vstupného rostou přiměřeným
46

Míra soběstačnosti je definována jako poměr mezi celkovými tržbami z činnosti a celkovými náklady.
Pro srovnání lze uvést aritmetický průměr nejdražší a nejlevnější vstupenky na operní představení,
která dosahuje v jednotlivých divadlech těchto hodnot: Divadlo J. K. Tyla v Plzni – 180Kč, Národní
divadlo v Praze (historická budova) – 475Kč, Národní divadlo moravskoslezské – 245 Kč, Jihočeské
divadlo: zimní sezóna – 155 Kč, letní sezóna (Don Giovanni-srpen, víkend) – 975Kč.
47
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tempem, které je rychlejší než tempo růstu inflace. A tak dochází k růstu reálných tržeb,
i když k velmi mírnému. (viz Graf 9 a 10)
Tabulka 4: Vstupné a divadelní tržby
Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Změna
Prům. cena vstupenky
celodivadelní
100
103
107
112
111
118
121
135
141
142
42
Prům. cena vstupenky opera
108
108
109
113
121
133
140
150
162
161
49,0
Tžby celkem
18143 18272 20183 18284 17346 18636 20611 22652 23482 23759
30,9
Tržby opera
3511 3795 3448 3617 4123 4411 4701 4476 4887 4928
40,3
Reálná prům. cena
vstupenky celodivadelní
100 101,2 105,0 106,9 104,0 107,8 107,6 112,9 116,8 115,8
15,8
Reálná prům. cena
vstupenky opera
108 106,0 107,0 107,9 113,3 121,5 124,5 125,4 134,1 131,3
21,6
Reálné tržby celkem
18143 17949 19806 17454 16250 17033 18325 18945 19445 19384
6,8

Reálná tržby opera

3511

3727

3383

3453

3862

4032 4180 3743 4047 4020
14,5
Uvedeno v nominálních hodnotách v tis. Kč

5500000
5000000
4500000

Kč

Nominání tržba
opera

4000000

Reálné tržby opera

3500000
3000000
2001 2003 2005 2007 2009

Graf 9: Vývoj tržeb – opera divadla
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Graf 10: Vývoj celkových tržeb ze vstupného divadla
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2.2.5 Kontext opery v divadelním provozu
Opera jako nejnákladnější divadelní žánr vytváří největší rozpočtové nároky ze
všech souborů. Každoročně generuje přes polovinu nákladového podílu na umělecké
složky (viz Graf 11).
Operní představení vyžaduje velký orchestr, skupinu domácích a hostujících
sólistů a sbor. To vše vytváří velmi vysoké nároky na financování. Celá situace je
dokumentována v tabulce 5, kde je zřejmé, že operní průměrné náklady na představení
rostou rychlejším tempem než celkové průměrné náklady na představe
představení. Vývoj nákladů
na operní představení je názorně vykreslen na grafu 12.
1
Znovu lze vysledovat důsledek nákladové choroby, který spočívá v růstu
nákladů na představení, které rostou rychleji než inflace. Podle očekávání jsou
průměrné náklady na operní představní vysoce korelovány s vývojem osobních nákladů
divadla (0,936297625) a průměrnou mzdou (0,928796368). Interpretace tak vysoké
hodnoty korelacee je stejná jako v podkapitole 2.2.3.
Tabulka 5: Průměrné náklady na představení divadlo
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 změna

Celkové průměrné náklady
na představení

265,05 275,1 308,4 317,1 349,4 325,8 337,1 357,8 365,2

359

35,4

278,42 287,2 342,9 328,7 347,3 337,5 353,3 373,3 385,5 387,9

39,3

265,05 270,3 302,6 302,7 327,3 297,8 299,7 299,2 302,4 292,9

10,5

278,42 282,1 336,5 313,8 325,4 308,5 314,1 312,2 319,2 316,4

13,7

Průměrné náklady na operní
představení
Reálné celkové průměrné
náklady na představení
Reálné průměrné náklady na
operní představení

100%
80%
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Činoherní náklady
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Graf 11:: Vývoj proporce nákladů jednotlivých
ivých souborů divadla
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Graf 12: Vývoj prům. nákladů na operní předst. a cenové hladiny divadla

2.2.6 Shrnutí dopadu Baumolovy choroby na Divadlo J. K. Tyla
Na příkladu plzeňského divadla lze tedy dokumentovat výskyt Baumolovy
nákladové choroby. Rostoucí personální náklady způsobují tomuto divadlu řadu
finančních problémů, které se odrážejí na výrazných úsporách. Ty závažným způsobem
ohrožují výstup divadla, tedy kulturní produkt. Další oblastí, na kterou dopadá tíha
nákladové choroby, je oblast platů. Průměrné hrubé divadelní platy důsledkem úspor
v personálních nákladech rostou nižším tempem než průměrné hrubé mzdy v ekonomice
(viz Tabulka 6). Jinými slovy, divadlo není schopno dohánět nárůst platů v ekonomice
kvůli nedostatečnému prostoru pro úspory tvořící inovace.
Závěr analýzy dopadů nákladové choroby spočívá v konstatování, že personální
náklady jsou skutečným viníkem finančních problémů divadla. Přesto je však zapotřebí
upozornit, že divadlo nevyužilo všechny dostupné prostředky k jejímu úspěšnému
potlačení. Ceny vstupenek jsou na nízké úrovni a mají malý rozptyl, což nedovoluje
divadlu hledat další finanční zdroje ve zvyšujících se tržbách ze vstupného. Další
možností zvýšení finančních toků směrem do divadla je využití soukromých darů,
navázání partnerství s úspěšnými firmami v regionu anebo zřízení mecenášského klubu,
jak učinilo například Jihočeské divadlo
Tabulka 6: Vývoj mezd divadla
Rok
Průměrný plat celkem
Průměrný plat opera
Regionální průměrná
mzda
Reálný průměrný plat
celkem
Reálný průměrný plat
opera
Reálná regionální
průměrná mzda

