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Executive summary
Celková návštěvnost Pražského Quadriennale v roce 2011 dosáhla 50 tisíc diváků na všechny
akce a expozice PQ. Vstupenky a akreditace využilo celkem cca 18 tisíc unikátních
návštěvníků, na které byl zaměřen průzkum ekonomického dopadu.
Přibližně 27 % dotázaných návštěvníků bylo z Prahy, 6 % přijelo z jiných krajů České republiky
a necelých 67 % tvořili zahraniční návštěvníci.
Návštěvníci utratili 5,2 mil. Kč za vstupenky a akreditace a dalších 164,2 mil. Kč
utratili v souvislosti s návštěvou PQ za ubytování, dopravu, jídlo, další služby a nákupy.
Z toho 159,4 mil. Kč utratili v ČR zahraniční návštěvníci, které akce přilákala, jedná
se tedy o nový příjem („čisté přínosy“) pro českou ekonomiku.
Průměrný zahraniční návštěvník utratil díky návštěvě PQ 13 247 Kč a strávil v Praze 8 nocí.
Ekonomiku

rozpohybovaly

také

výdaje

na

organizaci

akce,

které

dosahovaly

cca 66,7 mil. Kč.
Celkem měly výdaje návštěvníků a PQ dopad na zvýšení obratu (produkce) české
ekonomiky o 393,1 mil. Kč, z toho 111,6 mil. Kč připadlo na zvýšení hrubé přidané
hodnoty (resp. HDP).
Zisky dodavatelů zboží a služeb pro PQ a jeho návštěvníky se zvýšily o 28,2 mil. Kč.
Výdaje PQ i jeho návštěvníků dokázaly vygenerovat 206,5 celoročních pracovních míst
na plný úvazek.
Zaměstnanci všech dodavatelských firem pro PQ a jeho návštěvníky získali 46,5 mil. Kč
ve formě mezd a zákonného pojištění.
Díky PQ bylo státu odvedeno 29,3 mil. Kč na dani z přidané hodnoty, 12,7 mil. Kč v podobě daní
z příjmů fyzických a právnických osob a dalších 19,1 mil. Kč na sociální a zdravotní pojištění.
Celkem tedy veřejné rozpočty získaly díky přehlídce nejméně 61,1 mil. Kč.
V Praze se díky PQ zvýšila produkce ekonomických subjektů minimálně o 225,3 mil. Kč, místní
HDP se zvýšilo o 54,1 mil. Kč a bylo vytvořeno cca 126,1 pracovních míst.
Magistrát hl. m. Prahy získal díky PQ cca 1,5 mil. Kč jen z ubytovacích poplatků.
Zprávy o Pražském Quadriennale vyšly v mnoha českých i zahraničních médiích. Tyto zprávy
představovaly pro Prahu i celou Českou republiku propagaci v řádové hodnotě mnoha
miliónů korun.
Kromě ekonomických dopadů má Pražské Quadriennale především společenský a odborný
význam. V Praze se díky němu pravidelně setkávají odborníci a příznivci scénografie,
divadla, architektury či designu z různých koutů světa.
Pražské Quadriennale se koná vždy jednou za čtyři roky a všechny ekonomické dopady jsou
tedy vztaženy k rozpočtovému období 2009 – 2012.
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O projektu, poděkování
Na projektu Analýza ekonomického dopadu Pražského Quadriennale se podílela řada lidí –
ze strany zhotovitele (Economic impacT), zadavatele (Institut umění – Divadelní ústav) i mnoho
externích konzultantů. Všem patří velký dík.
Economic impacT v.o.s.
Vedoucí projektu, autorka metodiky a studie

Tereza Raabová

Hlavní koordinátor a vedoucí produkce

Lucie Bartoňová

Produkce, koordinátorky dotazníkového šetření

Alice Mikšová
Klára Matoušková

Online dotazníky, databáze, technický výpočet
dopadů a další programátorské práce

Vladimír Pilný

Statistický rozbor dotazníků, rešerše, práce s daty

Jan Siebert

Jan Raab
Petr Merta

Grafika, formátování, asistence

Alice Bittnerová
Anna Stránská

Institut umění – Divadelní ústav
Zástupkyně ředitelky PQ

Daniela Pařízková

Hlavní manažer

Petr Prokop

Asistentka

Alice Doleželová

Tazatelé, brigádníci

Alesia Makarevich, Ondřej Novák, Tereza Peprníková, Martina Hájková, Zuzana Petránková, Veronika
Doubková, Lenka Pavlíková, Tereza Jarčičová, Vanda Frolíková, Kateřina Malá, Michaela Rozvoralová,
Jana Tilňáková, Lenka Mikšová, Lenka Bartůňková, Lucie Štěpánová (studenti VŠE pod vedením
Ing. J. Černé)
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Úvod
Mezinárodní přehlídka scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale díky svému
věhlasu láká příznivce nejen z Prahy, ale i z mnoha koutů světa, kteří jej navštěvují plánovaně nebo
jako zpestření svého výletu do Prahy. Výdaje zahraničních turistů, ale i výdaje pořadatelské
organizace samotné, generují významné ekonomické dopady a čisté přínosy nejen pro pražskou,
ale i pro celou českou ekonomiku.
Cílem této studie je vyčíslit ekonomické dopady Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků
na českou, příp. pražskou ekonomiku. K dosažení tohoto cíle jsou využita data z dotazníkového
šetření zacíleného na návštěvníky akce a data z interní evidence a účetnictví realizátora akce:
Institutu umění – Divadelního ústavu. Sběr dat od účastníků probíhal na několika místech konání
akce prostřednictvím vyškolených tazatelů. Dohromady bylo vyplněno 1 334 dotazníků, což je
množství dobře reprezentující celou populaci návštěvníků. Respondenti byli rozděleni do tří segmentů
(návštěvníci z Prahy, z jiných krajů ČR a ze zahraniční) a při zachování vysoké míry statistické
spolehlivosti mohla být provedena analýza dopadů jednotlivých segmentů respondentů.
Získaná data jsou podrobena meziodvětvové (input-output) analýze založené na statistikách
národních účtů Českého statistického úřadu a tabulkách dodávek a užití, ve kterých jsou
zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými odvětvími české ekonomiky. Tato metoda je mezi
odborníky považována za nejpřesnější a nejnáročnější metodu zjištění ekonomických dopadů
investičních projektů, vládních pobídek apod. Umožňuje zjistit, jaký bude mít zvýšená poptávka
po určitých produktech celkový dopad na zvýšení produkce, hrubé přidané hodnoty (HDP),
zaměstnanosti, mzdových příjmů či zisků firem v celé ekonomice. Výhodou této metody je zejména
to, že díky ní lze zjistit přímé i nepřímé dopady způsobené ekonomickou aktivitou celého řetězce
subdodavatelů všech produktů a služeb potřebných k zajištění akce a služeb pro diváky,
tzn. i multiplikačních

efektů.

Meziodvětvová

analýza

byla

doplněna

o řadu

dalších

metod

pro kvantifikaci ekonomických dopadů na další ukazatele výkonnosti české ekonomiky, včetně
daňových výnosů.
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1 O Pražském Quadriennale
Mezinárodní přehlídka scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale se koná
v Praze každé čtyři roky již od roku 1967. V letošním roce se tak akce konala již po dvanácté pod
názvem

Pražské

Quadriennale

scénografie

a

divadelního

prostoru,

a to v termínu

od 16. Do 26. června 2011. Pořadatelem PQ je Ministerstvo kultury ČR a realizátorem Institut umění
– Divadelní ústav. Přehlídka ukazuje vždy to nejlepší ze současné scénografie, letošní ročník se na ni
zaměřil

jako na interdisciplinární obor. Letošního ročníku se opět zúčastnily tisíce návštěvníků

a k tomu početné výpravy umělců, režisérů, scénografů či designerů z více než 70 zemí celého světa,
v rámci Scenofestu se PQ účastnily také tisíce studentů z celé Evropy i zámoří.. Vedle zástupců
předních českých médií se akreditovaly přes dvě stovky zahraničních novinářů z 35 zemí, nechyběli
mezi nimi zástupci respektovaných médii jako The New York Times či Theater Heute, Theater der
Zeit, Mouvement, Zichtlijnen (Sightlines), L'architecture d'Aujourd'hui či Architektura Murator.
Součástí uměleckého světa se díky Pražskému Quadriennale

stala doslova celá Praha.

Bohatá programová nabídka zahrnovala výstavy, instalace, představení, site-specific projekty,
přednášky, workshopy, diskuse, filmové projekce a nechyběly ani interaktivní programy pro děti.
Centrem akce se stal Veletržní palác – budova Národní galerie, kde se představila expozice
jednotlivých

účastnických

zemí.

V centru

města

vyrostlo

několik

kulturních

„ostrovů“,

které návštěvníkům i kolemjdoucím měly připomenout, že divadlo a divadelní scénu lze dnes nalézt
(či vystavět) téměř kdekoliv. Na piazzettě Národního divadla se v prostorách 30 obřích kostek
po dobu jedenácti dní prezentovali umělci zvučných jmen z celého světa a ve Veletržním paláci více
než šest desítek zemí představilo v jednotlivých expozicích to nejlepší ze současného divadla. Pražská
křižovatka hostila výstavu Divadelní prostor přítomný a budoucí, světoznámí architekti tu vedli
diskuse o budoucnosti a výstavbě nových kulturních center a ulice metropole se staly svědky několika
desítek veřejných uměleckých vystoupení.
Česká metropole se podle generálního komisaře PQ Borise Kudličky stala ve druhé půlce
června místem setkání scénografů z celého světa, se zaměřením na dialog o hranicích mezi
divadelními profesemi, jejich vzájemném spojování a rozšiřování prostoru pro současnou, moderní
scénografii. O tom, že se záměr nad očekávání naplnil, svědčí kromě jiného rekordní návštěvnost
v historii Pražského Quadriennale vůbec.1

1

Zdroj: Tiskové zprávy PQ, dostupné z: <http://www.pq.cz/cs/pres.html>
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2 Metodika výpočtů dopadů, základní pojmy
Samotné analýze předcházel velmi rozsáhlý a detailní sběr dat od návštěvníků akce
i od realizátora akce (Institutu umění – Divadelního ústavu).
Pro analýzu ekonomických dopadů byla zvolena především meziodvětvová (input-output)
analýza, doplněná o řadu dalších metod pro kvantifikaci ekonomických dopadů na různé ukazatele
výkonnosti české ekonomiky.2 Na tomto místě vysvětlíme několik základních pojmů a termínů,
které jsou v dalších kapitolách často uváděny.

