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1 ÚVOD 

Úvodem nelze necitovat výrok člověka, který kulturu skutečně miloval.„Já myslím, že 

civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom 

pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce“. Citát Jana Wericha 

přesně vystihuje, o čem kultura skutečně je. Kaţdý národ by měl mít zájem na tom, aby 

kultura v daném státě byla dostačující pro jeho obyvatelstvo, a aby zároveň stát 

reprezentovala. Kultura je nedílnou součástí hospodářství kaţdé země a hodně vypovídá o její 

vyspělosti. A právě proto by se představitelé státu měli snaţit kulturu stále rozvíjet. Oblast 

kultury vţdy byla citlivým tématem pro řadu lidí, a to hlavně z hlediska finanční stránky věci. 

Většina vrcholných politiků kulturu odsouvá aţ na poslední místo, a přitom všichni dobře 

víme, ţe je to chyba. 

Důvodem pro výběr tématu byla jeho aktuálnost a zajímavost. V médiích, mimo ta 

účelově orientovaná, nebývá většinou kultuře věnován velký prostor. Pro konkrétní ukázku 

financování kulturního zařízení bylo vybráno Těšínské divadlo. Při zpracovávání bakalářské 

práce byly vyuţity hlavně metody, kterými jsou deskripce, analýza a dedukce. 

Cílem práce je přiblíţit Těšínské divadlo jako kulturní organizaci v českém kulturním 

systému, popsat její činnost a hospodaření a zjistit soběstačnost instituce. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována definici základních 

pojmů, kterými jsou veřejný sektor, kultura, státní kulturní politika, kultura ve spolupráci s 

Evropskou unií. Dále je zde popsán systém financování kultury v České republice, který je 

rozděl na centrální a místní úroveň. Součástí první části je popis transformace divadelního 

systému na území České republiky, kdy největší změny v divadelní činnosti nastaly po roce 

1989. Také jsou zde popsány organizace, které souvisí s provozem divadel.  

Druhá část je věnována Těšínskému divadlu jako poskytovateli veřejné sluţby v oblasti 

kultury. Součástí je historie a charakteristika divadla, které je provozováno jako příspěvková 

organizace. Těšínské divadlo bylo zvoleno hlavně kvůli své atraktivitě a jedinečnosti, a 

z důvodu existence tří scén v rámci jednoho divadla. Významné je rovněţ, ţe je jedním ze 

dvou divadel, které provozuje kraj. Ekonomickým rozborem hospodaření v letech 2008 – 

2010 jsem zhodnotila soběstačnost divadla a také jeho vývoj, ať uţ po stránce finanční či 

umělecké.  

Třetí část bakalářské práce je naplněna vyuţitím řešené problematiky v médiích. 

Zpracovala jsem článek na téma nedávno vzniklé loutkové scény Bajka v Těšínském divadle 
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a následně provedla anketu, zda mají obyvatelé Českého Těšína povědomí o existenci této 

scény. Součástí třetí části je i rozsáhlý rozhovor s ředitelem Těšínského divadla, panem 

Karolem Suszkou, pozvánka na představení, poznámka a aktualita.   

Při zpracovávání bakalářské práce byla vyuţita odborná literatura a také zdroje dostupné 

v internetové podobě. Statistická data byla zjišťována na webových stránkách Národního 

informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS. Dále byly vyuţívány interní 

materiály Těšínského divadla v podobě výročních zpráv, finančních plánů, závěrečních zpráv, 

ročenek apod.  
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2 KULTURA VE VEŘEJNÉM SEKTORU 

V následující kapitole jsou pro lepší orientaci vysvětleny pojmy jako veřejný sektor a jeho 

sloţky, kultura, kulturní politika státu a samotné financování kultury. Část je věnována i 

kultuře ve spojení s Evropskou unií. Na závěr je popsána divadelní činnost a zdroje 

financování těchto organizací.  

2.1 VEŘEJNÝ SEKTOR 

 

Veřejný sektor je jednou z nejvýznamnějších částí národního hospodářství kaţdé 

země. Tato část je ve veřejném vlastnictví a snaţí se zabezpečovat statky kolektivní spotřeby. 

Jejím zřizovatelem je veřejná správa a funguje zde veřejná kontrola prostřednictvím občanů. 

Veřejný sektor je také moţno definovat jako „vše co je ve veřejném vlastnictví“.
1
 Definice ale 

není nejpřesnějším vymezením, protoţe některé oblasti veřejného sektoru spravují i subjekty, 

které jsou ve vlastnictví municipalit nebo instituce, které díky příspěvkům a grantům tyto 

činnosti zajišťují, viz Halásek (2007). 

Většina ekonomik funguje na principu smíšené ekonomiky. Pro tuto ekonomiku je 

typická existence sektoru trţního a veřejného i sektoru domácností. V současné ekonomice 

České republiky je problematické definovat co je soukromým a veřejným sektorem. Do 

veřejného sektoru patří hlavně odvětví, jejichţ vlastníkem je veřejná správa, coţ je justice, 

armáda, policie. Dále zde řadíme ta odvětví, která jsou financována z více neţ 50% veřejných 

prostředků, a to je školství, věda a výzkum, kultura, tělesná kultura a sport, zdravotnictví aj. 

viz Halásek (2007). 

Hlavním cílem veřejného sektoru je zajištění veřejných statků občanům dané země a 

snaha o napravení nebo eliminaci trţních selhání, tzn. odstranění negativních externalit.  

Veřejný sektor je moţno různě dělit, např. podle resortů (kritériem členění jsou specifika 

činnosti dané části veřejného sektoru), institucí (neboli neziskových organizací, které 

zabezpečují činnosti veřejného sektoru), procesů atd. 

                                                 
1
 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava : Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 
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Rozsah veřejného, neboli vládního neziskového sektoru nepřetrţitě roste. Neziskové 

organizace se významně podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP).
2
 Veřejný 

sektor je také významným zaměstnavatelem v dané zemi.  

 

Z hlediska postavení subjektů působících ve veřejném sektoru ČR lze provést členění na 

organizace a podniky:
3
 

a) Státní a komunální (městský – obecný) podnik – podnikatelskou činnost provádí 

právnické osoby, ale majetek patří státu či samosprávě na regionální nebo místní 

úrovni. Stát má obvykle zájem na zachování této činnosti. Můţe se jednat o Českou 

poštu, Lesy ČR atd. 

b) Organizační sloţky státu napojené na státní rozpočet (OSS), Organizační sloţky 

územních samospráv napojených na příslušný rozpočet (OS) – OS jsou 

specializované organizace a hospodaří jménem svého zřizovatele, který je povinen 

vydat zřizovací listinu a pro financování činnosti vyuţívají jeho rozpočet. 

Organizačním sloţkám státu správce příslušné kapitoly stanoví prostředky ze státního 

rozpočtu, kterými OS hospodaří.  

c) Příspěvkové organizace (státu a územních samospráv) - hospodaření 

příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

státního rozpočtu a zákonem č. 219/2000 Sb., o nakládání s majetkem státu. Dále pak 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ČR a o 

finančním hospodaření příspěvkových organizací a organizačních sloţek státu, krajů a 

municipalit. Kaţdá z PO je právně subjektivní. Zřizovatel PO musí podat návrh a poté 

je zapsána do obchodního rejstříku. Součástí zápisu do obchodního rejstříku je 

zřizovací listina, která musí obsahovat úplný název zřizovatele, název, sídlo a 

identifikační číslo PO. Součástí je i vymezení hlavního účelu, pro který je zřízena, tzn. 

náplň její činnosti, dále označení statutárních orgánů, vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, vymezení majetkových práv, vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboţí 

a vymezení doby, na kterou je PO zřízena. PO jsou na rozpočet zřizovatele napojeny 

jen částečně, proto mohou tvořit vlastní fondy.  

 

                                                 
2
 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 
3
 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava : Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 
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Národní hospodářství lze rozdělit do tří sektorů. První sektor je tvořen státem a veřejnou 

správou, druhým sektorem jsou ziskové organizace a ve třetím jsou všechny aktivity, které 

jsou poskytovány veřejnosti a jsou jí také financovány, viz Halásek (2007). 

 

Graf 1.1 Třísektorový model společnosti 

  

 

  

 

Pramen: HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava : Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 

 

Neziskový sektor 

Do neziskového sektoru patří všechny organizace, které nevykazují zisk. V případě, ţe 

by organizaci zisk vznikl, musí ho zpět vloţit k rozvoji organizace a plnění jejich cílů. Patří 

zde organizace veřejného neziskového sektoru, tak organizace soukromého (nevládního) 

neziskového sektoru, někdy označovaného jako „třetí“ sektor. A to proto, ţe organizace 

v něm nejsou zřizovány ani státem, ani veřejnou správou, ale nezávisle na nich příslušnými 

zákony (např. Akademie věd, Český rozhlas, Česká televize, Veřejná zdravotní pojišťovna 

apod.), viz Halásek (2007). 

 

2.2  KULTURA 

 

Definice pojmu kultura se v mnohých publikacích liší. Kultura je v nejširším pojetí 

kolektivní statek, na jehoţ trvalé produkci a spotřebě má kulturně vyspělý stát zájem, avšak 

jeho rozsah a skladbu přímo neurčuje. Z toho vyplývá, ţe část nákladů na jeho pořízení 

financuje příslušný občan – spotřebitel a zbylá část je financována v rámci výdajů veřejných 

rozpočtů (rozpočtu státního, rozpočtu krajů a rozpočtu municipalit).
4
 Pojem kultura vymezuje 

i Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) následovně: „Kultura 

je povaţována za soubor distinktivních duchovních a hmotných, intelektuálních i citových 

rysů, které charakterizují společnost nebo společenskou skupinu. Kultura zahrnuje vedle 

                                                 
4
 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 

Ziskové 

organizace 

Neziskový 

(třetí) sektor 

Stát 
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 umění také způsoby ţivota, způsoby souţití, hodnotové systémy, tradice a přesvědčení“
5
. 