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

12720
12873

13271
13428

14522
14321

15070
15554

15763
15838

16595
17029

17977
18175

18780
18501

2010 %
19356
18731

52
46

14 378 15 524 16 430 17 466 18 344 19 546 20 957 22 593 23 488 23 951
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-

12720

13258

14112

14372

14666

15020

15306

15832

16076

26

-

12873

13415

13917

14833

14736

15412

15475

15596

15557

21

14 378

15524

16414

16973

17494

18186

18968

19236

19800

19892

28
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2.3

Severočeské divadlo opery a baletu
Historie fungování stálé divadelní scény v Ústí nad Labem je spojena s rokem

1906, kdy zastupitelstvo města rozhodlo o vybudování pseudobarokního městského
divadla, které bylo o tři roky později, 21. září 1909, otevřeno. Od svého počátku v této
budově našly své útočiště baletní, operní a činoherní soubor. Na konci 20. let byl kvůli
k finančním problémům stálý umělecký provoz přímo řízený městem ukončen a budova
byla múzám pronajímána za podpory městských financí. Po válce došlo k počeštění
divadelní souboru a ukončena existence činoherní složky. Divadelní provoz byl
převeden pod hlavičku Ústecko-karlovarské zpěvohry, která během zimní sezóny
fungovala v Ústí nad Labem a v létě v Karlových Varech. V roce 1947 však došlo
k první reorganizaci divadla, kdy v budově ústeckého divadla byla ponechána pouze
operní složka a kde na konci 40. let vzniká baletní soubor. Během další reorganizace
roku 1950 byla sloučena divadla tří severočeských měst: Mostu, Ústí a Teplic, avšak
roku 1952 se ústecké divadlo opět osamostatnilo. K činnosti městského divadla bylo
roku 1972 přičleněno i Činoherní studio, které se však na počátku devadesátých let
znovu osamostatnilo. Roku 1991 bylo městské divadlo převedeno z působnosti
Krajského výboru do gesce města Ústí nad Labem, které je v současnosti jeho
zřizovatelem. (Jonáš, 2011)
Jak už bylo zmíněno v úvodu empirické části, ústecké Severočeské divadlo
opery a baletu je vystaveno nepříznivým vlivům v podobě pro vyšší umění nevhodných
demografických podmínek. Vedle toho se divadlo svým provozem specializuje na operu
a balet, které od svého publika vyžadují jistou míru kultivace, kulturní a vzdělanostní
úroveň. Fungování Severočeského divadla je úzce provázáno s kulturním životem
severních Čech a přilehlých regionů, kde soubory divadla hostují. Vedle toho divadlo ve
své budově pořádá představení hostujících souborů. Vlastní příjmy divadla jsou tudíž
ovlivněny finanční situací divadelních institucí, které soubory severočeského divadlo na
svých jevištích angažují.
Divadlo také naráží na velmi drsnou realitu v podobě zastupitelstva města Ústí
nad Labem, které pro existenci vysokého umění na svém území nemá mnoho
pochopení, nedostatečně dotuje provoz divadla a dokonce uvažuje o jeho zrušení.
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2.3.1 Příjmy
Příjmy zahrnují provozní dotaci, ostatní výnosy, které zahrnují smluvně
zaručené krytí nákladů činnosti (dary, apod.), a příjmy z vlastní činnosti (prodej
vstupného, tržby ze zájezdů a prodeje zboží a například vedlejší hospodářské činnosti
v podobě reklamy a ubytovny) (viz Tabulka 7).
Největší část provozní dotace je poskytována z rozpočtu zřizovatele. Za
sledované období však má absolutní výše dotace dokonce sestupnou tendenci. Vedle
této hlavní položky do rozpočtu přispívá divadlu i Ministerstvo kultury a Krajský úřad.
Jejich dotace však dosahuje v rozpočtu divadla marginálního zastoupení. Struktura
dotací zůstávala po celé sledované období přibližně konstantní vyjma posledního roku,
kdy snížení objemu dotací ze všech zdrojů vychýlilo procentuální zastoupení směrem ke
zdrojům od zřizovatele (viz Graf 13). Náhlý nárůst položky ostatních výnosů
v posledním roce odpovídá čerpání z fondu na odpisy.
Struktura příjmů za sledované období zůstává přibližně stejná. Zvýšila se
proporce tržeb ze vstupného, která vzrostla díky zvýšení cen vstupného, a tržeb za
zahraničních vystoupení. Pokles lze zaznamenat u položky domácích zájezdových
představení (viz Graf 14). Financování ústeckého divadla je tedy mimo jiné závislé na
finančním stavu organizací, které poptávají jeho zájezdová představení. Vzhledem
k tomu, že divadlo distribuuje značnou část svého kulturního produktu za hranicemi
města (v roce 2010 46 představení z celkových 147), je zvláštní, že Krajský úřad na
fungování divadla přispívá poměrně zanedbatelnou částkou.
Dominantní zdroj příjmu tedy spočívá na bedrech veřejných dotací, které v roce
2010 tvořily 76,6% celkových příjmů v divadla. V důsledku majoritní proporce veřejné
dotace a jejího poklesu spolu s nedostatečným nárůstem tržeb z hlavní a vedlejší
činnosti rostou příjmy divadla nominálně jen velmi mírně. V reálných hodnotách
dokonce dochází k jejich poklesu o 7,6%. Kritický moment financování divadla dokládá
údaj o soběstačnosti, který během sledovaného období klesl z téměř 16% na 12,5%.
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Tabulka 7: Příjmy a náklady Severočeského divadla za období 2006 - 2010
2006