Sběr dat
Sběr dat od návštěvníků Pražského Quadriennale probíhal po celou dobu konání akce
na různých místech3 prostřednictvím předem vyškolených tazatelů.
Tazatelé měli k dispozici dotazníky ve dvou verzích:
1.

verze R pro diváky žijící v Praze nebo zde pracující (pokud minimálně 2x týdně dojíždějí
do tohoto města) a

2.

verze N pro návštěvníky, kteří nežijí v Praze a ani sem nedojíždějí alespoň 2x týdně.
Tato verze dotazníku byla česko-anglicky a obsahovala kromě otázek na výdaje spojené
s návštěvou akce také např. otázky na míru vlivu PQ navštívit město, na délku pobytu
či na hlavní destinaci výletu.

V naprosté většině případů byli návštěvníci ochotní odpovídat na otázky přímo tazatelům
v rámci rozhovoru. Díky tomu nedocházelo při sběru dat k nepochopení či mylnému vyplnění
dotazníku ze strany respondentů. Odměnou pro respondenty byl slevový kupón, který mohli využít
na nákup v PQ shopu.
Dohromady bylo vysbíráno 1 334 dotazníků za jednotlivce. Počet vyplněných dotazníků
s mírou spolehlivosti 95 % dobře reprezentuje celou populaci návštěvníků. Poměrně velké množství
respondentů umožnilo rozdělit vzorek na více částí a při zachování vysoké míry statistické
spolehlivosti analyzovat dopady jednotlivých segmentů respondentů: návštěvníků z Prahy, z jiných
krajů ČR a ze zahraničí.
Dále bylo při zpracování studie využito dat a informací z účetnictví a vnitřní evidence
samotné pořádající organizace.

2

Souhrnná metodika je představena v samostatné příloze.
Sběr dat probíhal na těchto místech: Veletržní palác - infokoutek, DAMU – Divadlo DISK, Piazetta
Národního divadla a dále také na vybraných akcích v rámci Pražského Quadriennale 2011.
3
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Meziodvětvová (input-output) analýza
K výpočtu většiny níže uvedených výsledků bylo využito meziodvětvové (input-output)
analýzy, která je mezi odborníky považována za nejpřesnější a nejnáročnější metodu zjištění
ekonomických dopadů investičních projektů, vládních pobídek apod. Výpočty vychází ze statistik
národních účtů Českého statistického úřadu a tabulek dodávek a užití, ve kterých jsou zaznamenány
toky zboží a služeb mezi jednotlivými odvětvími české ekonomiky.
Díky této metodě můžeme zjistit, jaké bude mít zvýšená poptávka po určitých produktech
(např. po ubytovacích a stravovacích službách pro návštěvníky) celkový dopad na zvýšení produkce,
hrubé přidané hodnoty, zaměstnanosti či mzdových příjmů v celé ekonomice. Výhodou této metody
je možnost zjistit jak přímé, tak nepřímé dopady, které jsou způsobeny ekonomickou aktivitou všech
dodavatelů i celého řetězce jejich subdodavatelů služeb a výrobků potřebných k zajištění zkoumané
akce (tzn. zahrnuje i multiplikační efekty).

Rozlišujeme tedy:
Přímé dopady – změny v ekonomice, které jsou důsledkem přímých výdajů
kulturní organizace nebo jejích návštěvníků (např. hotelů, restaurací, dopravců
apod.).
Nepřímé dopady (multiplikační efekt) – změny v ekonomice způsobené
produkcí dalších subdodavatelů, bez kterých by přímí dodavatelé nemohli
fungovat (např. hotely a restaurace poptávají zboží a služby od svých
subdodavatelů a ti dále od svých subdodavatelů), tzn. změny zahrnující
všechna další kola produkce vyvolané zpětnými vazbami přímých dodavatelů
a jejich subdodavatelů v dané ekonomice.
Celkové dopady jsou součtem přímých a nepřímých dopadů.
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Obr. 1

Přímý a nepřímý (multiplikační) ekonomický efekt výdajů návštěvníků

S pomocí input-output analýzy byly vypočteny ekonomické dopady na zvýšení:
celkové produkce (obratu) ekonomiky – tzn. celkové ekonomické aktivity,
tento ukazatel zahrnuje některé vstupy vícenásobně (u každého článku
dodavatelského řetězce, kterým vstup projde).
hrubé přidané hodnoty – tj. hodnota celkové produkce po odečtení
mezispotřeby všech vstupů (zboží a služeb spotřebovaných v průběhu
„výroby“). Na rozdíl od ukazatele produkce nezahrnuje ukazatel HPH některé
vstupy vícenásobně, nýbrž jen jednou za celý ekonomický koloběh. Hrubá
přidaná hodnota se rovná hrubému přidanému produktu (HDP) očištěnému o
čisté daně.
zisky právnických osob a podnikatelů – tj. čistý provozní přebytek +
smíšený důchod drobných podnikatelů, rozdílová položka mezi hrubou
přidanou hodnotou, náhradami zaměstnancům a čistými daněmi z výroby a
z dovozu.
zaměstnanosti – tvorbě nových stálých pracovních míst.
náhrad zaměstnancům – tzn. mzdových příjmů zaměstnanců včetně
zákonného pojištění.
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Vzhledem k tomu, že multiplikátory vychází z národních účtů zpracovaných za celou českou
ekonomiku, není možné je použít pro výpočty dopadů akce na Prahu. Pro tyto lokální dopady
byly proto vždy počítány jen přímé dopady (tzn. jen dopady na přímé dodavatele zboží a
služeb) bez multiplikačních efektů. Výsledky jsou tedy velmi konzervativní.

Výpočet daňových výnosů
Výpočet daní vychází částečně z výpočtů meziodvětvové analýzy (zejména z dopadů
na zaměstnanost, na mzdové příjmy zaměstnanců a na čistý provozní přebytek a smíšený důchod),
především však ze zákonných sazeb odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění, stanovených
aktuálními právními normami ČR (Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty, Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, Zákon č. 592/1992 Sb.
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

Konzervativnost výsledků
Veškeré výsledky uvedené ve studii jsou poměrně konzervativní a dá se předpokládat,
že skutečné dopady jsou mnohem vyšší. Zde uvádíme prvky metodiky, které zajišťují konzervativnost
a případně mohly ponížit skutečné dopady:
celková návštěvnost (počet vstupů placených i neplacených) byla přepočtena na počet
unikátních návštěvníků (1 unikátní návštěvník mohl navštívit více akcí PQ, potom byl
započítán do celkové návštěvnosti vícekrát, do této studie však jen jednou).
průzkum probíhal v místech přístupných jen s akreditací nebo vstupenkou, průzkumu tedy
byli podrobeni pouze platící návštěvníci.
pokud návštěvníci v dotazníku neuvedli žádné výdaje (neodpověděli na otázku), byly tyto
otázky vyhodnoceny tak, že respondent utratil 0 Kč.
ekonomické dopady návštěvníků byly počítány jen z těch výdajů, které přímo souvisely
se zkoumanou akcí (nebyly zahrnuty výdaje, které by návštěvníci utratili i bez návštěvy
akce).
pro dopady na město byly vyčísleny jen přímé dopady, jelikož nevíme, kolik subdodavatelů
má sídlo mimo daný region a kolik ne. Proto nebyly brány v potaz žádné multiplikační efekty
v menším regionu, než je celá ČR.
v případě, že bylo možné pro konkrétní výdaj využít více multiplikátorů (spadal do více
odvětví), byl vždy zvolen multiplikátor nejnižší.
vyčíslené dopady na daňové výnosy zahrnují pouze odhad části odvodů do veřejných
rozpočtů, tzn. DPH, část spotřebních daní (zejm. z pohonných hmot, nikoliv z alkoholu
a tabáku), daní z příjmů fyzických osob (zaměstnanců i OSVČ) a právnických osob.
ekonomické dopady byly počítány pouze z výdajů návštěvníků a realizátora akce.
Předmětem průzkumu nebyly výdaje vystavovatelů z více než 70 zemí světa na realizaci
expozic, které by zjištěné ekonomické dopady ještě navýšily.
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3

Profil návštěvníků

Pro zjištění ekonomických dopadů plynoucích z vysoké návštěvnosti akce byl realizován
rozsáhlý dotazníkový průzkum. Vzhledem k velké ochotě respondentů bylo vysbíráno 1 334 řádně
vyplněných dotazníků (za jednotlivce).
Celková návštěvnost, tzn. souhrnný počet diváků na všech akcích a expozicích PQ 2011,
přesáhla 50 tisíc. Přitom někteří návštěvníci, kteří navštívili víc akcí, byli započítáni vícekrát (nebyl
ale započítán vícenásobný vstup 1 diváka na akreditaci či vstupenku do výstavních expozic). Pokud
eliminujeme vícenásobné započítání jednoho a toho samého diváka, potom počet unikátních
(fyzických osob) návštěvníků vychází na cca 30 tisíc osob (odhad). Část z nich však byli neplatící
návštěvníci, kteří přišli na volně přístupné akce, na něž nebyla vyžadována vstupenka ani akreditace
(lze předpokládat, že většina neplatících návštěvníků pocházela z Prahy). V celkovém součtu
návštěvnosti není vůbec zahrnuta návštěvnost cca 70 doprovodných akcí v rámci programu PQ+,
kteří nejsou zahrnutí ani ve výzkumu. Celkový počet unikátních platících návštěvníků, kteří přišli
na PQ 2011 a zakoupili si akreditaci nebo vstupenku, dosahoval cca 18 000 osob.
Dotazníkové šetření probíhalo na místech přístupných se vstupenkou nebo akreditací,
do průzkumu tedy byli zahrnuti pouze platící návštěvníci. Z tohoto důvodu jsou celkové výsledky
průzkumu dopočteny právě na počet unikátních platících návštěvníků PQ 2011 (cca 18 000 osob).