Kultura propojuje Českou republiku s vnějším světem, ale zároveň ji z něj i vyděluje, protoţe 

ji charakterizuje v porovnání s ostatními státy. Kulturu můţeme členit na materiální (bydlení, 

 pracovní nástroje) a duchovní (zvyky, ideje, instituce, symboly).
6
 Kultura je souhrnem všech 

hodnot a způsobů chování, které byly ve společnosti přijaty a jsou povaţovány za závazné.  

V České republice se v oblasti kultury prolíná veřejný a soukromý sektor. Je to dáno 

hlavně tím, ţe po revoluci byla řada památek vrácena svým původním majitelům a část 

zůstala pod státní správou i nadále a vzniklo také mnoho nových památek, které spravuje stát 

nebo jiné soukromé subjekty.  

Kulturu definuje i dokument Ministerstva kultury České republiky, který nese název 

„Kulturní politika“. Kultura je zde definována jako „významný faktor ţivota občanské 

společnosti, který podstatnou měrou napomáhá její integraci jako celku. Kultura však má 

nejen integrační, edukativní a reprezentační funkci, ale je i významným hospodářským 

odvětvím. Spotřebovává sice prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtů komunálních, 

avšak podílí se téţ na jejich vytváření přímo, prostřednictvím daňových výnosů odvětví tzv. 

kulturního průmyslu, a nepřímo tím, ţe vytváří podmínky pro vznik příjmů státního i 

komunálních rozpočtů např. daňovými výnosy tzv. kulturního turismu, jehoţ významným 

motivem je naše kulturní dědictví“.
7
 Podle tohoto dokumentu by měla kultura zastávat i 

preventivní funkci, a to zejména pro mládeţ, která je ohroţena různými nástrahami, jako je 

např. narkomanie, gamblerství apod. 

Kultura má také významný multiplikační efekt. Kulturní instituce totiţ nakupují a 

spotřebovávají sluţby jiných podnikatelských subjektů. Občan před návštěvou např. 

divadelního představení spotřebovává řadu sluţeb (kadeřník, veřejná doprava, pohostinství 

aj.). Sluţby kultury jsou poskytovány v rámci veřejného zájmu a jejich existence je závislá na 

finančních prostředcích z veřejných rozpočtů, o jejichţ rozdělování rozhodují orgány veřejné 

správy. Aktivní ekonomickou funkcí kultury je i to, ţe nabízí pracovní příleţitosti pro řadu 

občanů, podílí se tedy na růstu zaměstnanosti, tudíţ je to hospodářské odvětví, které se svou 

činností podílí na růstu HDP České republiky. Kultura je významným producentem i 

odběratelem celé řady veřejných statků a sluţeb. Působí jako stimulující prvek pro další 

                                                 
5
 Ministerstvo kultury ČR. Všeobecná deklarace UNESCO o kulturní diverzitě. [on-line]. [cit. 2011-04-04]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/deklarace--doporuceni-a-jine-oficialni-

dokumenty-unesco-392/>. 
6
 VESELÁ, Jana; KANIOKOVÁ VESELÁ, Petra. Sociologické aspekty managementu. 1. Praha : Grada 

Publishing. a. s., 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-2792-9. 
7
 Ministerstvo kultury ČR. Kulturní politika. [on-line]. [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http:/www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286>. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286
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odvětví ekonomiky, neboť vstupuje do mnoha interakcí s dalšími obory ekonomiky jako 

poptávající po výrobcích a sluţbách. 

Kultura je převáţně všeobecně smíšeným, veřejným statkem, protoţe její existence je 

závislá na dotacích. Je také uţitečná pro společnost, nejedná se o trţní statek a je řízena 

veřejnou správou, tj. státními orgány či územní samosprávou.  

Veřejné statky můţeme rozdělit na čisté a smíšené.
8
 Čisté statky jsou většinou 

financovány jen z financí veřejných a jejich spotřeba je automatická. Kdeţto pro financování 

smíšených statků jsou vyuţívány i soukromé finance. Poskytují se občanům za uţivatelský 

poplatek, který je modifikovanou cenou. Je tomu tak proto, ţe smíšené statky neprochází 

trhem.
9
 Pravomoc k zajišťování veřejných statků má většinou volený orgán. Při 

zabezpečování musí orgán brát v úvahu hospodárnost vynaloţených finančních prostředků a 

také uţitek občana a dostupnost kulturního statku pro nízkopříjmové občany. Při rozhodování 

o zabezpečování veřejných statků je důleţité vypracovat kvalitní rozbory a potřebné podklady 

a na jejich základě se pak schválí výdaje ze státního rozpočtu.  

 

2.3 KULTURNÍ POLITIKA STÁTU 

 

Kulturní politika státu z ekonomického hlediska vyjadřuje míru jeho vlivu při 

zajišťování a ovlivňování jak produkce, tak spotřeby kulturních statků. 
10

 

Tato politika také určuje míru vlivu, jakou bude mít stát při realizaci i při spotřebě kulturních 

statků. Na tvorbu kulturní politiky státu má vliv řada faktorů. Mezi tyto faktory řadíme:
11

 

1) vnitřní faktory – krátkodobé (politická situace, politický systém, ekonomický stav 

země) a dlouhodobé (kulturní tradice země, zájmy země, kulturní vyspělost 

obyvatelstva), 

2) vnější faktory - celkové politické klima a územní příslušnost do dané kulturní oblasti, 

3) kulturní potřeby obyvatelstva dané země. 

                                                 
8
 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 

9
 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 

10
 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 
11

 ŠKARABELOVÁ, Simona, NESHYBOVÁ, Jarmila, REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a  masmédií.   

    1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007, str. 17. ISBN 978-80-210-4267-4. 
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Mezi hlavní cíle kulturní politiky státu můţeme zařadit např. ochranu kulturního dědictví, 

zajištění ochrany svobody pro tvorbu umělců, snahu o rovnost přístupu občanů ke kulturnímu 

bohatství apod. Aby kulturní politika státu mohla fungovat, je potřeba nástrojů, které by tuto 

politiku ovlivňovaly; těmi jsou zejména legislativní, ekonomické, institucionální, řídící a 

metodické nástroje, které se uţívají podle pole působnosti. 
12

 

Dne 19. listopadu 2008 schválila vláda svým usnesením č. 1452 dokument „Státní kulturní 

politika na léta 2009 – 2014“. První státní kulturní politiku začal připravovat po roce 1989 

tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid, protoţe kultura začala nabývat nového významu. Před 

listopadem byla kultura hlásnou troubou politiky komunistické strany. V roce 1996 předloţil 

Bílou knihu, která se stala předlohou pro vypracování dalších národních koncepcí kulturní 

politiky ČR. Po vstupu ČR do Evropské unie se potřeba politického programu vlády v oblasti 

kultury ještě zvýšila. Státní kulturní politika navrhuje soubor takových opatření, jejichţ 

realizace pomůţe překonat: „letité nahlíţení na kulturu jakoţto v lepším případě „způsob 

vyţití pro volný čas“, v horším případě (post)komunistického pojetí jako „nadstavbu“ tj. cosi, 

co spotřebovává zdroje vytvořené v produktivnějších sektorech“.
13

 Jak uţ bylo naznačeno 

v předchozí kapitole, kultura je duchovním základem společnosti, tvoří identitu národa a 

napomáhá překonat důsledky sociálních rozdílů. A právě na těchto základech stojí vize Státní 

kulturní politiky. Česká republika má velkou výhodu ve svém geografickém postavení 

v Evropě a právě toho chce kulturní politika vyuţít. Úkolem státu a územních municipalit je 

kulturu propojit i s jinými oblastmi společnosti a zpřístupnit všechny její hodnoty. Dokument 

„Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014“ si vytyčil 4 cíle: 

 Ekonomická a společenská dimenze: cíl směřuje k účelnému vyuţívání kulturních 

hodnot. Spadají zde opatření směřující k efektivitě při vyuţívání kulturních památek, 

rozvoj kulturního průmyslu, zpřístupňování kulturního dědictví apod. 

 Občanská dimenze – rozvoj osobnosti: cílem je posílit vliv kultury na vzdělávání a vést 

společnost k dobrovolnému odpovědnému chování ke kulturním hodnotám. 

 Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot: jedná se 

hlavně o materiální podporu dříve či nově vzniklých kulturních hodnot.  

                                                 
12

 Ministerstvo kultury ČR. Kulturní politika. [on-line]. [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW:  

    <http:/www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286>, str. 4 
13

 Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014. [on-line]. [cit. 2011-03-18]. Dostupný z 

WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>, str. 11. ISBN 978-80-86310-

83-1.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf
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 Role státu při tvorbě pravidel: „cílem je vytvářet transparentní a nediskriminační 

prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně státu, krajů a obcí“
14

. 

 

Tento dokument vláda sice projednala, ale nebyl schválen a přijat Parlamentem ČR, takţe 

v mnohém vyjadřuje spíše zboţná přání, nikoliv zásadní dokument z hlediska rozpočtu státu. 