Příjmy
Provozní dotace
celkem
Zřizovatel
Kraj
ministerstvo kultury
úřad práce
Ostatní výnosy
Příjmy z vlastní
činnosti
Tržby za zájezdy
Opera
Balet
muzikál, opereta
Ostatní
Tržby za vlastní
představení
Opera
Balet
muzikál, opereta
Ostatní
Tržby za představení
hostů
Tržby za představení v
zahraničí
Tržby z doplňkové
činnosti a prodeje zboží

Náklady
Spotřebované nákupy
celkem
Spotřeba energie
Spotřeba materiálu
Premiéry
Služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Zahraniční cestovné
Náklady na
reprezentaci
Autorské honoráře –
hosté
Autorské honoráře inscenátoři
Osobní náklady
Ostatní náklady daně,
odpisy
Hospodářský
výsledek
Příjmový deficit
soběstčnost

2007

2008

2009

2010 změna

65088,68

75918,63 69917,09 66781,71 68001,09

54467,78
48856,78
4000
1595
16
-243,38

63079,17 59324,93
55351,91
51695
5200
5200
2475
2335
36,25
20,25
952,54
615,32

10864,28
1883
704
145
939
95

11886,92
1999,4
652,4
872
367
108

9976,84
1939,5
741
553,5
580
65

8687,93
2118
765
678
560
115

9358,57
1377,23
485
524,23
265
103

-13,86
-26,86
-31,11
261,5
-71,78
8,421

1662,5
604,88
257,5
640,41
159,71

3294,88
666,11
622,51
1625,94
380,32

3560,67
846,9
1079,29
1363,31
271,17

3685,21
809,31
1145,25
1419,87
310,78

3018,57
930,69
823,88
957,19
306,81

81,57
53,86
220
49,47
92,1

1167,81

1323,45

1870,34

1099,97

1177,33

0,815

5465,78

4601,5

1928,26

1035,7

3192,34 -41,59

685,19

667,69

678,07

749,05

593,1 -13,44

2006

2007

2008

2009

2010 změna

68531,17

72280,59

69915,1 66779,31 74427,62

4673,92
1740,8
2730
1340,04
12223,05
390,44
3421,97
3200,91

5286,66
1984,19
2981,21
1643,22
12364,36
497,14
2078,3
1880,48

5052,02
1975,43
2761,31
1418,53
11986,6
470,43
1215,04
1012,06

5452,46
2111,29
2651,05
1398,13
9586,95
459,47
909,63
683,59

4955,95
2180,29
2520,15
1453,76
9665,62
480,41
2348,54
2211,58

6,034
25,25
-7,687

14,54

9,88

19,61

57,83

16,92

16,37

1791,9

3445,27

3389,92

2899,63

2136,55

19,23

875
786
52410 52660,48

13,42
3,554

693
50852,99
780,9

847
1108,5
53563,93 51846,19
1065,93

1030,29

4,475

57260 52191,22 -4,18
48800 47476,22 -2,826
5200
2400
-40
3260
2315 45,14
0
0
833,78
6451,3 2551

747,83

7145,57

8,604

-20,92
23,04
-31,37
-30,91

815

-3442,49
3638,04
1,99
2,4 -6426,53
57666,89
60393,67 59938,26 58091,38 65069,05 12,84
15,85305 16,4455215 14,26994 13,00991 12,57406
Nominální hodnoty v tis. Kč
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Graf 13: Struktura dotací
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14 Struktura tržeb z vlastní činnosti

2.3.2 Výdaje
V dlouhém období je míra nákladů určena úrovní příjmů, a tak divadlo musí své
rozpočty plánovat s výhledem na své vlastní finanční možnosti. Klesající reálný příjem
tlačí na snižování nákladů, na úsporu pracovní síly (za sledované období klesl počet
zaměstnanců z 211 na 170) a nákup služeb a materiálu. Personální náklady tvoří téměř
80% všech výdajů i přes značné snížení početního stavu zaměstnanců (úspory byly
kompenzovány nárůstem platů)48 (viz Graf 15). Absolutní výše osobních nákladů však
roste minimálně, o 3,5% za sledované období. Personální výdaje zahrnují i výdaje na
hostující umělce, které vzhledem k napjatému rozpočtu opět klesají. Problematickou

48

V posledním roce došlo ke skokovému nárůstu položky odpisů kvůli nárůstu odpisů nepokrytých
finančními prostředky.

57
situacii lze dokumentovat za použití grafu 16,
1 , který dokládají vývoj nákladů na nové
inscenace, při kterých prokazatelně dochází k dramatickým úsporám.
Dostáváme se tedy do situace, která je v rozporu s východisky Baumolova
modelu. Severočeské divadlo se nachází
nacház v situaci, kdy dochází ke konstantnímu
udržování interních a snižování externích (výdaje na hostující umělce) personálních
nákladů. Mohlo by se tedy zdát, že nákladová choroba v případě této scény nehraje
zásadní roli. Finanční situace divadla vytváří drtivý
drtivý tlak na umělecký provoz, který
následkem toho nevykazuje normální chování. To se projevuje udržování přibližně
konstantní úrovně personálních a celkových nákladů, které by za normálních okolností
měly růst rychleji než cenová hladina. Disfunkční finanční
finanční disciplínu lze přirovnat
k lodi s proraženým trupem, která při zkoumání vratkosti jistě nebude poskytovat stejné
výsledky jako nepoškozené plavidlo.
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Graf 15: Vývoj struktury nákladů