Tab. 1

Celková návštěvnost Pražského Quadriennale 2011

Návštěvnost PQ 2011

Počet návštěvníků

1. Akreditace

6074

2. Platící návštěvníci
a) 1-denní vstupenky

5057

b) 2-denní vstupenky

2344

c) rodinné vstupenky

232

d) ostatní

1797

e) vstupenky na jednorázové akce

5610

f) účastníci workshopů, návštěvníci studentských představení

1000

g) návštěvníci Intersekce (neomezeně opakovaný vstup)

6600

3. Volné vstupenky

2500

4. Neplatící návštěvníci na jednotlivých akcích

19430

Celkem

50644

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav
Pozn.: Z celkové návštěvnosti jsou unikátní návštěvníci zahrnuti ve skupinách 1, 2 a-e,
3 a v části skupiny 4 (odhadem celkem cca 30 tisíc osob). Unikátní platící návštěvníci, na které byl
zaměřen průzkum, jsou zahrnuti ve skupinách 1, 2 a-d, a 3 (18 tisíc osob).
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Součástí dotazníků byly otázky zjišťující nejen výdaje návštěvníků, ale také jejich původ, věk
a v případě mimopražských respondentů také informace o jejich cestě, při které navštívili PQ.
Podrobná analýza všech otázek dotazníků je uvedena v samostatné příloze na konci tohoto
dokumentu. Zde uvádíme základní zjištěná data o profilu návštěvníků.

Místo bydliště návštěvníků
Z celkového počtu unikátních platících návštěvníků, kteří se během své návštěvy Pražského
Quadriennale účastnili průzkumu, bylo 27,1 % z Prahy, 6,0 % z jiných míst ČR a 66,9 % ze
zahraničí.
Většinu tedy tvořili návštěvníci ze zahraničí (66,9 %), z nichž nejpočetnější skupina přijela
ze Spojených států amerických (11,5 % všech návštěvníků), dále z Velké Británie (5,0 %),
z Německa (4,1 %), z Kanady (3,2 %) a z Francie (3 %). Ostatní skupiny nepřesahují 3 %. Co se
týče tuzemských návštěvníků, největší skupina byla tvořena návštěvníky z Prahy (27,1 % všech
návštěvníků), dále pak z Jihomoravského kraje (1,1 % všech návštěvníků). Ostatní skupiny
nepřekročily 1 %.
Z hlediska čistých ekonomických přínosů (nových příjmů) pro českou ekonomiku jsou
důležité finanční prostředky vynaložené zahraničními turisty na území ČR. Analogicky pro Prahu jsou
zajímavé nové příjmy plynoucí od mimopražských návštěvníků, které akce přilákala do Prahy
(viz dále).

Tab. 2

Místo bydliště unikátních platících návštěvníků Pražského Quadriennale

Bydliště platících návštěvníků

Četnost

v Praze

4 885

v jiných krajích ČR

1 079

v zahraničí
Celkem platících návštěvníků

12 036
18 000
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Graf 1

Místo bydliště unikátních platících návštěvníků Pražského Quadriennale
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v jiných krajích ČR
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v zahraničí

Věk návštěvníků
Přestože cílem šetření nebylo stanovení demografické skladby návštěvníků Pražského
Quadriennale, byla do dotazníků zahrnuta otázka na věkovou kategorii respondentů. Většina platících
účastníků byla ve věku 19 až 35 let (68,6 %), 25,2 % návštěvníků ve věku 36 až 65 let, pouze velmi
málo byly zastoupeny děti a mládež do 18 let věku a nejméně pak lidé ve věku 66 let a více (1,4 %).
Graf 2

Věkové kategorie návštěvníků Pražského Quadriennale

36 až 65 let
25,2%

66 let a více
do 18 let
1,4%
4,8%

do 18 let
19 až 35 let
36 až 65 let
66 let a více

19 až 35 let
68,6%

Délka pobytu v Praze
Se stanovením ekonomického dopadu návštěvnosti Pražského Quadriennale také částečně
souvisí počet nocí, které návštěvníci stráví díky akci v Praze a v České republice.
Čeští mimopražští návštěvníci nejčastěji uváděli, že na výletě v Praze nestráví žádnou noc
(uvedlo to 45 % tuzemských návštěvníků). Dalších 17,5 % návštěvníků uvedlo, že na výletě v Praze
stráví jednu noc. S vyšším počtem nocí počet odpovědí postupně klesá. Průměrně strávili návštěvníci
z jiných krajů ČR během své návštěvy akce přibližně dvě noci (2,2) v Praze.

14
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

Co se týká zahraničních návštěvníků, ti na otázku, kolik nocí plánují strávit v Praze, uváděli
nejčastěji pět nocí (11,2 %), dále pak čtyři noci (10,3 %) a šest nocí (9,1 %). Mnoho návštěvníků
odpovědělo, že plánují v Praze strávit deset a více nocí. Naopak nejméně respondentů ze zahraničí
odpovědělo, že v Praze nestráví žádnou noc. Z těchto informací je zřejmé, že zahraniční návštěvníci
zůstali v Praze téměř po celou dobu konání akce a průměrně zde strávili 8,1 nocí.

Důležitost Pražského Quadriennale při rozhodování navštívit Prahu
Někteří návštěvníci přijeli do Prahy z jiného důvodu a Pražské Quadriennale bylo jen určitým
zpestřením jejich pobytu v Praze nebo pro ně bylo jen jedním z více motivů navštívit Prahu. U těchto
návštěvníků nemůžeme plně započítat veškeré jejich výdaje do dopadů akce. Proto byla do dotazníku
zahrnuta velmi důležitá otázka: „Jak důležité bylo PQ při rozhodování navštívit Prahu/ČR?“, u které
měli respondenti zakroužkovat míru důležitosti od 0 (akce nebyla důvodem navštívit Prahu)
až po 10 (akce byla hlavním motivem k návštěvě Prahy). Podle této míry motivace byl také započten
podíl uvedených výdajů respondenta jako výdaje související s Pražským Quadriennale.
Průměrná odpověď pro návštěvníky z jiných krajů ČR byla 7,5, přičemž Pražské
Quadriennale bylo hlavním důvodem k návštěvě Prahy pro 62,5 % návštěvníků z jiných krajů ČR.
Průměrná míra motivace pro zahraniční návštěvníky dosahovala 8,6, z čehož je zřejmé, že PQ bylo
pro většinu hlavním důvodem k návštěvě Prahy. Největší skupinu (71,3 %) tedy tvořili cizinci, kteří
přijeli do Prahy jen díky Pražskému Quadriennale (míra motivace 10).

Graf 3

Míra motivace (důležitosti Pražského Quadriennale) při rozhodování českých mimopražských
a zahraničních domácností navštívit Prahu

80,0%

Počet návštěvníků

70,0%
60,0%
50,0%

návštěvníci z jiných
krajů ČR (%)

40,0%

zahraniční
návštěvníci (%)

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Míra motivace

15
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

Za co návštěvníci utráceli
Místní návštěvníci, kteří nemuseli do Prahy cestovat, ani se zde ubytovávat, logicky
nevynaložili v souvislosti s návštěvou PQ tolik peněz jako nemístní návštěvníci. Následující grafy
a tabulky shrnují výši a strukturu vedlejších výdajů pražských, ostatních českých a zahraničních
návštěvníků.
Tab. 3

Struktura a výše výdajů pražských návštěvníků Pražského Quadriennale

Výdaje místních návštěvníků během
návštěvy PQ

Výdaje celkem

Jídlo, pití, restaurace, občerstvení

1 858 572 Kč

Nákupy - CD, suvenýry apod.