V současné době fungujícím programem je „Koncepce účinnější podpory umění na 

léta 2007- 2013“. Koncepce byla schválena vládou, a to usnesením č. 676 ke dni 31. května 

2006. Koncepce si klade za cíl odstranit nedostatky při vynakládání finančních prostředků, ty 

totiţ nejsou vţdy efektivně a optimálně rozděleny. Vláda v koncepci předloţila metodické 

postupy, kterými je moţné věnovat oblasti umění větší pozornost a formou důsledného 

programování financování zefektivní financování pro tuto oblast. 
15

 Koncepce stanovila 

nástroje, kterými chce cílů dosáhnout. Těmi jsou institucionální, ekonomické, legislativní, 

řídící, metodické a společenské nástroje. Institucionálními nástroji chápeme stávající instituce 

zřizované státem, umělecké střední, odborné a vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, 

kulturní nestátní organizace a další subjekty poskytující sluţby v oblasti kultury. Ekonomické 

nástroje lze rozdělit na přímé a nepřímé. Do oblasti přímých nástrojů patří dotace ze státního 

rozpočtu a municipalit a spolupráce veřejné správy se soukromými subjekty, do oblasti 

nepřímé patří daňová a poplatková opatření. Legislativní nástroje prosazují dodrţování 

právních norem. Z řídících nástrojů lze uvést např. odborné a transparentní posuzování 

dotačních programů. Metodické nástroje přímo navazují na „Koncepci účinnější podpory 

umění na léta 2007-2013“ a na její dodrţování. Do společenských nástrojů patří např. 

aktivnější práce s veřejností a hledání způsobů oslovování nového publika nebo také 

zveřejňování dat a statistik o kultuře
16

.  

 

2.4 FINANCOVÁNÍ KULTURY 

 

„Současný stav ve financování kultury v České republice je takový, ţe kulturní statky 

produkují převáţně různé ekonomické subjekty, které hospodaří jako příspěvkové organizace 

(PO). Mezi tradiční producenty kulturních statků paří např. divadla, která hospodaří jako 

                                                 
14

 Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014. [on-line]. [cit. 2011-03-18]. Dostupný z 

WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>, str. 11. ISBN 978-80-86310-

83-1. 
15

 Divadlo.cz. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. [on-line]. [cit. 2011-03-23].  Dostupný z 

WWW:  <http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/finBrozura-cz.pdf>, str. 7 
16

 Divadlo.cz. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. [on-line]. [cit. 2011-03-23]. Dostupný z 

WWW:   <http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/finBrozura-cz.pdf>, str. 62. 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf
http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/finBrozura-cz.pdf
http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/finBrozura-cz.pdf
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PO.“
17

 Finanční prostředky, kterými je kultura zajišťována, můţeme rozdělit na centrální a 

místní úroveň, viz Peková, Pilný (2002). 

Centrální úrovní chápeme financování prostřednictvím státního rozpočtu a příslušných 

fondů, kterými jsou Státní fond kultury ČR a Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro Ministerstvo kultury ČR jsou 

vyuţívány hlavně na provoz PO, na památkovou péči, financování grantů, dotace územním 

rozpočtům aj.  

 

Státní fond kultury ČR 

Fond byl zaloţen roku 1992 zákonem č. 239/1992 Sb., O státním fondu. Mezi jeho základní 

finanční zdroje patří:
18

 

 Výnosy z majetkových účastí ČR na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou 

filmového průmyslu, 

 výnosy z cenných papírů nabytých Fondem 

 50 % podílu z výnosu nájmů z předmětu kulturní hodnoty a kulturních památek, ke 

kterým vykonává právo hospodaření Fond, 

 dary a dědictví pro Fond, 

 výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem apod. 

 

Fond vznikl hlavně proto, aby financoval a podporoval kulturní projekty. Nyní je fond bez 

vedení. V roce 2006 vypršel mandát všem členům rady, která dosud nebyla znovu zvolena. 

Fond vlastní tři nemovitosti, ze kterých má roční výnos kolem 6 miliónů korun. Poslanci však 

uvaţují o jeho zrušení. O nečinnosti Fondu ostatně svědčí i výroční zprávy, které jsou povinně 

zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách Ministerstva kultury ČR. Poslední 

výroční zprávou je totiţ zpráva z roku 2007.  

 

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

Tento fond je upraven zákonem č. 241/1992 Sb., O Státním fondu České republiky pro 

podporu a rozvoj české kinematografie. V čele fondu je ministr kultury ČR, který zodpovídá 

za hospodaření s prostředky fondu. Hlavním příjmem fondu je příplatek k ceně vstupného na 

filmová představení, který činí 1 Kč nebo také příjmy z reklam České televize. Příjmy fondu 

                                                 
17

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 
18

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 
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se ročně vyšplhají k částce 50 mil. Kč a výdaje k 40 mil. Kč.
19

 V letošním roce rada rozdělí 

z fondu aţ 200 mil. Kč. Fond bude i nadále podporovat minoritní koprodukci, digitalizaci kin 

v ČR a filmové festivaly. Prostředky z uvedeného fondu se poskytují jako účelové dotace.  

Do místní úrovně spadají prostředky z municipálních rozpočtů, které zabezpečují 

kulturní rozvoj pro obyvatele daného územního celku.  

Organizační zabezpečení financování kultury má tedy na starosti Ministerstvo kultury, 

kraje a obce.  

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně 

výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboţenských společností, pro věci 

tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové 

a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a 

pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
20

 Je navrhovatelem kulturní politiky a také předkládá 

návrhy na sestavení státního rozpočtu.  

Kraje pro podporu kultury vyuţívají hlavně svých rozpočtů. Zřizují krajské knihovny, 

galerie, muzea a někdy i divadla, jak je tomu v případě Těšínského divadla, kterému je v mé 

bakalářské práci věnována celá kapitola. Moravskoslezský kraj (MSK) si jako hlavní body ve 

svém pojetí kultury vytyčil právě divadlo, folklór, knihovny, průmyslovou turistiku aj. 

V rámci podpory kultury se MSK zaměřuje na ochranu památek, podporu institucí, 

organizování občanských sdruţení v sektoru, rozvoj sluţeb a také dává příleţitost kultuře 

národnostních menšin. Strategickým cílem je rozvoj kulturního ţivota v kraji a uchování a 

vyuţívání kulturního dědictví. 
21

 

Obce zřizují pouze městské kulturní instituce, kterými jsou městské knihovny, divadla 

apod. 

Na rok 2011 má MK k dispozici 7 294 982 Kč, tudíţ výdaje na kulturu opět klesly. 

Oproti loňskému roku je to pokles o skoro milión korun, přesně 953 402 Kč. V roce 2001 

česká vláda dokumentem Kulturní politika přijala závazek, který určuje podíl státních výdajů 

na kulturu, a to po odečtení výdajů na církve a náboţenské společnosti (CNS). Podíl státních 

výdajů prostřednictvím kapitoly ministerstva kultury 334 by měl dosáhnout 1%. Závazek, 

který vláda přijala, byl nutností, protoţe v roce 2005 podíl dosahoval pouhých 0,49%. 

                                                 
19

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. Praha : ASPI Publishing, s. 

r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86385-21-9. 
20

 Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014. [on-line]. [cit. 2011-03-18]. Dostupný z 

WWW:  <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>, str. 32. ISBN 978-80-86310-

83-1. 
21

 Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014. [on-line]. [cit. 2011-03-18]. Dostupný z 

WWW:  <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>, str. 35. ISBN 978-80-86310-

83-1. 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf
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Jednoho procenta se ale zatím nepodařilo dosáhnout. Největšího podílu se podařilo docílit 

v roce 2008, kdy dosahoval 0, 66%. V letošním roce tento podíl klesl na 0,61%. Státní 

rozpočet si za posledních deset let polepšil aţ o 70%, ministerstvo kultury ale získalo jen o 

53% více 

 

Tab. 2.1 Vývoj výdajů na kulturu v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Rok Celkové 

výdaje 

státního 

rozpočtu 

Výdaje 

kapitoly 334 – 

MK 

Výdaje na 

církve a 

náboţenské 

společnosti 

(CNS) 

Výdaje kap. 

334 – MK bez 

CNS 

Podíl výdajů 

kap. 334 - 

MK na 

kulturu v % 

Podíl kap 334 

- MK ve 

státním 

rozpočtu 

2007 1 040 777420 7 909 779 1 303 034 

 
6 606 745 
 

0,64% 

 

0,76% 

 

2008 1 107 310 540 8 644 329 1 317 910 

 
7 326 419 
 

0,66% 

 

0,78% 

 

2009 1 152 101 697 8 411 947 1 347 740 

 
7 064 207 
 

0,61% 

 

0,73% 

 

2010 1 184 919 350 8 248 384 1 311 343 

 
6 937 041 
 

0,58% 

 

0,69% 

 

2011 1 179 000 908 7 294 982 1 400 753 

 
5 894 229 
 

0,61% 

 

0,49% 

 

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Vlastní zpracování, 2011 

2.4.1 Přímá a nepřímá podpora veřejného a nestátního neziskového sektoru 

 

„Rozvoj veřejného a nestátního neziskového sektoru byl u nás ovlivněn i legislativními 

normami, umožňujícími přímou nebo nepřímou veřejnou podru (tj. podporu z veřejných 

zdrojů) činnostem jejich organizací“. 
22

  Nástroji přímé veřejné podpory jsou především 

granty a dotace, které jsou poskytovány z veřejných rozpočtů a to buď státním organizacím či 

nestátním neziskovým organizacím v souvislosti s jejich obecně prospěšnou činností, viz 

Hamerníková (2000). Přímé podpory jsou upravovány zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech státního rozpočtu, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ČR nebo také vyhláškami, které zveřejňuje Ministerstvo 

financí ČR. V případě nepřímých nástrojů se jedná hlavně o daňová zvýhodnění. Jedním 

z nich, které vyplývá ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, existuje moţnost sníţit 

základ daně z příjmů o sumu stanovou zákonem. Tento zákon umoţňuje organizacím, které 

nejsou zaloţeny nebo zřízeny za účelem podnikání, uplatnit dle § 20 odst. 7 odečitatelnou 

                                                 
22

 HAMERNÍKOVÁ, Hana. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2000. 213 s. ISBN 80-902-7523-0. 
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poloţku od základu daně aţ o 30 %, maximálně však o milión korun. Uvedené sníţení 

základu daně lze uplatnit pouze za podmínky, ţe získané prostředky budou pouţity na pokrytí 

nákladů hlavní činnosti. Ze zákona tedy vyplývá, ţe tato daňová úleva neplatí pro akciové  

společnosti či společnosti s ručením omezeným. Jednotlivé vymezení podpor je graficky 

upraveno v následující tabulce. 