135
130
125
Náklady na nové
inscenace

120
115

Cenová hladina

110
105
100
2006 2007 2008 2009 2010

Graf 16:: Vývoj nákladů na nové inscenace a cenové hladiny
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2.3.3 Hospodářský výsledek a vývoj příjmového deficitu
Na hospodářských výsledcích lze dokumentovat snahu divadla o vyrovnané
rozpočty za cenu extrémních úspor, které přímo ohrožují kvalitu uměleckého produktu.
Příjmy a následně i výdaje tedy rostou pomalejším tempem než inflace (viz Graf 17).
Vývoj klíčového Baumolova ukazatele, příjmového deficitu, vykazuje nestandardní
klesající tendenci mezi lety 2007 a 200949 (viz Graf 18). Hlavní příčinu
problematického vývoje příjmové stránky je zapotřebí mimo jiné hledat v počtu
odehraných představení. Vlastní počet odehraných představení poklesl o 24%, ze 161
v roce 2006 na 123 v roce 2010. Počet představení je také poměrně významně negativně
korelován s velikostí příjmového deficitu (-0,49743). Lapidárně řečeno: čím méně se
hraje, tím menší je tržba a tím vyšší je příjmový deficit. Korelace mezi velikostí
příjmového deficitu a personálními náklady a průměrnými hrubými mzdami je
v porovnání s hodnotami korelačních koeficientů u ostatních analyzovaných divadel
výrazně nižší: personální výdaje (0,469937), průměrná mzda (0,565661).50
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120
115
110

Cenová hladina
Příjmy
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Náklady
100
95
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Graf 17: Vývoj příjmů, nákladů a cenové hladiny

49
50

V roce 2010 je hodnota příjmového deficitu opět vychýlena nárůstem finančně nepokrytých odpisů.
Hodnota korelace má vzhledem k nízkému počtu pozorování menší vypovídající hodnotu.
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Graf 18: Vývoj příjmového deficitu a cenové hladiny

2.3.4 Průměrné náklady na představení
Za sledované období však náklady na operní představení výrazně rostou
(celkové nominální o 65% a reálné o 47% (viz Graf 19). To je dáno strukturou výpočtu
průměrných nákladů na představení, které jsou zásadně determinovány počtem
odehraných představení. Za situace, kdy divadlo snižuje počty odehraných představení
kvůli nízké poptávce domovského publika, divadel, která soubory ústeckého divadla
angažují k hostování, nebo nedostatečnému rozpočtu, je ukazatel nákladů na představení
nevypovídající. Signalizuje, že se divadlo pohybuje po své produkční křivce směrem
k počátku. Údaj o průměrných nákladech na představení má tedy pro potřeby ověření
existence a působení nákladové choroby omezenou informační hodnotu.
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Graf 19: Vývoj celkových průměrných nákladů na představení
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2.3.5 Ceny vstupenek a tržby
Nové vedení Severočeského divadla v roce 2006 přistoupilo k velmi
racionálnímu kroku v podobě výrazného zdražení vstupného, které pomohlo zvýšit
tržby (viz Graf 20). Tento krok potvrdil neelastičnost poptávky po divadelních
vstupenkách. Tržba výrazně vzrostla a k dramatickému poklesu návštěvnosti rozhodně
nedošlo. V dnešní době jsou vstupenky na jednotlivá představení rozděleny do cenově
odstupňovaných kategorií, dále cenově diverzifikovaných do pěti skupin podle pozice
v hledišti. Aritmetický průměr ceny vstupenek kategorie A je 440Kč, B 340Kč a C
220Kč. Divadlo poskytuje slevy studentům, seniorům, zdravotně postiženým a dětem
do 15 let. Vývoj tržeb odráží diskusi provedenou v odstavci 2.3.3. S klesajícím počtem
odehraných představení klesají i realizace tržeb. Proto lze mezi lety 2007-2009
pozorovat propad ve výši celkových tržeb.
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Graf 20: Vývoj nominálních a reálných tržeb z vlastní činnosti

2.3.6 Shrnutí dopadu Baumolovy choroby
Vzhledem ke špatné finanční situaci Severočeského divadla opery a baletu je
velmi náročné dokumentovat působení nákladové choroby na této scéně, zejména kvůli
zkresleným ukazatelům. Nicméně i zde lze najít stopy jejího působení, které jsou však
mnohdy zakryty škrty napříč divadelním rozpočtem. Od roku 2007, kdy byla provedena
redukce počtu zaměstnanců, osobní náklady rostou vyrovnaným tempem. Divadelní
nominální průměrná hrubá mzda zaznamenává růst, který je však nižší než vývoj mezd
v celé ekonomice (viz Tabulka 8).
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Akceptujeme-li nákladovou chorobu jako latentní finanční komplikaci fungování
divadel, která ohrožuje kulturní produkt, na příkladu Severočeského divadla můžeme
sledovat rozklad kulturního produktu v praxi a boj kulturní instituce o přežití. Vlivem
nedostatečné dotace není možné financovat základní provoz a umožnit progresivní
umělecký vývoj. I přesto, že se divadlo pokusilo s nákladovou chorobou bojovat pomocí
zvýšeného vstupného, malý počet odehraných představení snižuje účinnost tohoto
řešení. I přesto se severočeská scéna zařadila mezi etablované kulturní instituce, které
dosahují uspokojivých recenzí a jejichž umělci jsou úspěšní i v celorepublikovém
srovnání. Na základě analýzy je evidentní, že současný stav divadla není dlouhodobě
udržitelný a že jeho finanční výhled nevylepší ani zapojení sponzorů, které by muselo
ročně generovat částky v řádu desítek miliónů tak, aby byl zajištěn stabilizovaný
divadelní rozvoj. Domnívám se, že při stabilizaci divadla je zapotřebí vycházet z jeho
regionální úlohy jako producenta kulturního produktu v Ústeckém a k němu přilehlých
krajích, z jehož existence netěží pouze občané města Ústí nad Labem. Svou
odpovědnost vůči kvalitnímu působení múz v severních Čechách by měla vyjádřit i
ostatní města regionu, která se stávají hostiteli souborů Severočeského divadla, a
především pak Krajský úřad.
Tabulka 8: Vývoj mezd