1 002 265 Kč

Parkování, doprava

87 787 Kč

Jiné výdaje

581 856 Kč

Celkem

Graf 4

3 530 480 Kč

Struktura a výše výdajů pražských návštěvníků Pražského Quadriennale
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1 000 000 Kč
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Výdaje celkem

Následující tabulka a graf ukazují výdaje českých mimopražských návštěvníků PQ. Průměrný
Čech, který přijel na PQ z jiného kraje, utratil díky návštěvě PQ 1 176 Kč a strávil v Praze přibližně
2 noci. Celkem nemístní čeští návštěvníci utratili přes 1,3 milionů korun v přímé souvislosti
s návštěvou PQ.
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Tab. 4

Struktura a výše výdajů českých návštěvníků Pražského Quadriennale z jiných krajů ČR

Výdaje českých návštěvníků z jiných krajů
ČR

Výdaje celkem

Z toho v souvislosti s
návštěvou akce

Jízdenky – vlak

116 717 Kč

98 182 Kč

Jízdenky – autobus

124 772 Kč

107 771 Kč

Letenky
Auto - nákup benzínu

6 747 Kč

6 747 Kč

178 786 Kč

71 514 Kč

Parkování

73 673 Kč

5 667 Kč

Městská hromadná doprava

93 319 Kč

76 291 Kč

Taxi

10 255 Kč

10 255 Kč

Ubytování

153 918 Kč

124 057 Kč

Jídlo a pití v restauracích a barech

369 769 Kč

295 516 Kč

Potraviny (v obchodech)

296 001 Kč

184 426 Kč

Jiná kultura

133 921 Kč

87 099 Kč

Služby CK a CA, průvodcovské služby

12 144 Kč

0 Kč

Nákupy – oděvy, textil, obuv

330 585 Kč

102 549 Kč

Nákupy – jiné

174 333 Kč

63 958 Kč

Sport

22 939 Kč

0 Kč

Jiné výdaje

44 150 Kč

35 919 Kč

2 142 027 Kč

1 269 950 Kč

Celkem

Graf 5

Struktura a výše výdajů českých návštěvníků Pražského Quadriennale z jiných krajů ČR
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Z toho v souvislosti s návštěvou akce
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Tab. 5

Struktura a výše výdajů zahraničních návštěvníků Pražského Quadriennale

Výdaje zahraničních návštěvníků během
návštěvy PQ

Z toho v souvislosti s
návštěvou PQ

Celkem Kč

Jízdenky – vlak

1 208 809 Kč

Jízdenky – autobus
Letenky
Auto - nákup benzínu
Parkování
Městská hromadná doprava
Taxi

929 534 Kč

938 323 Kč

773 933 Kč

14 112 864 Kč

13 312 557 Kč

1 051 856 Kč

894 693 Kč

264 495 Kč

211 601 Kč

5 371 105 Kč

5 005 970 Kč

125 730 Kč

124 111 Kč

Ubytování

60 093 298 Kč

57 697 258 Kč

Jídlo a pití v restauracích a barech

34 708 203 Kč

32 542 286 Kč

Potraviny (v obchodech)

16 113 718 Kč

14 779 227 Kč

8 565 170 Kč

8 012 521 Kč

Jiná kultura
Služby CK a CA, průvodcovské služby
Nákupy – oděvy, textil, obuv
Nákupy – jiné
Sport

Graf 6

554 229 Kč
9 645 686 Kč

9 775 690 Kč

9 088 922 Kč

158 343 Kč

142 954 Kč

6 158 546 Kč

5 726 565 Kč

169 501 710 Kč

159 442 046 Kč

Jiné výdaje
Celkem

638 667 Kč
10 216 893 Kč

Struktura a výše výdajů zahraničních návštěvníků Pražského Quadriennale

70 000 000 Kč
60 000 000 Kč
50 000 000 Kč
40 000 000 Kč
30 000 000 Kč
20 000 000 Kč
10 000 000 Kč
0 Kč

Výdaje celkem

Z toho v souvislosti s návštěvou akce
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Následující tabulka a graf znázorňují výši výdajů, které každý segment návštěvníků utratil
celkem během své cesty a přímo v souvislosti s návštěvou Pražského Quadriennale.

Tab. 6

Výše výdajů jednotlivých segmentů platících návštěvníků Pražského Quadriennale

Segment návštěvníků

Celkové výdaje

žijící v Praze

3 530 480 Kč

žijící v jiných krajích ČR
žijící v zahraničí
Celkem

Graf 7

Výdaje související
s návštěvou akce
3 530 480 Kč

2 142 027 Kč

1 269 950 Kč

169 501 710 Kč

159 442 046 Kč

175 174 217 Kč

164 242 476 Kč

Výše výdajů jednotlivých segmentů návštěvníků Pražského Quadriennale

200 000 000 Kč
150 000 000 Kč

Celkové výdaje

100 000 000 Kč

Výdaje související s
návštěvou akce

50 000 000 Kč
0 Kč
žijící v Praze

žijící v jiných
krajích ČR

žijící v
zahraničí

Z grafu i z tabulky je zřejmé, že výdaje zahraničních návštěvníků na návštěvu akce byly
nejvyšší, protože byly tvořeny zejména výdaji za ubytování, dopravu a stravování. Výdaje této
skupiny jsou vedle výdajů návštěvníků z jiných krajů ČR a z Prahy nesrovnatelně vysoké. Výdaje
tuzemských návštěvníků byly relativně nízké, jelikož většinou nemuseli platit ubytování, dopravu
a jiné výdaje, a také strávili v Praze podstatně kratší dobu než zahraniční návštěvníci.
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4 Ekonomické

dopady

a

přínosy

Pražského

Quadriennale pro českou ekonomiku

4.1 Ekonomické dopady a přínosy návštěvníků Pražského
Quadriennale
V této kapitole jsou představeny přímé, nepřímé a celkové dopady na českou ekonomiku,
které byly vyvolány návštěvníky Pražského Quadriennale a jejich výdaji v restauracích, hotelech,
obchodech a za další služby a zboží.
Dopady zahrnují ekonomickou aktivitu vyvolanou všemi návštěvníky akce (místními,
českými i zahraničními).
Čisté přínosy zahrnují ekonomickou aktivitu vyvolanou pouze zahraničními návštěvníky
akce, tzn. jedná se o efekty vyvolané novými příjmy, které díky akci plynou do ČR ze zahraničí.
Přínosy tedy tvoří část celkových dopadů, které souvisí s příjezdovým cestovním ruchem a které
přímo působí na zvýšení tuzemské produkce, HDP, zaměstnanosti, výběru daní apod.

4.1.1 Dopad výdajů návštěvníků na obrat české ekonomiky a HDP
Všichni

návštěvníci

Pražského

Quadriennale

dohromady

utratili

5 157 748 Kč

za vstupenky a akreditace a 761 520 Kč za katalogy a publikace v PQ shopu (příjem PQ).
Dále v souvislosti s návštěvou akce utratili dalších 164 242 476 Kč za služby a zboží
v restauracích, hotelech, obchodech apod. Tato částka představovala impuls pro další
ekonomickou aktivitu místních podniků a firem (přímé dopady) i jejich dodavatelů a subdodavatelů
(nepřímý efekt).
Díky těmto výdajům ve výši 164 242 476 Kč přispěli návštěvníci ke zvýšení produkce přímých
dodavatelů (hotelů, restaurací, obchodů ap.) o 129 930 449 Kč a jejich subdodavatelů
o dalších 115 727 816 Kč. Výdaje návštěvníků Pražského Quadriennale tedy způsobily
zvýšení obratu (produkce) v české ekonomice celkem o 245 658 265 Kč.
Z toho 74 579 427 Kč připadlo na celkové zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. HDP české
ekonomiky. Zbylých 171 078 838 Kč podniky vynaložily na mezispotřebu vstupů, tzn. poslali dál
do ekonomiky svým (sub)dodavatelům4.

4

Ukazatel zvýšení produkce započítává mezispotřebu vstupů. tzn. pokud jeden podnik nakoupí určité
zboží a dále ho přeprodá, zvýšil se obrat (produkce) všem článkům řetězce, které toto zboží nakoupily a prodaly.
Oproti tomu multiplikátor hrubé přidané hodnoty započítává všechny vstupy pouze jednou a nedopouští se tak
nadhodnocení dopadu jako multiplikátor produkce.
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Pokud bychom sledovali dopad způsobený pouze výdaji zahraničních turistů (tzn. čistý přínos
pro českou ekonomiku), ti přispěli ke zvýšení české produkce o 126 435 738 Kč přímo a dalších
112 799 100 Kč nepřímo. Celkový čistý přínos zahraničních návštěvníků Pražského
Quadriennale ke zvýšení české produkce byl tedy 239 234 838 Kč. Z toho připadlo
72 456 602 Kč na zvýšení českého HDP. Jelikož tyto dopady byly způsobeny zahraničními turisty
pouze díky akci, můžeme s jistotou konstatovat, že bez Pražského Quadriennale by tyto
pozitivní dopady na českou ekonomiku vůbec nevznikly.

Tab. 7

Dopad návštěvníků na zvýšení produkce české ekonomiky
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na produkci

na produkci

na produkci

Dopady všech návštěvníků

129 930 449 Kč

115 727 816 Kč

245 658 265 Kč

Z toho dopady zahraničních
turistů (čisté přínosy)

126 435 738 Kč

112 799 100 Kč

239 234 838 Kč

Tab. 8

Dopad návštěvníků na zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) v ČR
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na HDP

na HDP

na HDP

Dopady všech návštěvníků

36 288 469 Kč

38 290 958 Kč

74 579 427 Kč

Z toho dopady zahraničních
turistů (čisté přínosy)

35 120 201 Kč

37 336 401 Kč

72 456 602 Kč

4.1.2 Dopad výdajů návštěvníků na zisky firem
Zvýšená hrubá přidaná hodnota podniků a dalších ekonomických subjektů byla rozdělena
na náhrady zaměstnancům (mzdy a zákonné pojištění), na spotřebu fixního kapitálu, na daně
a zbytek tvořil čistý provozní přebytek (zisk).
Zisk právnických osob a podnikatelů, kterým přímo i zprostředkovaně (nepřímo) plynuly
útraty návštěvníků v souvislosti s PQ, se tímto zvýšil celkem o 22 296 363 Kč. Zahraničním
návštěvníkům mohou vděčit podniky za zvýšení svých zisků ve výši 21 483 718 Kč (viz Tab. 9).