 

Tab. 2. 2 Způsoby poskytování veřejné podpory organizacím ve státním nebo nestátním 

neziskovém sektoru
23

 

Přímá podpora Nepřímá podpora 

 financování institucí z veřejných rozpočtů 

 poskytování dotací a grantů 

 programové financování v rámci 

veřejných výdajových programů 

 daňová zvýhodnění institucí ve veřejném 

(státním a municipálním) a neziskovém a 

nestátním sektoru 

Pramen: HAMERNÍKOVÁ, Hana. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha : Eurolex 

Bohemia, 2000. 213 s. ISBN 80-902-7523-0. 

 

Kultura je částečně financována i z jiných kapitol státního rozpočtu. Na financování se podílí 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Kancelář 

prezidenta republiky, apod. 

2.5 KULTURA A EVROPSKÁ UNIE 

 

Evropská unie si klade za cíl zviditelnit evropské kulturní dědictví. Evropská komise 

podporuje kulturu prostřednictvím kulturní politiky a prostřednictvím finanční podpory, 

konkrétně pomocí programu Kultura. Tento program byl zřízen pro období 2007–2013 

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 a byl 

zveřejněn v Úředním věstníku EU L 372 dne 27. prosince 2006. Finanční prostředky 

z programu podporují projekty, organizace, propagační činnosti a výzkum ve všech odvětvích 

kultury s výjimkou audiovizuální oblasti, pro kterou je vytvořen zvláštní program. Subjekt, 

který bude o podporu ţádat, musí vyvíjet nevýdělečnou kulturní činnost. 

Program má tři cíle – podporovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 

podporovat nadnárodní mobilitu kulturních a uměleckých děl a produktů a podporovat dialog 

                                                 
23

 HAMERNÍKOVÁ, Hana. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 

2000. 213 s. ISBN 80-902-7523-0. 
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 mezi kulturami. 
24

 Za program zodpovídá Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu 

Evropské komise. Celkový rozpočet programu na období 2007 – 2013 činí 400 milionů EUR.  

V České republice v souvislosti s programem Kultura vznikla Česká kancelář Culture. 

Kancelář zřídilo Ministerstvo kultury ČR v Divadelním ústavu. Jejím hlavním úkolem je 

informovat a poskytovat konzultace českým kulturním organizacím o evropském programu 

Kultura, a posilovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci mezinárodních 

kulturních projektů. Kancelář je součástí sítě národních kanceláří, které byly zřízeny v kaţdé 

zemi, která tento program vyuţívá. 

2.6 DIVADELNÍ ČINNOSTI JAKO JEDNA Z OBLASTÍ KULTURY 

 

Transformaci divadelního systému v České republice popsal ve své studii Ondřej Černý 

a kolektiv v roce 2004. Studie Divadelního ústavu vznikla s pomocí nadačního příspěvku 

Nadace Open Society Fund Praha.  

V období po roce 1948 byla většina divadel ve vlastnictví státu, který divadla 

provozoval jako rozpočtové a později příspěvkové organizace. Dlouhá období byla divadla 

podrobena totální cenzuře a teprve v 60. letech se divadla začala přibliţovat k evropské 

úrovni. Od roku 1978 byla divadla zřizována na úrovni krajských národních výborů a státu. 

Rok 1989, hlavně období samotové revoluce, byl pro divadelní činnost zlomovým, protoţe 

právě prostřednictvím divadel byla moţná veřejná diskuse. Do tohoto roku, podle 

komunistického zákona, jediným moţným provozovatelem divadel, mohl být stát. V 90. 

letech stát přestal působit jako monopol na provozování divadel. Většinu divadel začala 

spravovat města a co je důleţité, na provozování divadel se začal podílet i soukromý sektor.  

Jak tvrdí Černý (2004, str. 22) „základní systémové změny související s divadelním 

systémem v roce 1990 byly nastartovány ústavními zákony, které změnily postavení územní 

samosprávy a staly se základem pro postupné oddělování moci výkonné a zákonodárné. Spolu 

s dalšími zákony byla v zásadě započata reforma veřejné správy, odstátňování veřejných 

sluţeb (kultury) a konstituování rovnoprávného a suverénního postavení občana – to vše i ve 

vztahu k veřejnému provozování divadelních děl. Změna v postavení státu a územní 

samosprávy (včetně jejich vzájemných vztahů) byla po rozdělení Československa definitivně 

a zcela jednoznačně zakotveno v zákoně č.1/1993 Sb., ve vlastní Ústavě České republiky“
25

  

                                                 
24

 NIPOS. Průvodce programem Kultura 2007-2013. [on-line]. [cit. 14.3.2011]. Dostupný z WWW: 

<http://new.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/p1064_2008129_pruvodce-programem-culture.pdf>. 
25

 Divadelní ústav. Transformace divadelního systému v České republice. [on-line]. [cit. 20.3.2011]. Dostupný z 

WWW: <http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5422 />. 
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Důleţité tedy bylo přijetí zákona č. 367/1990 Sb., zákona o obcích, který označoval obce jako 

samostatné subjekty práva. Dále pak zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a zákonem 

č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. Černý (2004, str. 23) uvádí, ţe byly zrušeny okresní 

národní výbory a na jejich místo nastoupily okresní úřady. Okresní úřady se (v zastoupení 

státu) staly zřizovateli některých divadel (šlo o 5 oblastních divadel) a podle rozhodnutí 

okresních shromáţdění poskytovaly divadlům (většinou jako příspěvkovým organizacím) 

příspěvek z rozpočtu okresního úřadu. 
26

 Okresní úřady byly ale zrušeny 31. 12. 2002 

zákonem č. 147/2000 Sb. V současnosti pro oddělení územní samosprávy a státu fungují tyto 

zákony: zákon č.128/2000 Sb., o obcích; č.129/2000 Sb., o krajích; č.250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní. Pokud zůstala divadla po roce 1990 zřizována a financována okresními úřady (podle 

zákona č.425/1990 Sb.), pak přešla podle zákona č.290/2002 Sb. na obce (jako divadlo v 

Uherském Hradišti) nebo na kraj (jako divadlo v Českém Těšíně a v Jihlavě). Ministerstvo 

kultury zůstalo (v roce 2003) zřizovatelem tří divadel (příspěvkových organizací) – 

Národního divadla, Státní opery Praha a Laterny magiky, přičemţ Laterna magika má sice 

statut příspěvkové organizace, ale povětšinou hospodaří s nulovým ročním příspěvkem na 

činnost od svého zřizovatele, viz Černý (2004).
27

 

2.6.1 Zdroje financování divadel 

 

Podle studie Transformace divadelního systému v České republice jsou dva zdroje 

financování divadel, a to veřejné a soukromé prostředky.  

Do soukromých prostředků podle autorů studie řadíme: 

 výdaje domácností (fyzických osob), tj. příjmy divadla od obyvatel, a to v podobě 

příjmů ze vstupného a z finančních darů, 

 výdaje právnických osob, a to v podobě nákladů na činnost divadla, jehoţ je právnická 

osoba přímým provozovatelem, zakladatelem či spoluzakladatelem, nebo v podobě 

finančních darů, 

 výdaje fyzických osob, které mají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti. 

                                                 
26

 Divadelní ústav. Transformace divadelního systému v České republice. [on-line]. [cit. 20.3.2011]. Dostupný z 

WWW: <http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5422 />. 
27

 Divadelní ústav. Transformace divadelního systému v České republice. [on-line]. [cit. 20.3.2011]. Dostupný z 

WWW: <http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5422 />. 
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Jako zdroje z veřejných prostředků autoři uvádí: 

 státní rozpočet, 

 rozpočty územní samosprávy, 

 výdaje státního rozpočtu na divadlo, 

 příspěvek na provoz státní příspěvkové organizace (výdajů organizační sloţky státu) – 

divadla, 

 dotace ze státního rozpočtu v rámci programu schváleného pro příslušného správce 

kapitoly státního rozpočtu na činnost divadla – nestátní právnické či fyzické osobě, 

 zadání veřejné zakázky, 

 výdaje rozpočtů územních samosprávných celků na divadlo, 

 příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (výdajů 

organizační sloţky obce nebo kraje) – divadla, 

 dotace z územního rozpočtu. 