Vývoj mezd
Průměrná nominální hrubá mzda SDOB
Průměrná nominální hrubá mzda Č
Reálná průměrná hrubá mzda SDOB
Reálná průměrná hrubá mzda ČR

2006
2007
2008
2009
2010 změna
15117
16165
17521
17975
18068
19,52
19546
20957
22593
23488
23951
22,53
15117 15724,71 16033,65 16286,25 16128,59
6,69
19546 20386,19 20675,1 21281,31 21380,11
9,38
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2.4

Jihočeské divadlo
Historie budovy českobudějovického divadla sahá do roku 1764, kdy byl

pivovarní sklad přestavěn na drobné improvizované divadlo, které na původním místě i
přes rozsáhlé stavební úpravy existuje dodnes. Roku 1919 bylo v této budově zřízeno
činoherní jednosouborové Jihočeské národní divadlo. Za Protektorátu Čechy a Morava
byla česká divadelní společnost vyhoštěna do Tábora a nahrazena německým
divadelním spolkem. Po válce došlo k obnovení českého divadla, jež bylo pojmenováno
Jihočeské divadlo. Od roku 1959 se ke kontinuálně působícímu činohernímu souboru
připojily i samostatné soubory baletu a opery. Roku 2004 bylo k Jihočeskému divadlu
připojeno i Malé divadlo, kde získal své přístřeší soubor loutkohry. Zřizovatelem
Jihočeského divadla je statutární město České Budějovice a divadlo působí na 4
scénách: v historické budově Jihočeského divadla, divadelním sále DK Metropol,
Malém divadle a Otáčivém hledišti v Českém Krumlově.
Jihočeské divadlo je etablovanou kulturní institucí, která je respektována svým
publikem, zřizovatelem a i soukromými firmami, což se odráží na vysokých mírách
návštěvnosti, které se dlouhodobě drží nad 80%, kontinuálně rostoucím příjmem
z provozních dotací a partnerstvím s významnými firmami regionu. Pro podporu
fungování Jihočeského divadla byl zřízen i Nadační fond, který shromažďuje finanční
prostředky od mecenášů z řad fyzických osob. 51

2.4.1. Příjmy
Příjmy Jihočeského divadla jsou závislé především na úrovni provozní dotace a
tržbách z vlastní a vedlejší činnosti. Obě položky za sledované období vykázaly svůj
růst. Zatímco objem veřejné dotace vzrostl o 56%, tržby za vlastní výkony (ze
vstupného) vzrostly o 136,55% (Tabulka 9), přičemž cenová hladina vzrostla pouze o
22,57%. Tím se divadlu výrazně zvýšila proporce finančních prostředků získaných
vlastní činností oproti ostatním položkám z 20% v roce 2001 na 27% v roce 2010 (viz
Graf 21). Tohoto velkého posunu bylo dosaženo především kontinuálním růstem ceny
vstupného. Zatímco průměrná tržba z jedné vstupenky v roce 2001 odpovídala 142 Kč,
51

S využitím: http://www.jihoceskedivadlo.cz/
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v roce 2010 se tato hodnota dostává na úroveň 247 Kč. Velmi odlišná je také úroveň
vstupného v jednotlivých sezónách. Vstupné je pro rok 2011 v zimní sezóně
odstupňováno podle divácké atraktivity jednotlivých představení a dále podle pozice
v sále do dalších tří cenových skupin, přičemž nejdražší
nejdražší vstupenka na premiérové
představení do nejdražšího sektoru odpovídá 240 Kč. Naopak vstupné v letní sezóně
dosahuje výrazně vyšší úrovně. Nejdražší vstupenka operního srpnového víkendového
představení Dona Giovanniho na krumlovském otáčivém hledišti st
stojí 1300 Kč a
v případě speciálních představení (např. Komedianti v letní sezóně 2011 s José Curou
v hlavní roli) se cena nejdražší vstupenky v hledišti vyšplhala až na 2900 Kč. Význam
českokrumlovské točny lze dokumentovat dlouhodobým nárůstem podílu příj
příjmů z letní
sezóny na celkových příjmech. Mimo to tržba z dvouměsíční letní sezóny zhruba o 6
milionů převyšuje tržby z desetiměsíční zimní sezóny.
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Graf 21: Příjmová struktura
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Tabulka 9: Příjmy a výdaje Jihočeského divadla za období 2001-2010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 změna