Tab. 9

Dopad návštěvníků na zvýšení zisků právnických osob a podnikatelů
Přímý dopad
na zisk firem

Nepřímý dopad
na zisk firem

Celkový dopad
na zisk firem

Dopady všech návštěvníků

8 778 358 Kč

13 518 004 Kč

22 296 363 Kč

Z toho dopady zahraničních
turistů (čisté přínosy)

8 328 204 Kč

13 155 514 Kč

21 483 718 Kč
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4.1.3 Dopad výdajů návštěvníků na zaměstnanost a mzdy
Uznatelné výdaje návštěvníků akce přispěly nejen k větší produkci a zvýšení HDP České
republiky, ale také k tvorbě či zachování 106,6 pracovních míst v hotelech, restauracích, obchodech
apod. (přímý efekt) a dalších 59,1 míst u jejich subdodavatelů (nepřímý efekt). Dohromady tedy
výdaje návštěvníků „zaměstnaly“ u dodavatelů 165,7 stálých pracovníků na plný úvazek,
ať už zaměstnanců nebo živnostníků (podnikatelů).
Z toho 160,7 pracovních míst pomohli vygenerovat zahraniční návštěvníci akce, resp. jejich
výdaje. Jelikož tito turisté by Českou republiku jinak nenavštívili, můžeme říct, že bez návštěvníků
Pražského Quadriennale by v ČR bylo zaměstnáno o 160,7 pracovníků méně.
(Kromě toho samotná organizace akce zaměstnala řadu dalších lidí jak přímo, tak nepřímo
u svých dodavatelů a subdodavatelů prostřednictvím nákupu zboží a služeb - viz dále.)
Zaměstnancům, kteří byli zaměstnáni díky výdajům návštěvníků na pracovní poměr
v hotelech, restauracích apod. (tedy ne živnostníkům), byly vyplaceny mzdy a zákonné pojištění
ve výši 36 643 110 Kč (náhrady zaměstnancům). Z toho 35 657 100 Kč bylo vyplaceno díky
výdajům zahraničních turistů, kteří přijeli do ČR pouze kvůli Pražskému Quadriennale.

Tab. 10 Dopad návštěvníků na zvýšení zaměstnanosti (tvorbu pracovních míst) v ČR
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na zaměstnanost

na zaměstnanost

na zaměstnanost

Dopady všech návštěvníků

106,6

59,1

165,7

Z toho dopady zahraničních
turistů (čisté přínosy)

103,1

57,6

160,7

Tab. 11 Dopad návštěvníků na zvýšení mzdových příjmů v ČR
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na mzdy

na mzdy

na mzdy

Dopady všech návštěvníků

21 462 714 Kč

15 180 397 Kč

36 643 110 Kč

Z toho dopady zahraničních
turistů (čisté přínosy)

20 865 778 Kč

14 791 322 Kč

35 657 100 Kč

4.1.4 Dopad výdajů návštěvníků na daňové výnosy
DPH a spotřební daně
Z celkové částky 164 242 476 Kč, kterou všichni návštěvníci PQ zaplatili za ubytovací,
stravovací služby, dopravu, nákupy atd. přímo v souvislosti s návštěvou akce, bylo odvedeno
minimálně 21 496 930 Kč státu na dani z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daních.
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Následující tabulka a graf uvádí, kolik utratili za daně jednotlivé segmenty návštěvníků
z Prahy, z jiných krajů ČR a ze zahraničí.

Tab. 12 Podíl DPH a spotřebních daní na celkových výdajích návštěvníků

Bydliště návštěvníků

Výdaje bez daní

v Praze
v jiných krajích ČR
v zahraničí
Celkem

Graf 8

DPH a spotřební daně

Celk. výdaje související
s návštěvou akce

2 926 223 Kč

604 257 Kč

3 530 480 Kč

903 847 Kč

366 103 Kč

1 269 950 Kč

138 915 477 Kč

20 526 570 Kč

159 442 046 Kč

142 745 547 Kč

21 496 930 Kč

164 242 476 Kč

Podíl DPH na celkových výdajích návštěvníků podle místa bydliště návštěvníků

0 Kč

100 000 000 Kč

200 000 000 Kč

v Praze
Výdaje bez daní
DPH a spotřební daně

v jiných krajích ČR

v zahraničí

Daň z příjmů
Díky výdajům návštěvníků se zvýšila zaměstnanost a mzdové příjmy pracovníků v hotelech,
restauracích a dalších podnicích. Zaměstnanci, živnostníci a zaměstnavatelé - přímí i nepřímí
dodavatelé služeb a produktů návštěvníkům - odvedli do veřejných rozpočtů sociální a zdravotní
pojištění ve výši cca 14 270 000 Kč a daň z příjmů fyzických a právnických osob ve výši
cca 9 550 000 Kč. Přibližně 97% těchto odvodů je způsobeno zahraničními návštěvníky, kteří by
do ČR jinak nepřijeli.
Odhad celkových odvodů do veřejných rozpočtů, které státu plynuly díky útratám
návštěvníků v souvislosti s PQ udává tabulka Tab. 13. Hodnoty jsou počítány z celkových dopadů
všech návštěvníků, tzn. včetně multiplikačních efektů jejich výdajů, které přímo souvisely
s návštěvou akce.

23
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

Tab. 13 Dopady výdajů návštěvníků na odvody daní a pojištění do veřejných rozpočtů (kvalifikovaný
odhad)
Odvedeno za…

SP+ZP

Daně z příjmů

Zaměstnance

3 010 000 Kč

5 310 000 Kč

OSVČ (drobní podnikatelé)

1 970 000 Kč

1 340 000 Kč

právnické osoby

9 300 000 Kč

2 900 000 Kč

14 270 000 Kč

9 550 000 Kč

Dopady celkem

4.2 Ekonomické dopady a přínosy realizace Pražského
Quadriennale
Podobně jako u výdajů, které utratili návštěvníci, tak i výdaje Institutu umění – Divadelního
ústavu na organizaci akce generují ekonomické dopady na zvýšení české produkce, HDP,
zaměstnanosti a mzdových příjmů, a to jak přímo (tzn. zvýšenou aktivitou přímých dodavatelů zboží
a služeb pro PQ), tak nepřímo – multiplikovaně (tzn. zvýšenou aktivitou dalších subdodavatelů, kteří
zajišťují zboží a služby pro přímé dodavatele).
Rozpočet Pražského Quadriennale je tvořen vždy na čtyřleté období. Předběžnou strukturu
výdajů a příjmů na období 2009 – 2012 stručně shrnují následující tabulky Tab. 14 a Tab. 15.

24
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

Tab. 14 Stručný rozpočet Pražského Quadriennale – výdaje

Rozpočet PQ 2009-2012

Výdaje v tis. Kč

Mzdové náklady vč. zákonného pojištění (bez dohod)
1. PQ
Organizační, personální a administrativní náklady
Pronájmy výstavních prostor (včetně služeb)
Stavební a instalační práce a infosystémy
Provoz- pojištění, akreditační a pořadatelské služby
Propagace a PR v ČR a zahraničí vč. tisku a grafiky
Výroba a tisk katalogu, dokumentační práce a dokument. film
Mezinárodní porota a zahraniční hosté (cestovní náklady)
Ceny PQ, slavnostní zahájení a udílení cen
Program - PQ dětem, Extrémní kostým, PQ+
2. Intersekce
Přímé náklady -umělecké honoráře a cestovné, pronájmy, stavební a instalační práce,
technické vybavení, materiál atd.
PR, komunikace a distribuce v ČR i zahraničí vč. tisku, grafiky, překladů, katalogu, filmu
Symposia a workshopy – organizace, honoráře, cestovné
Cestovní náklady
Personální náklady
Nepřímé náklady- prostory, telekomunikace, bankovní poplatky, spotřební náklady
Celkem

953
26 478
7 883
2 401
7 420
1 212
2 886
1 549
1 257
901
969
39 340
21 808
5 469
2 664
1 166
5 894
2 339
66 772

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav

Tab. 15 Stručný rozpočet Pražského Quadriennale – příjmy

Rozpočet PQ 2009-2012

Příjmy v tis. Kč

Granty a dotace od českých subjektů:
Ministerstvo kultury ČR
Hl.m. Praha – partnerství
Granty a dotace od zahraničních subjektů:
EU Culture
Trust for Mutual Understanding, UNESCO
další granty a příspěvky ze zahraničí
Ostatní příjmy:
prodej vstupenek a akreditací
další příjmy – např. bartery, aukce
pronájem výstavních ploch a služeb
prodej knih, katalogů a publikací, merchandising
Celkem

37 084
1 500
17 172
1 287
662
5 158
574
2 265
1070
66 772

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav
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4.2.1 Dopad výdajů Pražského Quadriennale na obrat české
ekonomiky a HDP
Organizátoři

přehlídky

zaplatili

tuzemským

dodavatelům

a

umělcům

dohromady

46 319 399 Kč, přímí dodavatelé tedy zvýšili svoji produkci o tuto hodnotu. Další výdaje plynuly
ve formě honorářů zahraničním umělcům do jiných zemí, dále na mzdy, DPH, daně z příjmů či místní
poplatky.
Ke zvýšení své produkce dodavatelé nakoupili zboží a služby od svých dodavatelů
a ti od dalších subdodavatelů a tak dále. Všechna tato návazná kola dodavatelského řetězce
vyžadovala zvýšení produkce o dalších 30 963 124 Kč. Výdaje PQ dodavatelům za zboží a služby
tak způsobily celkové zvýšení produkce v české ekonomice o 77 282 523 Kč. Z toho 27 537 713 Kč
připadlo na zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. českého HDP.
Pokud k tomu připočteme celkovou produkci Pražského Quadriennale, potom se díky
výdajům přehlídky zvýšila produkce české ekonomiky celkem o 147 418 535 Kč a hrubá
přidaná hodnota (HDP) o 36 973 132 Kč.