Národní informační a poradenské středisko NIPOS ve své statistice za rok 2009 uvedlo 

údaje, které se týkají zřizování divadel prostřednictvím státní správy. Ministerstvo kultury 

zřizuje 3 divadla, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 4, kraje 2 a obce, města nebo 

městské části 34 divadel. Počet provozovaných divadelních scén oproti roku 2008 klesl o 

jednu scénu, která se transformovala na obecně prospěšnou činnost. Dále uvádí počet divadel, 

která jsou zřizována podnikateli (30 divadel), podnikatelskými subjekty (16) a obecně 

prospěšnými organizacemi (10). Ve statistice jsou uvedena i divadla stagionového typu, která 

nemají svůj vlastní profesionální soubor. Pro znázornění statistiky střediska NIPOS byly 

vybrány některé ukazatele za období od roku 1980 do roku 2009, viz Tab. 2.2. 

 

Tab. 2. 2 Vývoj vybraných ukazatelů v letech 1980 - 2009  

Počet: 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

divadel (bez stagion) 44 43 47 89 118 121 126 130 133 137 

stalých scén 61 61 75 96 121 143 145 144 148 150 

sedadel stálých scén 27 970 27 249 29 063 30 015 30 223 34 863 34 929 35 796 37 322 36 033 

návštěvníků v tis. 6 863 6 794 5 834 5 247 4 589 4 976 5 235 5 448 5 606 5 657 

návštěvníků na 1 tis. obyv. 665 657 563 508 447 486 510 528 538 539 

představení celkem  X x 16 319 18 527 21 997 24 563 24 888 25 785 25 703 26 921 

Pramen: Pramen: NIPOS. Základní statistické údaje o kultuře v ČR 2009. [on-line]. [cit. 14.3.2011]. Dostupný z 

WWW: <http://www.nipos mk.cz/wpcontent/uploads/2009/03/Statistika_2009_2dil_final_101102.pdf>. Vlastní 

úprava, 2011 
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Graf 2. 1 Vývoj vybraných ukazatelů v letech 1980 - 2009 
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Pramen: NIPOS. Základní statistické údaje o kultuře v ČR 2009. [on-line]. [cit. 14.3.2011]. Dostupný z WWW:  

<http://www.nipos mk.cz/wpcontent/uploads/2009/03/Statistika_2009_2dil_final_101102.pdf>.Vlastní úprava, 

2011 

 

Z uvedených statistik lze vyčíst, ţe počet divadel se zvýšil téměř aţ o trojnásobek. Tento 

nárůst byl zapříčiněn hlavně tím, ţe provozovatelem divadla uţ nemuselo být jen ministerstvo 

či krajský národní výbor. Příleţitost dostal neziskový sektor, který provozoval nezisková 

divadla. Ty fungují jako obecně prospěšné společnosti a občanská sdruţení. Počet odehraných 

představení v České republice se v období od 1980 – 2003 mírně zvyšoval a od roku 2005 

dynamicky narůstal. Také se zvýšil počet sedadel. Ze statistik vyplývá, ţe situace není 

vyrovnaná, tzn. nabídka se nerovná poptávce. Strana nabídky (počet představení, divadla, 

sedadla) má tendenci růstu, kdeţto poptávka spíše klesá.  

2.6.2 Způsoby provozování divadel 

 

Divadelní tvorba a realizace divadel je bez pochyb jedna z nejdůleţitějších oblastí 

kultury. Nejen, ţe reprezentuje daný kraj či oblast, ale vzdělává své publikum a přináší jim 

určitý uţitek. Pro současnou divadelní praxi jsou charakteristické tři pilíře – tři základní 

způsoby provozování divadla:
28

 

 

1) Divadlo veřejné sluţby, statutární, „stále“ 

Takovýto způsob provozování divadla je povaţován za základní typ. Jedná se o většinu 

divadel, která jsou zřizována státem, krajem či obcí. Tato divadla můţeme nazývat i divadly 

                                                 
28

 DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Kapitoly k tématu realizace divadla. 

2. vyd. Praha: Praţská scéna, 2004, str. 33. ISBN 80-86102-53-X. 
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kamennými a jejich základní vlastností je stálost a tradičnost. U tzv. statutárních divadel je 

hlavním předpokladem jejich neziskovost. Podle PAVLOVSKÉHO jsou to divadla ve smyslu 

statutu „v užším slova smyslu, kterým zřizovatel na sebe bere odpovědnost za hospodářské a 

zprostředkovaně i umělecké výsledky divadla“.
29

 Nejčastější právní formou pro provozování 

uvedeného typu divadla jsou příspěvkové organizace (viz kapitola 2.1). 

 

2) Divadlo jako soukromý podnik 

Zpravidla jsou to divadla, která jsou provozována jako akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným apod. Jsou tedy komerčními typy divadel a nejsou zaloţena z veřejného 

zájmu, ale s účelem dosáhnout zisku. Jako případ nestatutárního divadla můţeme uvést 

velkomuzikálové produkce -  Goja Music Hall, divadlo Broadway, Ta Fantastika aj. 

 

Akciová společnost 

Akciová společnost je jednou z kapitálových společností. Její kapitál je rozvrţen na určitý 

podíl akcií o určité jmenovité hodnotě. Řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Společnost ručí celým svým majetkem. Akciovou společnost můţe zaloţit jedna osoba, a to 

zakladatel společnosti, který musí být právnickou osobou. V případě, ţe by nebyl, mohou a.s. 

zaloţit min. dva zakladatelé. Základní kapitál pro a.s. činí 2 000 000 Kč. Společnost je 

zaloţena zakladatelskou smlouvou, která musí obsahovat obchodní jméno, sídlo a předmět 

podnikání (činnosti), počet akcií a jejich hodnotu, druh, název a popis práv s nimi 

spojených, vklady zakladatelů a celé penzum povinností s upisováním akcií včetně 

normativů pro ustavující valnou hromadu a stanovy.
30

 

 

Společnost s ručením omezeným 

Obchodní zákoník v § 56 vymezuje moţnost zaloţit s.r.o. (stejně jako akciovou společnost) i 

k jiným účelům neţ je podnikání, tzn. např. i pro zajištění divadelní (a jiné obdobné) činnosti. 

I taková s.r.o. zůstává obchodní společností a je podřízena reţimu Obchodního zákoníku.
31

 

                                                 
29

 PAVLOVSKÝ, Petr. Statutární a (nestatutární divadlo). Článek Divadlo.cz. [on-line]. [cit. 20.3.2011].   

Dostupný z WWW:   <http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=1381>. 
30

 Divadelní ústav. Základní informace o možných právních formách provozování profesionální umělecké  

    činnosti v ČR. [on-line]. [cit. 25.3.2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.divadlo.cz/box/doc/sprava_a_rizeni/Pr%C3%A1vn%C3%AD_formy.doc>, str. 13 
31

 Divadelní ústav. Základní informace o možných právních formách provozování profesionální umělecké  

    činnosti v ČR. [on-line]. [cit. 20.3.2011].  Dostupný z WWW:  

   <http://www.divadlo.cz/box/doc/sprava_a_rizeni/Pr%C3%A1vn%C3%AD_formy.doc>, str. 11 

http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=1381
http://www.divadlo.cz/box/doc/sprava_a_rizeni/Pr%C3%A1vn%C3%AD_formy.doc
http://www.divadlo.cz/box/doc/sprava_a_rizeni/Pr%C3%A1vn%C3%AD_formy.doc
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Základní kapitál je ve výši 200 000 Kč. Společnost vzniká dnem zapsání do obchodního 

rejstříku a jejím zakladatelem můţe být jakákoliv fyzická či právnická osoba. S. r. o. ručí za 

své závazky jen do výše svého základního kapitálu. Společnost můţe být příjemcem dotací 

z veřejných zdrojů.  

 

3) Divadlo jako nezávislá nezisková organizace 

Jde o alternativu k předchozím dvěma typům provozování divadel. Divadla jsou zakládaná 

z vyšších veřejných a kulturních zájmů. Hlavním cílem není dosahování zisku, ale jakási 

seberealizace zakladatele. Organizace můţe dosáhnout zisku, ale ten pak zase investuje do 

dalšího rozvoje. Pro MSK je typickým příkladem Bílé divadlo Ostrava. Jako nezávislé 

neziskové organizace se objevuje hlavně obecně prospěšná společnost a občanská sdruţení.  

 

Obecně prospěšná společnost 

Společnost se snaţí poskytovat veřejnosti obecně prospěšné sluţby za předem stanovených 

podmínek pro všechny uţivatele. Mezi sluţby, které obecně prospěšné společnosti nabízí, 

patří i kulturní sluţby, např. provozování divadel, výtvarného umění. Zakladateli o.p.s. mohou 

být fyzické či právnické osoby. V případě jediného zakladatele, je společnost zaloţena 

listinou – notářským zápisem. Pokud společnost zakládá více osob, zvolí se zakládací 

smlouva. Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříků obecně prospěšných společností. Právně 

je společnost upravena zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Pro 

zajištění své činnost se můţe o. p. s. ucházet o dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 

kraje, obce či ze státního fondu.  

 

Občanská sdruţení 

Jedná se o různá sdruţení občanů (např. spolky, svazy, kluby), která vychází z povolení 

státního orgánu. Cílem takovýchto sdruţení můţe být vznik divadelního nebo hudebního 

souboru, ale jen v případě, ţe nebude mít výdělečný charakter. V praxi se převáţně jedná o 

amatérská divadla či soubory. Občanské sdruţení se registruje u Ministerstva vnitra ČR a má 

přiděleno identifikační číslo od Českého statistického úřadu. 
32

 Návrh na registraci podává 

výbor, který musí být min. tříčlenný a alespoň jedna osoba musela dosáhnout plnoletosti. 