126532

133970

134129 78,494

Příjmy

75145

82830 84096,4

93485,5

109005

106854

113386

Dotace celkem

55457

61935 57641,4

65366,5

78449

75170

77713

Výnosy celkem

19688

20895

26455

28119 30556,4 31684,3 35672,8 41512,1 45757,5 47359,5 140,55

Tržby za vlastní výkony

15780

16969

18898

21156

21298

25996

28094

33897

37984

37328 136,55

České Budějovice

6970

4563

4772

9882

5253

9087

11496

7475

9458

15071 116,23

Opera

4336

1946

2348

2077

1826

1659

2349

2242

3355

Balet

696

444

529

532

461

450

542

673

777

779 11,925

1938

2173

1895

6983

2255

6124

7826

3494

3882

10132 422,81

0

0

0

290

711

854

779

1066

1444

Český Krumlov

8414

12123

13804

11055

15516

16680

16140

25964

28103

22152 163,28

Opera

3174

4645

5465

1893

3567

3925

6385

8394

11590

9366 195,09

0

933

1813

2599

1160

1463

1359

0

1420

5240

6545

6526

6459

9916

10297

7236

16263

13760

Činohra
loutkohra, malé divadlo

Balet
Činohra
Loutkohry

85020 88212,4 86769,6 56,463
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2.4.2. Výdaje
Výdajové stránce dominuje složka personálních nákladů (rozšířená o osobní
náklady na hostující umělce). Ta se pohybuje dlouhodobě mírně nad 70% celkových
výdajů. Jednotlivé položky v souhrnu drží vůči sobě v podstatě konstantní poměr, což
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svědčí o jejich rovnoměrném
ovnoměrném nárůstu, který neindikuje potřebu výrazným způsobem
omezovat své rostoucí náklady a tedy provádět úspory ve specifických položkách
(viz Graf 22).
). Především náklady na nové inscenace prokazují růst, který se zvyšuje
v reálných a nominálních hodnotách
hodn
(viz Graf 23).
). Náklady na nové inscenace odrážejí i
variabilní složku provozu divadla, která zahrnuje vedle divadelní výpravy a autorských
honorářů i výdaje na hostující umělce, proto tedy hodnota nákladů na nové inscenace
roste výrazně rychlejším tempem
tempem než cenová hladina. Díky dostupným finančním
prostředkům totiž divadlo pro svůj provoz v rámci zvýšení umělecké hodnoty produktu
může angažovat více externích umělců, kteří znamenají příznivý vliv na výstup divadla.
Výdajovou složku také ovlivnilo připojení
při
Malého divadla v roce 2004.
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Graf 22: Proporce nákladů
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Graf 23:: Vývoj nominálních a reálných nákladů na nové inscenace
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2.4.3. Hospodářský výsledek a vývoj příjmového deficitu
V dlouhém období výše příjmů determinuje výši nákladů, a tak se divadlo snaží
rozpočtovat své finance tak, aby dlouhodobě udržovalo rovnost nákladů a příjmů
(viz Graf 24). Přestože v případě Jihočeské divadla dochází ke každoročnímu
překročení výše nákladů od roku 2003 s výjimkou roku 2005, míra tohoto převýšení se
udržuje pod hranicí 3% příjmů a není tudíž závažnou hrozbou pro fungování divadla.
Progresivní vývoj růstu příjmů se odráží i v růstu míry soběstačnosti divadla, která se za
sledované období kontinuálně zvyšuje (v roce 2001 odpovídala 26,2% a v roce 2011
dosahovala 34,8%, což je naprosto mimořádný výsledek ve srovnání s ostatními
analyzovanými divadly).
Velikost příjmového deficitu se za sledované období zvýšila o 59,91% a rostla
tempem vyšším, než kterým rostla inflace (viz Graf 25). Růst příjmového deficitu je
přímo v souladu s Baumolovou teorií. Vysoké tempo růstového deficitu je způsobeno
růstem personálních nákladů a vzdaluje jeho růst míře zvýšení cenové hladiny. Velikost
příjmového deficitu je také vysoce korelována s veličinami, které jsou spojeny s růstem
osobních nákladů (Tabulka 10).
Tabulka 10: Korelace vybraných ukazatelů a velikosti příjmového deficitu
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Graf 24: Vývoj příjmů, nákladů a cenové hladiny
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Graf 25: Vývoj příjmového deficitu a cenové hladiny

2.4.4. Tržby divadla
Problematika dopadu ceny vstupenky na úroveň tržeb a následně příjmů byla již
diskutována v podkapitole 2.4.1. Příjmová stránka. Proto se v tomto odstavci jen krátce
zastavíme u popisu vývoje tržeb. S výjimkou posledního roku 2010 rostly tržby divadla
za sledované období kontinuálně. Vývoj tržeb souvisí vedle zvyšování ceny vstupného i
s počtem ročně odehraných představení, který se od roku 2001 zvyšoval až po
maximální hodnotu počtu 610 představení v roce 2006. Pokles tržeb v roce 2010 byl
způsoben nižším počtem odehraných představení na českokrumlovské točně v letních
měsících (viz Graf 26). Operní tržby sledují obdobný trend jako celkové tržby, avšak
v roce 2004 došlo k zápornému vychýlení tržeb způsobené nižší návštěvností
uváděných titulů (viz Graf 27). To lze vysvětlit menším počtem odehraných operních
představení na krumlovské točně, která má trendově vyšší návštěvnost a vzhledem
k ceně vstupenek i vyšší úhrn tržeb.
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Graf 26: Vývoj nominálních a reálných tržeb

Graf 27: Vývoj nominálních a reálných tržeb opery

2.4.5. Průměrné náklady na představení a kontext opery
Vypovídající hodnota ukazatele průměrných nákladů v případě Jihočeského
divadla je pro účel této bakalářské práce značně rozporuplná, protože nedostatečným
způsobem dokumentuje vliv personálních nákladů hned z několika důvodů. Prvním je
nákladový šok roku 2004 způsoben připojením Malého divadla. Druhým a
významnějším vlivem je zvýšení počtu odehraných představení, který mezi léty 2003 a
2006 vzrostl o 81%.52 Tato extrémní expanze produkce Jihočeského divadla tedy
snižuje hodnotu průměrných nákladů na představení a omezuje vypovídající hodnotu
tohoto ukazatele pro potřeby dokumentace existence a působení nákladové choroby (viz
Graf 29).