Tab. 16 Dopad výdajů PQ na zvýšení české produkce
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na produkci

na produkci

na produkci

Dopady dodavatelů

46 319 399 Kč

30 963 124 Kč

77 282 523 Kč

Dopady PQ samotného

66 771 540 Kč

x

66 771 540 Kč

116 455 411 Kč

30 963 124 Kč

147 418 535 Kč

Dopady celkových výdajů

Tab. 17 Dopad výdajů přehlídky na zvýšení českého HDP

Dopady dodavatelů
Dopady PQ samotného
Dopady celkových výdajů

Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na HDP

na HDP

na HDP

11 896 239 Kč

15 641 474 Kč

27 537 713 Kč

9 435 419 Kč

x

9 435 419 Kč

21 331 658 Kč

15 641 474 Kč

36 973 132 Kč

4.2.2 Dopad výdajů Pražského Quadriennale na zisky firem
Zvýšená hrubá přidaná hodnota dodavatelů PQ byla rozdělena na náhrady zaměstnancům
(mzdy a zákonné pojištění), na spotřebu fixního kapitálu, na daně a zbytek tvořil čistý provozní
přebytek (zisk).
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Zisk právnických osob a podnikatelů, kterým přímo i zprostředkovaně (nepřímo) plynuly
finance z rozpočtu akce, se tímto zvýšil celkem o 5 913 798 Kč.

4.2.3 Dopad výdajů Pražského Quadriennale na zaměstnanost a mzdy
Pro realizátora přehlídky (Institut umění – Divadelní ústav) pracuje v oddělení PQ několik
osob, přičemž většina z nich jsou externí spolupracovníci. Organizace samotná má pro PQ vyhrazena
pouze 2 pracovní místa, každé na 0,5 úvazku. Kromě toho zaměstnává brigádníky, kterým byly
vyplaceny odměny ve výši cca 600 000 Kč, což v přepočtu na plnou zaměstnanost tvoří
cca 0,5 úvazku po dobu čtyř let.
Výdaje

Pražského

Quadriennale

na

zboží

a

služby

pomáhají

zaměstnat

dalších

21,5 pracovníků na plný úvazek u přímých dodavatelů. Tito dodavatelé následně vytvoří dalších
17,7 pracovních míst u svých dodavatelů a subdodavatelů.
Dohromady

má

PQ

zásluhy

na

vytvoření

více

než 40,7 pracovních míst

pro zaměstnance i podnikatele.

Tab. 18 Dopad výdajů PQ na tvorbu pracovních míst v ČR
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na zaměstnanost

na zaměstnanost

na zaměstnanost

Dopady dodavatelů
Dopady PQ samotného
Dopady celkových
výdajů

21,5

17,7

39,2

1,5

x

1,5

23,0

17,7

40,7

Na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění a všechny dohody o provedení práce plynulo
ze samotného rozpočtu PQ přibližně 1 582 701 Kč. Díky zakázkám pro Pražské Quadriennale vyplatili
přímí dodavatelé svým zaměstnancům dalších 3 734 099 Kč a jejich návazní dodavatelé
svým zaměstnancům 6 140 363 Kč. Celkem se díky rozpočtu PQ zvýšily mzdové příjmy
zaměstnanců v ČR o 9 874 462 Kč. (Nejsou zde zahrnuty příjmy podnikatelů a živnostníků.)

Tab. 19 Dopad výdajů PQ na zvýšení mzdových příjmů v ČR
Přímý dopad

Nepřímý dopad

Celkový dopad

na mzdy

na mzdy

na mzdy

Dopady dodavatelů PQ

3 734 099 Kč

6 140 363 Kč

9 874 462 Kč

Dopady PQ samotného

1 582 701 Kč

x

1 582 701 Kč

Dopady celkových výdajů

5 316 800 Kč

6 140 363 Kč

9 874 462 Kč
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4.2.4 Dopad výdajů Pražského Quadriennale na daňové výnosy
Pražské Quadriennale není plátcem DPH, pouze s výjimkou výroby a prodeje publikací.
Zaplatilo však svým dodavatelům cca 7 357 931 Kč na DPH, které si nemohlo jako neplátce
nárokovat od státu zpět. Dále odvedlo státu daň z přidané hodnoty z prodaných publikací ve výši
422 125 Kč. Dohromady se díky PQ zvýšily příjmy státu z DPH o 7 780 056 Kč.
Za všechny pracovníky organizátor odvedl cca 243 000 Kč na zákonné sociální a zdravotní
pojištění, dalších cca 79 000 Kč odvedli na pojistném pracovníci ze svých platů. Kromě toho byly
jejich mzdy a odměny poníženy o daň z příjmu fyzických osob ve výši cca 144 000 Kč.5
Dále PQ odvedlo do státní pokladny srážkovou daň z příjmů za zahraniční umělce
ve výši cca 495 000 Kč.
Dohromady tedy PQ a jeho zaměstnanci odvedli státu cca 8 740 000 Kč na daních
a ostatních platbách do veřejných rozpočtů.
Z výdajů, které PQ vynaložilo na nákup zboží a služeb, odvedli přímí i nepřímí dodavatelé
akce a jejich zaměstnanci do veřejných rozpočtů dalších 7 079 230 Kč na daních a zákonném
pojištění zaměstnanců.
Strukturu výdajů PQ a podíl odvodů do veřejných rozpočtů ukazuje následující tabulka Tab.
20 a Graf 9. Vidíme, že podíl plateb do veřejných rozpočtů na celkovém rozpočtu akce je
přibližně 23,7 %.

Tab. 20 Podíl daní a odvodů do veřejných rozpočtů na celkových výdajích Pražského Quadriennale
Daně a ostatní platby PQ a jeho dodavatelů do veřejných rozpočtů

Kč

Odvody placené PQ a jeho zaměstnanci

8 740 000 Kč

Odvody placené přímými i nepřímými dodavateli PQ a jejich zaměstnanci

7 079 230 Kč

Ostatní výdaje

50 952 770 Kč

Celkové výdaje

66 772 000 Kč

5
Jedná se o kvalifikovaný odhad, který vychází z výpočtů odvodů na sociální a zdravotní pojištění
a daní z příjmů fyzických osob dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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Graf 9

Podíl daní a odvodů do veřejných rozpočtů na celkových výdajích Pražského Quadriennale

Odvody placené PQ a jeho
zaměstnanci

13,1%
10,6%

Odvody placené přímými i
nepřímými dodavateli PQ a
jejich zaměstnanci

76,3%

Ostatní výdaje

4.3 Celkové dopady Pražského Quadriennale a jeho
návštěvníků na českou ekonomiku
Pražské

Quadriennale

navštívilo

celkem

asi

18 tis. unikátních návštěvníků,

jejichž výdaje způsobily zvýšení obratu (produkce v české ekonomice) celkem o 245 658 265 Kč,
což společně s dopady výdajů akce tvořilo celých 393 076 801 Kč. Z toho 111 552 560 Kč
připadlo na celkové zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. HDP české ekonomiky.
Výdaje návštěvníků a PQ přispěly nejen ke zvýšení produkce v české ekonomice a ke zvýšení
HDP, ale také k tvorbě či zachování 206,5 pracovních míst, a to jak u dodavatelů, subdodavatelů,
tak i v rámci organizace samotné. Zaměstnancům, kteří byli zaměstnáni díky celkovým dopadům
přehlídky, byly vyplaceny mzdy ve výši 46 517 572 Kč.
Dopad na zisk právnických osob a podnikatelů plynoucí přímo i nepřímo z útraty návštěvníků
a z výdajů PQ samotného činil 28 210 161 Kč.
Z celkové částky, kterou zaplatili návštěvníci i PQ samotné, bylo odvedeno minimálně
29 276 986 Kč státu na dani z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daních. Dále do veřejných
rozpočtů plynulo cca 19 115 349 Kč na sociálním a zdravotním pojištění a 12 743 825 Kč jako zálohy
na dani z příjmů fyzických a právnických osob. Dohromady tedy získaly veřejné rozpočty díky
Pražskému Quadriennale přibližně 61 136 160 Kč.
Celkové dopady návštěvníků, ale i dopady spojené s organizací akce jsou shrnuty
v tabulkách Tab. 21 a Tab. 22.
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Tab. 21 Celkové dopady Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků (celková produkce české ekonomiky
v Kč, HDP, tvorba prac. míst, mzdy zaměstnanců, zisky podnikatelů a firem)
Dopady na
produkci

Dopady
Dopady
na mzdy
na zaměstnanost
zaměstnanců

Dopady
na HDP

Dopady
na zisky firem
a podnikatelů

Dopady výdajů
návštěvníků

245 658 265 Kč

74 579 427 Kč

165,7

36 643 110 Kč

22 296 363 Kč

Dopady výdajů
PQ

147 418 535 Kč

36 973 132 Kč

40,7

9 874 462 Kč

5 913 798 Kč

393 076 801
Kč

111 552 560
Kč

206,5

46 517 572 Kč

28 210 161 Kč

Celkem

Tab. 22 Celkové dopady Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků na odvody do veřejných rozpočtů
(DPH a spotřební daň, daně z příjmů, odvody na soc. a zdrav. pojištění a celkové odvody státu)
Dopady na DPH
a spotřební daně
Dopady výdajů
návštěvníků

Dopady na odvody
soc. a zdrav.
pojištění

Celkem do
veřejných rozpočtů

21 496 930 Kč

9 550 000 Kč

14 270 000 Kč

45 316 930 Kč

7 780 056 Kč

3 193 825 Kč

4 845 349 Kč

15 819 231 Kč

29 276 986 Kč

12 743 825 Kč

19 115 349 Kč

61 136 160 Kč

Dopady výdajů PQ
Celkem

Dopady na výběr
daní z příjmu fyz.
i práv. osob

30
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

5 Ekonomické dopady a přínosy pro Prahu
Pražské Quadriennale má velký význam i pro samotnou Prahu. Tato kapitola uvádí souhrn
přímých ekonomických dopadů výdajů akce a jejích návštěvníků na město. Jelikož multiplikátory
pro výpočet nepřímých dopadů vychází z národních účtů ČSÚ a lze použít jen pro výpočty dopadů na
celou českou ekonomiku, jsou v této kapitole uvedeny pouze dopady přímých dodavatelů.
Kapitola je opět rozdělena na dopady výdajů návštěvníků a dopady výdajů akce samotné.
Pro zjednodušení v této kapitole předpokládáme, že část přímých dodavatelů zboží a služeb pro PQ
a jeho návštěvníky je z Prahy a všichni nepřímí (návazní) dodavatelé a subdodavatelé sídlí mimo
Prahu, tzn. nezahrnujeme je do výpočtů dopadů na město.