                                                 
32

 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava : Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 
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 Občanská sdruţení jsou právně upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve 

znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č.513/1991 Sb. a zákona č.151/2002 Sb. 
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3 ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ TĚŠÍNSKÉHO 

DIVADLA 

V následující kapitole bude popsána historie a charakteristika divadla. Dále bude provedena 

deskripce řízení a hospodaření organizace, její příjmy, náklady, návštěvnost divadla apod.  

3.1 HISTORIE A CHARAKTERISTIKA TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA 

 

Historie Těšínského divadla je velmi bohatá. První zmínka o Těšínském divadle (dále 

jen TD) se datuje k roku 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevila zmínka o zřízení stálého 

profesionálního divadla v Českém Těšíně, tehdy ještě pod patronátem Národního divadla 

Moravskoslezského v Ostravě. Historicky první představení mohli diváci shlédnout 6. října 

1945, kdy herecký soubor představil premiéru hry „Noc na Karlštejně“, a to v sále restaurace 

na Střelnici. Dne 8. února 1946 se stalo TD samostatné a byl ustanoven název Divadlo 

Těšínského Slezska. Tohoto roku se stal ředitelem Antonín Broţ, který zřídil samostatný 

operetní soubor. V roce 1950 byl název divadla změněn do téměř dnešní podoby Těšínské 

divadlo v Českém Těšíně.  

Rok 1951 byl pro TD zlomovým, protoţe vznikl 

druhý soubor, a to polská scéna, která i v dnešní 

době dělá z TD velmi unikátní a v ČR neobvyklou 

divadelní scénu. Na přelomu roku 1960 a 1961 

došlo k důleţité změně. Soubor se přestěhoval do 

dnešní, tehdy nově postavené moderní budovy.  

1. 1. 1991 byl ustanoven dnešní název Těšínské divadlo Český Těšín. 

TD působí jako příspěvková organizace a jejím 

zřizovatelem je od 1. 1. 2003 Moravskoslezský kraj 

(MSK). Dříve bylo divadlo příspěvkovou organizací 

Okresního úřadu Karviná. Majetek TD je ve správě 

Moravskoslezského kraje, tedy MSK je majitelem 

veškerého majetku. Divadlo je výjimečnou organizací, 

a to hlavně z důvodu existence tří scén – české, polské 

a dvojjazyčné loutkové scény Bajka, která funguje  
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od 1. 9. 2008. Pro město Český Těšín je organizace významným zaměstnavatelem. 

V současné době má 109 zaměstnanců. Sezónně odehraje okolo 15 premiér a cca 450 

představení. Ročně TD navštíví přibliţně 130 000 diváků. V prostorech divadla se nachází 2 

výstavní síně. Divadlo se také můţe pochlubit realizací Festivalu divadel Moravy a Slezska, 

Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic a kaţdoročně pořádaným představením pro 

handicapované občany. Hlavním zdrojem financování je Moravskoslezský kraj. Mezi další 

poskytovatele příjmů patří nadace Adama Mickiewicze, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“, 

nadace Pomoc Polakom na Wschodzie a také město Český Těšín. V současné době TD 

plánuje vybudovat „Malou scénu“, která vznikne z prostorů bývalé kotelny na tuhá paliva, 

která by slouţila jako mateřská scéna pro loutkovou scénu Bajka. Tento prostor by se také 

vyuţíval pro alternativní a komorní inscenace české a polské scény TD a stal by se hlavním 

prostorem dvou Těšínských festivalů.  

Organizace se řídí pravidly, která nařizuje zřizovatel. Legislativně se opírá o zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky 

do majetku krajů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Organizace je zřizována 

na dobu neurčitou.  

Hlavní činností TD je vytvářet činoherní, loutkové a hudebně dramatické divadelní 

inscenace. Divadlo nabízí také představení jiným pořadatelům, ať uţ na domácích scénách či 

v zahraničí, zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob a materiálu, vydává a 

prodává tiskoviny a další propagační materiály související s divadelní činností.  

Doplňkovou činností TD jsou reklamní a propagační sluţby pro jiné právnické a 

fyzické osoby, vyhotovení a prodej vlastních zvukových nahrávek, provozování nepravidelné 

osobní a nákladní autodopravy pro jiné právnické a fyzické osoby, parkování v rámci objektu 

TD, pronájem a půjčování věcí movitých. 

Statutárním orgánem TD je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje. Ředitel 

jedná jménem organizace samostatně a je odpovědný radě za činnost organizace. Při své 

činnosti je povinen dodrţovat právní předpisy. Nynějším ředitelem je Karol Suszka. 

Dlouhodobým cílem pro uměleckou činnost TD je udrţet si stávající a získat nové 

diváky, odehrát odpovídající mnoţství představení, dosáhnout vyšších trţeb za představení, 

produkovat loutková představení i v českém jazyce, rozšířit pole působnosti o nová hrací 

místa, kterými jsou Prostějov, Cheb, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Bratislava a usilovat o 

spolupráci s divadly ze sousedských zemí, ať uţ formou reciproční výměny představení, 

umělců, či setkání souborů navzájem a diskuse.  
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V oblasti provozní je prioritou usilovat o získání finančních prostředků z jakýchkoliv 

zdrojů na malou scénu Těšínského divadla „Kotelna“. 

3.2 PŘÍJMY ORGANIZACE 

 

Největším zdrojem financí pro Těšínské divadlo je Moravskoslezský kraj, dále pak 

Ministerstvo kultury, město Český Těšín, nadace Adama Mickiewicze, Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska“ a nadace Pomoc Polakom na Wschodzie. Ministerstvo kultury financuje 

Těšínské divadlo prostřednictvím programu „Program státní podpory profesionálních divadel 

a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“. Program je zaměřen na 

„podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti, která má celostátní význam, na 

podporu nové tvorby, mladých umělců, na podporu programů pro děti a mládeţ, na posílení 

prestiţe české kultury v zahraničí, na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu 

bohatství“. Dotace na uvedené činnosti jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám, s 

výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou v souladu se 

zvláštním předpisem
33

. Z uvedeného programu můţe TD financovat honoráře, sluţby, 

materiály, a to do max. výše 70 % celkových nákladů. 

Jak uţ bylo zmíněno, Těšínské divadlo je umělecká instituce se dvěma činoherními 

soubory, a to scénou českou a scénou polskou. Právě díky existenci polské scény se do 

financování zapojuje i Ministerstvo kultury Polské republiky, které divadlo podporuje 

prostřednictvím Nadace Adama Mickiewicze.  

 

Tab. 3. 1 Příjmy Těšínské divadla 2008  - 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Moravskoslezský kraj 32 517,00 38 383,00 42 050,00 

Ministerstvo kultury 1 395,00 1 705,00 1 540,00 

Český Těšín 400,00 400,00 360,00 

Nadace A. Mickiewicze 595,58 429,80 245,60 

Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska“ 

36,84 67,54 36,84 

Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

                                                 
33

 Ministerstvo kultury ČR. Usnesení vlády ČR ze dne 10. září 2003 č. 902. [on-line]. [cit. 20.3.2011].  Dostupný 

z WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/usneseni.pdf>. 
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MSK také kaţdoročně poskytuje organizaci účelovou dotaci ve výši 300 000 Kč na Festival 

divadel Moravy a Slezska. Z tabulky je viditelné, ţe příjmy od MSK rostou. V roce 2009 

vzrostly příjmy od MSK o 5 866 000 Kč a v roce 2010 o 3 667 000 Kč. Tyto nárůsty byly 

způsobeny hlavně tím, ţe proběhla změna platových tříd v provozní oblasti, kde má TD 2/3 

zaměstnanců a také existencí nové loutkové scény Bajka, na jejíţ provoz potřebuje organizace 

další finanční prostředky. Příjmy z polských zdrojů bylo nutné přepočítat na českou měnu, 

protoţe prostředky jsou poskytovány v měně polské. Pro přepočet měn byl pouţit kurz 6,14 

Kč/ 1 PLN.  

 

Graf 3.1 Grafické znázornění poskytnutých příjmů za sledované období (v tis. Kč) 
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Z grafu 3. 1 jasně vyplývá, ţe MSK je pro Těšínské divadlo nepostradatelným 

poskytovatelem finančních prostředků. Oproti prostředkům z Moravskoslezského kraje jsou 

ostatní prostředky viditelně menší, ale i přesto jsou pro provoz TD důleţité.  

 

3.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2008 

 

 V roce 2008 odehrálo divadlo 377 představení a hrubá trţba z těchto představení 

dosáhla částky 6 071 324,- Kč. Návštěvnost divadla byla úspěšnější oproti roku 2007 o 8 791 

diváků, celkem jich tedy bylo 121 524. Hlavní prioritou pro rok 2008 byla rekonstrukce 

topného systému divadla, na kterou byla obdrţena dotace. Dále byla nutná opravy střechy, 



25 

nákup automobilu pro loutkovou scénu Bajka, oprava chodeb budovy „C“, elektrická 

rekonstrukce Velké galerie atd. 