52

Výrazné zvýšení počtu odehraných představení snižuje hodnotu průměrných nákladů na představení,
což neumožňuje ilustrovat,
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Průměrné náklady na operní představení v tomto ohledu skýtají mnohem lepší
možnosti, protože roční počet odehraných operních představení se ve sledovaném
období příliš nemění a pohybuje se okolo průměrné hodnoty 112 představení ročně. Lze
tedy sledovat, jakým způsobem průměrné náklady rostou. Opět se ukazuje, že průměrné
náklady na operní představení rostou rychlejším tempem než cenová hladina (viz Graf
28) a že jsou vysoce korelovány s nákladovými položkami a veličinami, které se
vztahují k personálním nákladům (viz Tabulka 11).
Porovnání mezi celkovými náklady a náklady na operní představení je vzhledem
k výše uvedeným důvodům poněkud problematické, nicméně poměrně vypovídající
srovnání lze získat od roku 2006.53 Oba dva ukazatele rostou reálně i nominálně
rychlejším tempem, než jakým roste inflace. A tak i zde lze indikovat působení
nákladové choroby.

Tabulka č. 11: Korelace vybraných ukazatelů s náklady na průměrné operní
představení
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Graf 28: Vývoj průměrných nákladů na operní představení a cenové hladiny
53

Mezi roky 2006-2010 sice dochází k celkovému poklesu počtu představení, nicméně se jedná a o tak
dramatickou změnu, která by ukazatel celkových průměrných nákladů na představení významně
vychýlila.
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Graf 29: Vývoj nominálních a reálných průměrných nákladů na představení

2.4.6. Shrnutí dopadu Baumolovy choroby na Jihočeské divadlo
Na základě vývoje veličin příjmového deficitu, průměrných nákladů na
představení od roku 2006, průměrných nákladů na operní představení, korelací těchto tří
veličin s položkami spojenými s personálními výdaji a velké proporci personálních
výdajů, které rostou významným tempem, lze indikovat přítomnost Baumolovy
nákladové choroby v Jihočeském divadle. Avšak je zapotřebí říci, že v tomto
divadelním provozu jsou její rozvoj a symptomy potlačeny. Divadlo je velmi úspěšné
při získávání a zvyšování provozních dotací, hledání sponzorů a především ve
schopnosti realizovat tržby, jejichž každoroční objem roste významným tempem.
Zvyšující se zdroje příjmů dostatečně kompenzují nárůst příjmového deficitu, a tudíž
nevytváří významný tlak na snižování nákladů, které tedy mohou růst přirozeným
tempem, jenž odpovídá potřebám divadla, nákladům inflace a zvyšujícím se
personálním nákladům. Jihočeské divadlo představuje ukázkový způsob, jakým se lze
vyrovnat s existencí nákladové choroby. Je však zapotřebí upozornit, že toto divadlo
zásadním způsobem profituje z existence českokrumlovského otáčivého hlediště, které
mu přináší velké investiční možnosti a především zde může významným způsobem
realizovat své tržby. Jihočeskému divadlu byla dána do vínku unikátní možnost vytvořit
specifický a netradiční produkt, díky němuž lze získat tržby umožňující zdravý
umělecký rozvoj divadla. Na příkladu této jihočeské scény lze tedy ilustrovat, že právě
vysoká divácká atraktivnost uměleckého produktu můžu být jedním ze způsobů
překonání nákladové choroby divadel.
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Závěr
Provedená analýza struktury příjmů a nákladů tří českých regionálních divadel
s operním provozem v nich prokázala existenci a působení nákladové choroby. Její
rozsah a dopad na fungování divadla se však u jednotlivých scén výrazně liší.
Klíčovým ukazatelem působení nákladové choroby je růst personálních nákladů
a růst jejich proporce na celkových nákladech. Divadla v Plzni a v Českých
Budějovicích vykázala za sledované období růst personálních výdajů, avšak s rozdílným
vývojem jejich proporce k celkovým nákladům. Zatímco v Jihočeském divadle se
procento personálních výdajů (včetně nákladů na hostující umělce) udržuje na přibližně
konstantní úrovni (71,8% v roce 2010), v plzeňském divadle proporce této nákladové
položky vzrostla o 7,5%, tedy na úroveň 76,8% v roce 2010. Ústecké Severočeské
divadlo opery a baletu naopak zaznamenalo v porovnání s ostatními divadly minimální
růst osobních nákladů. To lze přisuzovat nedostatečně se zvyšujícím výnosům z vlastní
činnosti a nerostoucím dotacím, které znemožňují zvyšování mezd. Nerostoucí
personální výdaje jsou pravděpodobným indikátorem závažných finančních problémů
divadla.
Jihočeské divadlo dosahuje dlouhodobě rostoucích příjmů, protože jemu
poskytované veřejné dotace dlouhodobě rostou (86,8 mil. Kč v roce 2010) a protože
dosahuje vysokých tržeb ze vstupného (37,3 mil. Kč v roce 2010). Díky rostoucím
příjmům, které odpovídají růstu příjmového deficitu, se divadlu daří pokrýt nárůst
výdajů. Výše příjmů tak nevytváří tlak na nákladovou strukturu a nenutí k úsporám ve
výdajích na provoz divadla, které by se projevily nárůstem proporce personálních
nákladů.
Situace plzeňského Divadla J. K. Tyla je mírně odlišná. Scéna je bohatě
dotována z veřejných zdrojů (152,8 mil. Kč v roce 2010), avšak příjmy z tržeb ze
vstupného rostou výrazně menším tempem než v případě Jihočeského divadla. Nárůst
personálních nákladů tak vytváří tlak na snižování výdajů na ostatní nákladové položky.
V případě ústeckého divadla lze sledovat každoročně se zhoršující finanční
situaci, která je způsobena klesající veřejnou podporou divadlu v důsledku snižujícího
se počtu odehraných představení i klesajícími tržbami ze vstupného. Od roku 2007, kdy
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začalo snižování veřejných dotací, je divadlo nuceno k rozsáhlým úsporám, které se
významně odráží na fungování divadla. Ústecké divadlo proto na rozdíl od ostatních
divadel udržuje absolutní výše personálních nákladů na přibližně konstantní úrovni.
Na základě vývoje proporce personálních nákladů na celkových nákladech lze
rozlišit tři stádia působení nákladové choroby na divadelní provoz. Rostoucí proporce
naznačuje existenci a rozvoj nákladové choroby divadelního provozu. Konstantní trend
v podílu