5.1 Dopady výdajů návštěvníků na ekonomiku Prahy
Díky Pražskému Quadriennale přijelo v roce 2011 do Prahy 1 079 návštěvníků z jiných krajů
ČR a dalších 12 036 ze zahraničí. Řada z nich přicestovala jen kvůli PQ a zůstala zde více dní.
Dohromady všichni návštěvníci utratili v Praze na vedlejší výdaje (mimo vstupenek, akreditací
a publikací v PQ-shopu) cca 116 882 497 Kč bez DPH, z toho mimopražští návštěvníci
cca 114 374 322 Kč bez DPH za ubytování, stravování, nákupy, místní dopravu apod. jen díky PQ.
O stejnou sumu se zvýšil obrat (produkce) místních podniků a ekonomických subjektů v Praze.6
Z vyšších tržeb firem došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) o 33 955 357 Kč,
zbylá část plynula na pokrytí nákladů (mezispotřebu vstupů). Hotely, restaurace a další podniky
musely kvůli poptávce ze strany návštěvníků akce zaměstnat nové pracovníky, což v přepočtu na
plné celoroční úvazky znamenalo vytvoření 105,3 pracovních míst. Zaměstnanci dostali
na mzdách a dalších platbách od zaměstnavatelů 19 768 184 Kč, z toho 19 367 019 Kč díky
útratám zahraničních turistů, kteří by bez konání Pražského Quadriennale do Prahy nepřijeli. Hotely,
restaurace, obchody a další podniky v Praze, kde návštěvníci utratili své peníze, zvýšily svůj zisk
o 8 533 246 Kč.

6
Dopad na produkci pražských podniků je jen mírně nižší než dopad na produkci celé české ekonomiky,
což je dáno tím, že naprostou většinu výdajů, které utratili návštěvníci v ČR jen díky akci, utratili právě v Praze.
Naopak přímé čisté přínosy pro Prahu jsou vyšší než přímé přínosy pro ČR, jelikož do přínosů pro Prahu
zahrnujeme kromě útrat zahraničních návštěvníků ve městě navíc také výdaje návštěvníků z jiných krajů ČR,
které rovněž představují příliv kapitálu do města. Podobně se liší i dopady na ostatní ukazatele ekonomiky ČR
a Prahy.
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Tab. 23 Odhad přímých dopadů výdajů návštěvníků Pražského Quadriennale na ekonomiku Prahy
Odhad dopadu
na produkci

Odhad dopadu
na HDP

Odhad dopadu
na zaměstnanost

Odhad dopadu
na mzdy

Odhad dopadu
na zisky firem

Dopady všech
návštěvníků

116 882 497 Kč

33 955 357 Kč

105,3

19 768 184 Kč

8 533 246 Kč

Z toho dopady
nemístních
návštěvníků
(čisté přínosy)

114 374 322 Kč

33 135 897 Kč

102,7

19 367 019 Kč

8 187 809 Kč

5.2 Dopady výdajů Pražského Quadriennale na ekonomiku
Prahy
Z výdajů pořádající organizace plynula velká část i místním dodavatelům. Z celkových výdajů
bylo zaplaceno místním subjektům sídlícím v Praze cca 41 687 459 Kč. O tuto částku se zvýšila
produkce místních podniků. Společně s obratem akce se zvýšila celková produkce
v Praze minimálně o 108 459 000 Kč a hrubá přidaná hodnota o 20 142 034 Kč.
V pražských podnicích bylo díky tomu zaměstnáno 20,9 pracovníků na plný celoroční
úvazek a mzdové příjmy zaměstnanců se zvýšily o 4 943 390 Kč. Zisky pražských firem
a podnikatelů, které přímo dodávaly PQ své služby a zboží, se zvýšily o 1 808 207 Kč. Přehled
dopadů výdajů akce uvádí tabulka Tab. 24.

Tab. 24 Odhad dopadů výdajů Pražského Quadriennale na ekonomiku Prahy
Odhad dopadu
na produkci

Odhad dopadu
na HDP

Odhad dopadu
na
zaměstnanost

Odhad dopadu Odhad dopadu
na mzdové
na zisky
příjmy
místních firem

Dopady přímých
dodavatelů PQ

41 687 459 Kč

10 706 615 Kč

19,4

3 360 689 Kč

1 808 207 Kč

Dopady PQ
samotného

66 771 540 Kč

9 435 419 Kč

1,5

1 582 701 Kč

x

108 459 000 Kč

20 142 034 Kč

20,9

4 943 390 Kč

1 808 207 Kč

Dopady PQ a
jeho dodavatelů
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5.3 Celkové dopady Pražského Quadriennale a jeho
návštěvníků na ekonomiku Prahy
Pražské Quadriennale do Prahy přilákalo několik tisíc návštěvníků z různých koutů České
republiky i celého světa. Díky jejich výdajům za hotelové, stravovací a další služby i nákupy v Praze,
a také díky výdajům přehlídky samotné, které plynuly místním podnikům, se zvýšila produkce
místních firem o 225 341 496 Kč, místní HDP se zvýšilo o 54 097 391 Kč a bylo vytvořeno
126,1 pracovních míst. Zaměstnancům byly vyplaceny mzdy a další odměny ve výši
24 711 574 Kč a zisky místních firem stouply o minimálně o 10 341 453 Kč. V těchto výsledcích
nejsou zahrnuty nepřímé (multiplikační) dopady návazných dodavatelů ekonomického řetězce, neboť
nevíme, kteří dodavatelé sídlí v Praze a kteří ne.

Tab. 25 Odhad celkových dopadů Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků na ekonomiku Prahy
Odhad dopadu
na produkci

Odhad dopadu
na
zaměstnanost

Odhad dopadu
na HDP

Odhad dopadu
na mzdové
příjmy

Odhad dopadu
na zisky firem

Dopady všech
návštěvníků

116 882 497 Kč

33 955 357 Kč

105,3

19 768 184 Kč

8 533 246 Kč

Dopady
přímých
dodavatelů PQ

41 687 459 Kč

10 706 615 Kč

19,4

3 360 689 Kč

1 808 207 Kč

Dopady PQ
samotného

66 771 540 Kč

9 435 419 Kč

1,5

1 582 701 Kč

X

225 341 496 Kč

54 097 391 Kč

126,1

24 711 574 Kč

10 341 453 Kč

Celkem

Velká část výdajů místních návštěvníků, stejně jako většina výdajů z rozpočtu akce, která
byla krytá dotacemi a příspěvky místních samospráv a sponzorů, by pravděpodobně zůstala ve městě
i bez pořádání Pražského Quadriennale. Přehlídka však přilákala také nové příjmy do Prahy,
a to jak od nemístních návštěvníků, kteří přicestovali do města a utratili zde své peníze,
tak od mimopražských soukromých firem a veřejnoprávních institucí, které přispěly do rozpočtu akce
částkou 40 842 089 Kč a podílely se z 61 % na celkovém rozpočtu akce. Můžeme tedy konstatovat,
že bez Pražského Quadriennale by byl obrat místních firem a subjektů o 162 902 455 Kč nižší, hrubá
přidaná hodnota (resp. HDP) ve městě by se snížila o 42 148 107 Kč a ubylo by 112,0 stálých
pracovních míst (viz. Tab. 26).
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Tab. 26 Odhad čistých přínosů Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků na ekonomiku Prahy
Odhad dopadu
na produkci

Odhad dopadu
na HDP

Odhad dopadu
na zaměstnanost

Odhad dopadu
na mzdové
příjmy

Odhad dopadu
na zisky firem

Dopady nemístních
návštěvníků
(čisté přínosy)

114 374 322 Kč

33 135 897 Kč

102,7

19 367 019 Kč

8 187 809 Kč

Čisté přínosy výdajů
PQ kryté externími
příjmy

48 528 133 Kč

9 012 210 Kč

9,3

2 211 836 Kč

809 052 Kč

Čisté přínosy celkem

162 902 455 Kč

42 148 107 Kč

112,0

21 578 855 Kč

8 996 861 Kč

Přímo do rozpočtu magistrátu hl. m. Prahy plynuly místní poplatky z ubytovací kapacity,
které činí 19 Kč za využité lůžko a den v případě rekreačních pobytů, popř. 4 Kč v případě pracovních
pobytů. Díky všem návštěvníkům i hostům Pražského Quadriennale Praha získala z ubytovacích
poplatků přibližně 1 498 000 Kč.
Daně zaplacené návštěvníky, PQ i jeho dodavateli v Praze plynuly v naprosté většině
do státního rozpočtu a následně budou přerozděleny na všechny obce a kraje České republiky podle
koeficientů stanovených v Zákoně č. 243/2000 Sb, o rozpočtovém určení daní.
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6 Sociální a další neekonomické přínosy
Ekonomické dopady jsou pouze jednou stránkou celkových dopadů kulturních akcí a důraz
na ně vychází z požadavku na zhodnocení návratnosti investic a na ekonomický rozvoj společnosti.
Kulturní

akce

mají

i

prokazatelné

neekonomické

(resp.

sociální

a

kulturní)

dopady,

které s ekonomickými dopady nijak nesouvisí. Vliv kulturních událostí na společnost nelze
ekonomicky ocenit. Přispívají k utváření obrazu a identity místa, jak navenek, tak uvnitř dané
komunity a vedou ke vzniku a zachování hodnot, které mají význam i pro ty, kteří se dané akce
přímo neúčastní.
Pražské Quadriennale je akce, jejíž návštěvníci pocházejí převážně ze zahraničí (66,9 %).
Má tak velmi výrazné ekonomické přínosy, ale zároveň i sociální dopady na lokální návštěvníky,
kteří si díky velké zahraničí účastni uvědomují důležitost a specifikum této akce. Jsou to právě místní
obyvatelé, kteří získávají díky PQ příležitost pravidelně sledovat trendy v oblasti současného umění,
zejména scénografie a divadelní architektury. Pražské Quadriennale také zvyšuje kulturní
a společenskou úroveň regionu, pomáhá osobnímu rozvoji návštěvníků a zvyšuje kultivovanost lidí
v regionu. Místní lidé mohou být hrdí na své město a zvyšuje se také sounáležitost lidí s místem
bydliště. Díky PQ se scénografie dostane i k lidem, kteří jinak o tento obor neprojevují zájem.