 

Tab. 3.2 Výsledek hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 47 663,32 47 508,78 - 154,54 

Doplňková činnost 46,85 202,6 155,75 

Celkem 47 710,17 47 711,38 1,21 

Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

 

Tab. 3. 3 Doplňková činnost za rok 2008 (v tis. Kč) 

Druh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Reklama 16,4 100 83,6 

Parkování v rámci objektu TD 11,12 39,45 28,33 

Vyhotovení a prodej vlastních zvukových 

nahrávek 6,24 48,84 42,6 

Pronájem a půjčování věci movitých 13,09 14,31 1,22 

Celkem 46,85 202,6 155,75 
Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

 

3.4 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2009 

 

TD odehrálo v roce 2009 na třech scénách 455 představení, počet odehraných 

představení se tedy zvýšil o 78 představení. Hlavní příčinou tohoto nárůstu byla loutková 

scéna, která byla v roce 2008 počítána aţ od 1. 9.  I přesto, ţe se odehrálo více představení, 

hrubá trţba klesla oproti roku 2008 o 761 874 Kč na 5 259 449, 95 Kč. Pokles byl způsoben 

změnou podmínek na polských základních a středních školách, které nařizují zákaz 

navštěvování divadel či jiných kulturních institucí během dopoledního vyučování. Kvůli 

novému předpisu TD zrušilo 24 plánových představení, coţ znamenalo ztrátu 504 000 Kč. 

Dalším důvodem pro nízkou hrubou trţbu je absence nejpopulárnějšího představení „Těšínské 

niebo – Cieszyńskie nebe“. V roce 2009 nebyla tato hra ani jednou uvedena, a to kvůli 

mateřské dovolené dvou představitelek hlavních rolí. TD obdrţelo účelovou dotaci na 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla do 31. 12. 2009 vyčerpána. 

Celkový počet diváků pro rok 2009 byl 120 916. 
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Tab. 3. 4 Výsledek hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 49 757,83 49 684,45 - 73,38 

Doplňková činnost 11,6 85,67 74,61 

Celkem 49 768,89 49 770,12 1,23 

Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

 

Tab. 3. 5 Doplňková činnosti za rok 2009 (v tis. Kč) 

Druh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Reklama 0,00 25,00 25,00 

Parkování v rámci objektu TD 2,50 35,55 33,05 

Vyhotovení a prodej vlastních zvukových 

nahrávek 0,00 16,00 16,00 

Pronájem a půjčování věci movitých 8,56 9,12 0,56 

Celkem 11,06 85,67 74,61 
Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

3.5 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2010 

 

V tomto roce bylo odehráno celkem 475 představení, coţ byl oproti loňskému roku 

nárůst o 20 představení. Divácký zájem vzrostl, představení TD shlédlo 125 103 diváků, coţ 

je o 4 187 více neţ v roce 2009. Hrubá trţba dosáhla částky 6 090 394 Kč. Došlo tedy ke 

zvýšení trţeb o 780 944,05 Kč. Velkou měrou se na navýšení trţeb podepsalo představení 

Těšínské niebo, které bylo znovu uvedeno do repertoáru. 

 

Tab. 3. 6 Výsledek hospodaření za rok 2010 (v tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 54 354,91 54 323,92 - 30,99 

Doplňková činnost 46,88 78,54 31,66 

Celkem 54 401,79 54 402,46 0,67 

Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 
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Tab. 3. 7 Doplňková činnost za rok 2010 (v tis. Kč) 

Druh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Reklama 0,00 0,00 0,00 

Parkování v rámci objektu TD 13,74 28,90 15,16 

Vyhotovení a prodej vlastních zvukových 

nahrávek 22,29 38,55 16,26 

Pronájem a půjčování věci movitých 10,85 11,09 0,24 

Celkem 46,88 78,54 31,66 
Pramen: Interní materiály Těšínského divadla 

 

Graf 3.2 Základní hospodářské ukazatele za sledované období (v tis. Kč) 
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Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

 

Z grafu 3. 1 lze vyčíst, ţe náklady rostou úměrně s výnosy a je zde také patrný rozvoj divadla 

za sledované období. Divadlo si stále udrţuje ziskový hospodářský výsledek. To, ţe je nízký a 

nedosahuje vysokých částek je pro divadlo výhodné. Protoţe v případě vysokého 

hospodářského výsledku by divadlo dostávalo mnohem menší finanční prostředky na provoz 

od svého zřizovatele.  
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Tab. 3.8 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu 3 156 2 615 3 408 

Spotřeba energie 1 996 2 211 1 804 

Opravy a údrţby 2 126 1 078 2 323 

Cestovné 541 494 540 

Sluţby 5 398 5 644 5 458 

Mzdové náklady 24 497 26 903 29 045 

Sociální náklady 7 892 8 512 9 256 

Daně a poplatky 5 11 48 

Odpisy 1 622 1 863 2 041 

Tvorba zákonných rezerv a opr. poloţek 0 0 71 

Ostatní náklady 478 438 410 

Celkem 47 710 49 769 54 402 
Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

 

 Graf 3.3 Grafické znázornění nákladů za sledované období (v tis. Kč) 
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V grafu 3. 3 jasně vidíme, ţe největšími náklady TD jsou mzdové náklady, tedy náklady na 

platy pro své zaměstnance, kterých je celkem 109. V průměru tvoří aţ 52 % z celkových 

nákladů. Mzdové náklady se ve větší částí hradí z dotace zřizovatele. Významnou poloţkou 

nákladů jsou také sluţby, do kterých patří nájemné, sluţby telekomunikací a 

radiokomunikací, konzultační, poradenské a právní sluţby, výstavní činnost, restaurování a 
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preparování. Do ostatních nákladů organizace řadíme pojištění majetku, manka a škody, 

technické zhodnocení, náklady na reprezentaci apod.  

 

Tab. 3.9 Trţby z odehraných představení podle jednotlivých scén TD (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Česká scéna 3 420 128 2 624 800 3 578 394 

Polská scéna 2 453 202 2 030 045 1 829 710 

Loutková scéna Bajka 197 994 604 604 681 734  

Celkem 6 071 324 5 259 450 6 090 394 

Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

 

Graf 3.4 Trţby z odehraných představení za sledované období (v Kč) 
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Jak můţeme vidět v grafu 3.4 v roce 2008 a 2010 dosáhly trţby podobných úrovní. Pokles, 

který byl zaznamenán v roce 2009, způsobila hlavně absence nejoblíbenějšího představení 

TD, a také jiţ zmíněna změna na polských základních a středních školách. Z grafu lze vyčíst 

také to, ţe největší část trţeb vykazuje česká scéna, následuje polská a velkému úspěchu se 

začíná těšit také nově vzniklá loutková scéna Bajka. 
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Graf 3. 5 Grafické rozdělení diváků podle výše vstupného 
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Graf 3.5 znázorňuje skladbu publika Těšínského divadla. Z grafu lze vysledovat, ţe největší 

část publika tvoří dětští diváci, a to z hlavně z důvodu, ţe většina těšínských škol divadlo 

navštěvuje pravidelně. Důleţití jsou pro TD také abonenti, kteří si kaţdoročně zakupují své 

permanentky a jednou za měsíc divadlo navštíví. Hlavně díky předplatitelům je výše 

vstupného tak nízká. Ceny vstupenek se pohybují ve výši od 60,- do 150,- Kč, a to hlavně 

podle druhu představení. Průměrnou cenu vstupenky můţeme vidět v grafu 3.6. Cena 

předplatného za 7 představení se pohybuje od 240 Kč do 455 Kč. Předplatitelé tedy získají 

stále místo v hledišti, a to s 30% slevou na vstupenky. Dále mohou vyuţívat divadelní 

autobus, který diváky sváţí na představení, o nichţ jsou vţdy písemně obeznámeni.  

Průměrná návštěvnost za sledované období je 283,82 diváků za představení, coţ je 1,10 % 

z celkového počtu obyvatel Českého Těšína. 
34

 

 

Tab. 3.10 Počet představení, návštěvnost a průměrná cena vstupenky za sledované období  

(v Kč)
35

 

Rok 2008 2009 2010 

Počet představení 377 455 475 

Počet diváků 121 524 120 916 125 103 

Příjmy za představení 6 071 324 5 259 450 6 090 394 

Návštěvnost 322,34 265,75 263,37 

Prům. cena vstupenky v Kč 49,95 43,49 48,68 
Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

                                                 
34

 Počet obyvatel Českého Těšína je 25 633 (k 1. 1. 2010)  
35

 Návštěvnost = Počet diváků/Počet představení.  

    Průměrná cena vstupenky = Celkový roční výnos ze vstupného/Počet diváků 
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Graf 3.6 Počet představení, návštěvnost a průměrná cena vstupenky za sledované období 
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V roce 2008 divadlo odehrálo 377 představení. Z toho 106 představení na mateřské scéně, 

105 v zahraniční, a to konkrétně v Polsku. Zbylých 166 přestavení herecký soubor hrál mimo 

domovskou scénu, tzn. na scénách jiných divadel, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Rok 

2009 byl na počet odehraných přestavení úspěšnější. Celkový počet odehraných představení 

byl 455, z toho 131 na domovské scéně, 93 v Polsku a 231 v jiných českých divadlech. Uţ 

z grafu je zřejmé, ţe ukazatel počtu představení má stoupající tendenci a v roce 2010 tomu 

nebylo jinak. Odehraných představení bylo celkem 475, z toho 159 bylo odehráno na 

mateřské scéně, 87 představení v zahraničí, konkrétně v Polsku a na Slovensku a 229 

představení v České republice, ale mimo domovskou scénu.  