osobních

nákladů

doprovázený jejich

absolutním

růstem

odpovídá

stabilizovanému divadelnímu provozu. V případě, že je tento trend doprovázen
konstantní úrovní celkových osobních nákladů, lze usoudit, že divadlo čelí nepříznivým
vlivům na příjmové straně.
Dalším významným indikátorem nákladové choroby je růst příjmového deficitu,
který se podle Baumolovy teorie zvyšuje rychlejším tempem, než kterým roste inflace.
Tento jev lze pozorovat v případě plzeňského a českobudějovického divadla. Zatímco
cenová hladina se za sledované období zvýšila o 22,5%, příjmový deficit vzrostl u
Divadla J. K. Tyla o 41,9% a u Jihočeského divadla o 59,9%. U obou scén byla výše
příjmového deficitu vysoce korelovaná s položkami z kategorie personálních nákladů a
s průměrnou mzdou.
Anomální vývoj příjmového deficitu lze pozorovat v případě Severočeského
divadla opery a baletu, které vykazuje spíše jeho mírný pokles (mezi roky 2007-2009).
Tento vývoj byl ovlivněn především udržováním personálních výdajů na konstantní
úrovni a snižováním investic do materiálu a služeb. Snížení tržeb z vlastní činnosti,
které hodnotu příjmového deficitu zvyšuje, bylo menší než pokles na výdajové stránce,
a proto příjmový deficit za sledované období klesal.
Posledním významným indikátorem nákladové choroby jsou průměrné náklady
na představení, které ve všech sledovaných divadlech zaznamenaly růst vyšší než
inflace. V případě Severočeského divadla opery a baletu však tento údaj není
vypovídající, protože hodnota průměrného nákladu je přímo ovlivněna počtem
odehraných představení, které se za sledované období výrazně snížily. To způsobuje
vysokou hodnotu korelace s počtem odehraných představení a minimální korelaci s výší
personálních nákladů. V případě českobudějovického Jihočeského divadla a plzeňského
Divadla J. K. Tyla rostly průměrné náklady na představení rychleji než cenová hladina a
byly vysoce korelovány s položkami zahrnujícími personální náklady. Náklady na
operní představení byly u obou scén vyšší než celkové průměrné náklady a zvyšovaly se
srovnatelným tempem.
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Na příkladu tří českých regionálních divadel s operním provozem lze tedy
ilustrovat působení Baumolovy nákladové chorobě jakožto hlavního strůjce jejich
finančních problémů. Na příkladu Jihočeského divadla však bylo ukázáno, že proti
jejímu působení lze bojovat divácky atraktivním produktem, který umožní výrazně
zvyšovat příjmy ze vstupného. Nutnou podmínkou stabilizovaného divadelního provozu
je však v každém případě odpovědný přístup zřizovatele v podobě zvyšujících se
provozních dotací.
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Přílohy
Příloha č. 1: Metodika výpočtu průměrných nákladů na operní představení
Náklad na každé představení lze primárně rozdělit do dvou složek: fixní a variabilní:
Fixní složka
Zastupuje náklady spojené s provozem divadla, na něž nemá v krátkém období počet
repríz a nových premiér vliv. Obsahuje tyto položky:
- Personální náklady
 Administrativní pracovníci
 Pomocný umělecký personál (kostymérky, kulisáci, zaměstnanci
dílen,…)
 Sbor
 Orchestr
 Umělci, kteří jsou v divadle v angažmá (podle souborů)
 Ostatní
- Ostatní náklady
 Náklady na údržbu budov a inventáře
 Administrativní náklady (kancelářský materiál, počítače, apod.)
 Energie
 Propagace a marketing (celodivadelní, bez propagace
jednotlivých představen; marketing divadla jako instituce, ne
jednotlivých souborů nebo představení)
 Ostatní
Variabilní složka
Její výši přímo určuje počet odehraných a nově uvedených představení a vztahuje se
pouze k činnosti operního souboru. Náklad variabilní složky na každé operní
představení lze rozdělit takto:
- Variabilní náklady
 Umělci zapojení do tvorby produkce (dirigent, režisér,
scénograf,…, pěvci, kteří nejsou v divadle dlouhodobě
angažováni)
 Nadtarifní náklady na umělce v angažmá (odměna za odehrané
představení)
- Fixní náklady
 Náklad na tvorbu výpravy (kostýmy a kulisy)
 Marketing a propagace
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Průměrné náklady na představení pak získáme využitím vztahu:
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je průměrný náklad na představení jedné inscenace v daném roce.