Identita místa, sebeidentita a identita skupiny
Pražské Quadriennale je navštěvováno převážně lidmi ze zahraniční a z tohoto důvodu jeho
publicita daleko přesahuje region i celou Českou republiku, vytváří obraz Prahy jako města kultury
a vrací se k divadelní a scénografické tradici u nás. S rozvojem globální turistiky a snah o vytváření
turistických destinací se z kulturních akcí staly důležité nástroje podpory cestovního ruchu a místa
regionální soudržnosti a individuality. (Richards a Wilson, 2004) Praha se jako město díky konání
Quadriennale zviditelňuje, což jí může pomoci v konkurenci jiných měst. Tato propagace města
přináší další neměřené ekonomické dopady. Vnější identita místa je podstatnou součástí marketingu
destinací a PQ k ní také přispívá.

Rozvoj města
Tím, že se Pražské Quadriennale koná v rozmanitých a netradičních prostorech, pomáhá
rozvíjet a využívat kulturní možnosti těchto prostorů. Součástí uměleckého světa se díky PQ stala
doslova celá Praha. Bohatá programová nabídka zahrnovala výstavy, instalace, představení, sitespecific projekty, přednášky, workshopy, diskuse, filmové projekce a nechyběly ani interaktivní
program pro děti. Centrem akce se stal Veletržní palác – budova Národní galerie, kde se představila
expozice jednotlivých účastnických zemí. V centru města vyrostlo několik kulturních „ostrovů“, které
návštěvníkům i kolemjdoucím měly připomenout, že divadlo a divadelní scénu lze dnes nalézt
(či vystavět) téměř kdekoliv. Na piazzettě Národního divadla se v prostorách 30 obřích kostek
po dobu jedenácti dní prezentovali umělci zvučných jmen z celého světa, ve Veletržním paláci více
než šest desítek zemí představilo v jednotlivých expozicích to nejlepší ze současného divadla. Pražská
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křižovatka hostila výstavu Divadelní prostor přítomný a budoucí, světoznámí architekti tu vedli
diskuse o budoucnosti a výstavbě nových kulturních center a ulice metropole se staly svědky několika
desítek veřejných uměleckých vystoupení. V rámci doprovodného programu PQ+ byly představeny
desítky dalších pražských kulturních institucí i nezávislých uměleckých uskupení a došlo
tak k rozsáhlé prezentaci pražské kultury zahraničnímu publiku. Na přípravách PQ díky rozprostření
po celém městě byly zapojeny mnohé pražské kulturní organizace, umělci i pracovníci v kultuře
a docházelo tak k navázání i rozvíjení rozsáhlých pracovních a zejména zahraničních kontaktů,
spoluprací i zkušeností napříč oborem.

Neužitné hodnoty
Některé hodnoty nemají přímý užitek (tzn. neužitné hodnoty), například záznamy expozic
či samotná existence akce. Z PQ díky těmto hodnotám mají nepřímo prospěch i ti, kteří se jej
neúčastní (existence value), i ti, kteří se jej zúčastní v budoucnu (option value). Lidé například
mohou díky PQ přijít do kontaktu se scénickým uměním, které by jinak nepoznali. To zpětně
ovlivňuje jejich umělecký vkus. Snaha o programovou různorodost a zaměření na kvalitní program
vede k podpoře kulturní rozmanitosti, která je také zásadním dopadem na společnost. Lidé,
kteří se Pražského Quadriennale neúčastní, mohou mít prospěch z netradiční kultury a z dobrého
jména, které Praze tento prostor pro umělce dává. Návštěvnost Pražského Quadriennale stále roste.
Je proto pravděpodobné, že jej v budoucnu navštíví lidé, kteří jej ještě nenavštívili a mají tak již dnes
nepřímý užitek z jeho pouhé existence.

Společenský, lidský a kulturní kapitál
Pražské Quadriennale, podobně jako další významné kulturní akce, pomáhá formovat
kolektivní identitu místních i nemístních milovníků kultury, je prostorem pro vyjádření společenských
hodnot, utváření společenských vazeb a udržování tradic. Tím přispívá k vytváření tzv. společenského
kapitálu, který je „sociálním lepidlem společnosti“ (Derett, 2003). Na společenské akci tohoto
formátu vzniká navíc prostor k získávání nových schopností a znalostí. Díky tomu PQ pomáhá
budovat tzv. lidský kapitál, neboť participace na kultuře je významným faktorem vzdělání
a produktivity pracovní síly. Vytvářením kvalifikované a kreativní pracovní síly se kultura významně
podílí na rozvoji mnoha ekonomických odvětví. Produktivita práce v kreativních oborech je nesmírně
vysoká. Tzv. kulturní průmysly (v širším pojetí kreativní) jsou nejen jedním z primárních zdrojů
inovací pro jiné oblasti a důležitým tahounem ekonomiky jako celku, ale i jedním z nejrychleji
se rozvíjejících odvětví ve vyspělých ekonomikách.
Ze sociálního hlediska lze na kulturu nahlížet jako na kategorii „kulturního kapitálu“
(Bourdieu, 1986). PQ je tedy přínosem k celkovému kulturnímu kapitálu společnosti. Jako akce
vysoké kultury má šanci vést k posílení společenských institucí a k celkové vyšší úrovni společnosti.
Spojením všech

neekonomických

dopadů

vzniká

nevyjádřitelný přínos,

který je

studiemi

ekonomického dopadu těžko zachytitelný, ale ze kterého má každý prospěch.

36
Analýza ekonomického dopadu

Pražské Quadriennale 2011

7 Závěr
Mezinárodní přehlídka scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale se koná
vždy jednou za čtyři roky a patří k nejprestižnějším kulturním akcím v České republice. Pražské
Quadriennale v letošním roce navštívilo celkem 18 tis. unikátních návštěvníků. Věhlas a kvalita
programu láká návštěvníky z různých koutů České republiky, především však ze zahraničí. Nemístní
návštěvníci strávili v Praze několik dní a jejich výdaje za pobyt byly mnohem vyšší než výdaje
pražských návštěvníků.
Ke stanovení ekonomických dopadů výdajů Pražského Quadriennale a jeho návštěvníků
na českou, případně regionální ekonomiku, byla využita data z dotazníkového šetření, které probíhalo
na mnoha místech konání akce. Získaná data byla podrobena meziodvětvové (input-output) analýze
založené na statistikách národních účtů Českého statistického úřadu. V jednotlivých kapitolách
dokumentu jsou vypočteny zvlášť dopady výdajů návštěvníků (zvlášť jsou vyzdvihnuty dopady
zahraničních turistů – čisté přínosy, které představují pro ekonomiku nové příjmy) a zvlášť dopady
výdajů realizátora PQ.
Díky

výdajům

návštěvníků

Pražského

Quadriennale

došlo

ke

zvýšení

obratu

(produkce) v české ekonomice o necelých 245,7 mil. Kč, společně s výdaji pořadatelské
organizace samotné se zvýšila produkce ekonomických subjektů v ČR o 393,0 mil. Kč.
Z toho 111,6 mil. Kč připadlo na celkové zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. HDP české
ekonomiky. Díky PQ bylo v celé České republice vytvořeno či zachováno 206,5 celoročních
pracovních míst a celkové mzdy zaměstnanců dosahovaly 46,5 mil. Kč. Zisky všech podniků,
které profitovaly z výdajů akce i jejich návštěvníků dosáhly 28,2 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že většina výdajů návštěvníků i akce samotné směřovala do pražských
podniků a také většina zahraničních diváků navštívila v České republice pouze Prahu, mělo Pražské
Quadriennale velký význam pro pražskou ekonomiku. Té přineslo díky výdajům návštěvníků
i přehlídky samotné zvýšení produkce místních podniků minimálně o 225,3 mil. Kč, HDP
o 54,1 mil. Kč a vytvoření minimálně 126,1 stálých pracovních míst. Jedná se však o velice
konzervativní odhady a lze předpokládat, že v metropoli zůstalo ještě více prostředků, které značně
zvýšily ekonomickou aktivitu.
Pražské Quadriennale má však také neekonomické a těžko měřitelné přínosy pro Prahu,
ale i celou Českou republiku, které tkví zejména v jeho společenském a sociálním významu. Nejenže
zvyšuje zájem lidí o scénografii a divadelní architekturu, ale zároveň má velké zásluhy na jejím
zpřístupnění širokému publiku. Přehlídku navštíví zahraniční umělci, které mají návštěvníci možnost
vidět pouze v rámci programu. Tím, že PQ již desítky let úspěšně láká do Prahy (resp. České
republiky) umělce i diváky z jiných krajů ČR i ze zahraničí, napomáhá propagaci metropole i země
jako turistické destinace a podílí se výrazně na jejím rozvoji ekonomickém a společenském.
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