3.6 SOBĚSTAČNOST  

 

Soběstačnost je ukazatel, který vyjadřuje poměr celkových nákladů divadla k jeho 

výnosům z hlavní činnosti. Do příjmů se nepočítají dotace a příspěvky od zřizovatele. Tento 

výpočet byl proveden na základě interních materiálů TD. Ze zjištěných výsledků jasně 

vyplývá, ţe TD by bez příspěvků od svého zřizovatele nemohlo fungovat a je na jeho podpoře 

závislé.  

 

Tab. 3. 11 Výpočet soběstačnosti divadla za sledované období (v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Příjmy z podnikání 62 739,24 53 451,20 61 689,34 

Celkové náklady 47 710,17 49 768,89 54 401,79 

Soběstačnost 13,15% 10,74% 11,34% 
Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 
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3.7 PERSONÁL DIVADLA 

 

V současné době má organizace 109 zaměstnanců. Ředitel divadla přímo řídí umělecký 

provoz, obchodní oddělení, sekretářku, tajemnici uměleckého provozu a obchodní oddělení. 

Provozně-ekonomický náměstek divadla přímo řídí provozní část, a to ekonomické oddělení, 

správu budov, dekorační dílnu, krejčovnu, vlásenkárnu, stavbu dekorací, elektroúsek, 

rekvizity a autoprovoz. Průměrný plat v organizaci je 19 186. Vedení organizace se zavazuje 

odměňovat zaměstnance v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/06Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. K základnímu platu se v souladu s výše citovaným nařízením vlády vyplácí řady 

příplatků, např. osobní příplatek, příplatek za vedení vedoucím úseků dle stupňů řízení, 

příplatek za práci v sobotu a neděli ve výši 25 % mzdového tarifu, příplatek za práci ve 

svátek ve výši 100% mzdového tarifu, příplatek za práci přesčas ve výši 25 % mzdového 

tarifu u dělnických profesí, příplatek za noční práci ve výši 20% mzdového tarifu. 

Zaměstnanci kaţdý měsíc dostávají stravenky ve výši 40 Kč. Zaměstnanec hradí 18,-Kč, 

organizace hradí 11,- Kč z provozních nákladů a 11,- Kč z prostředků Fondu kulturních a 

sociálních potřeb (FKSP). 

 

Tab. 3. 12 Zaměstnanci organizace  

Vzdělání zaměstnanců Fyzický stav Průměrný plat 

Vysokoškolské 17 24 851 

Vyšší odborné 22 20 521 

Úplné střední 37 18 695 

Vyučen 29 16 559 

Základní 4 13 875 

Celkem 109 19 186  

Odborní 105 19 403 

Neodborní 4 13 875 

Celkem 109 19 186 

Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

 

Těšínské divadlo jako příspěvková organizace má povinnost vytvářet fond odměn, 

rezervní fond, investiční fond, fond kulturních a sociálních potřeb.  
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Investiční fond je naplňován odpisy, dále zřizovatelem, který do investičního fondu 

poskytuje účelovou dotaci. Další moţností naplnění investičního fondu je přerozdělení 

kladného výsledku hospodaření, to ovšem musí schválit zřizovatel organizace. Rezervní fond 

funguje pro krytí ztráty a naplňuje se ze zlepšeného hospodářského výsledku. Fond odměn se 

pouţívá na překročení mzdového limitu a je opět naplňován ze zlepšeného hospodářského 

výsledku.  

Fond kulturních a sociálních potřeb upravuje kolektivní smlouva, která je pracovněprávním 

úkonem uzavíraným mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V Těšínském divadle působí jedna 

odborová organizace, a to Odborová organizace divadelníků. Vztah mezi odborovou 

organizací a vedením divadla je upraven zákonem č. 120/1990 Sb. (o úpravě některých vztahů 

mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem) v úpravě zákona č. 3/1991 Sb. a zákona 

č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání). Vedení divadla se s organizací dohodlo na 

příspěvku na její provoz, který činí 4000 Kč. TD se zavázalo vytvářet Sociální fond přídělem 

1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy. Zaměstnanci z fondu mohou čerpat 

např. příspěvek na kulturní a organizační činnost (vstupenky, předplatné, kulturně poznávací 

zájezdy), příspěvek na sociální výpomoc, který bude poskytován zaměstnancům v těţkých 

ţivotních situacích, např. při úmrtí manţela/manţelky, dítěte, při ţivelné pohromě. Dále jsou 

zde upraveny zásady pro poskytování půjček a poskytování sociální podpory z FSKP a také 

zásady pro poskytování příspěvku z FKSP na penzijní připojištění. Zaměstnanci mohou 

obdrţet od FSKP měsíční příspěvek ve výši 100 Kč na penzijní připojištění. Podmínkou je 

doba trvání pracovního pověru min. 4 roky a uzavřená smlouva o důchodovém připojištění.  

 

Tab. 3. 13 Hospodaření s peněţními fondy za sledované období (v tis. Kč) 

  Stav fondu k: 

Název fondu 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2009 31.12.2009 1.1.2010 31.12.2010 

Investiční fond 2 244,84 2 812,48 2 812,48 3 542,32 3 542,32 3 988,85 

FKSP 184,27 239,97 239,97 329,88 329,88 373,53 

Rezervní fond 4,08 14,08 14,08 15,3 15,3 16,52 

Fond odměn 322,67 322,67 322,67 322,67 322,67 322,67 
Pramen: Zpracováno autorkou na základě interních materiálů Těšínského divadla 

3.8 MAJETEK ORGANIZACE 

 

Vlastníkem majetku organizace je Moravskoslezský kraj. Těšínské divadlo má majetek 

ve správě, zřizovatel ho předal organizaci k hospodaření. Při hospodaření se svěřeným 
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majetkem musí organizace vţdy postupovat podle pokynů zřizovatele, které jsou ustanoveny 

ve zřizovací listině. Organizace má povinnost majetek udrţovat a opravovat a nemá právo 

majetek zřizovatele zcizovat, prodávat či darovat. V případě zájmu nějaké fyzické či 

právnické osoby o pronájem majetku na dobu delší neţ 1 rok musí tuto skutečnost organizace 

nejdřív předloţit svému zřizovateli a ten musí dát písemný souhlas. Organizace má povinnost 

vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Těšínské divadlo účtuje 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Organizace má tedy ze zákona povinnost vést 

účetnictví a odepisovat majetek podle účetních metod. Odpisový plán je součástí finančního 

plánu na dané období. V tomto plánu je majetek zařazen do 5 odpisových skupin. Organizace 

nevlastní ţádné kulturní památky. Z tohoto důvodu není vedena odpisová skupina 6. 

Překročení skutečnosti nad plán bývá obvykle způsobeno pořízením majetku s vyšší cenou, 

neţ bylo původně plánováno. 

 

Majetek TD podle odpisových skupin: 

Odpisová skupina 1: PC-ALIVIO 6000N CLIP, Autobus OTOKAR, osobní automobil 

DACIA Logan, osobní automobil Renault, telefonní ústředna Panasonic.  

Odpisová skupina 2: Videokamera CANON DM, Reprobox DAS COMPACT, Reprobox 

DAS COMPACT, Vrtací dlabačka, Dataprojektor SANYO PLC, Fotoaparát CANON, 

Mixáţní pult YAMAHA, Mixáţní pult YAMAHA, Světelný pult, Otoč.svítidlo-ROBE, 

Otoč.svítidlo-ROBE, Otoč.svítidlo-ROBE, Monitorovací systém, Objektiv CANON + stativ, 

Zvuková karta-digidesing, Digitální mixáţní pult. 

Odpisová skupina 3: Automatický otevírací mechanismus. 

Odpisová skupina 5: Kulturní dům se stálou scénou, Budova C-dílny,sklady, Garáţe, 

Parovodní přípojka, Byt č.4– ul. Štefánikova, Byt č. 3,4 – ul. Smetanova, Byt č. 8 – ul. 

Studentská, Byt č.8,10 – ul. nám.ČSA, Byt + společná ubytovna ul. Boţkova, Byt  - ul. 

Ostravská, Byt – ul. Nádraţní. 

Podle takto stanových odpisových skupin má organizace ve finančním plánu 2011 stanoveny 

účetní odpisy v hodnotě 1 972 600 Kč. 
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4 VYUŢITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH 

V následující kapitole je vytvořen divadelní PEL - MEL, tzn. souhrn informací a aktualit 

z prostředí Těšínského divadla.  

4.1 DIVADELNÍ PEL – MEL ČESKÉHO TĚŠÍNA  

 

Pozvánka 

Začalo jaro a s ním i jarní úklid. V divadlech tomu není jinak. V zákulisí těchto 

kulturních stánků, stejně jako vašich domácnostech, to vypadá podobně. Jen s tím rozdílem, 

ţe vás doma není na úklid tolik. V divadle ale můţete za odvedenou práci dostat odměnu. A 

to například v podobě nové divadelní hry, Tartuffe. Přijměte proto pozvání na komedii 

jednoho z nejklasičtějších tvůrců všech dob, který si citlivě všímá povahových vlastností 

člověka. Pozvánkou na Moliérova Tartuffeho budiţ autorův slavný výrok „přetvářka je neřest 

módy“.  

 

 

Program na duben 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualita 

Poslední představení v sezóně patří vţdy handicapovaným z města a okolí. Smyslem 

této tradiční akce je potěšit a vykouzlit úsměv na rtech tohoto netypického publika, které se 

s prostředím divadla příliš často nesetkává.  

 

Tartuffe 4.4 Český Těšín 

Ferda Mravenec 6.4 Třinec 

Ze ţivota hmyzu 11.4 Prostějov 

Tartuffe 12.4 Český Těšín 

Tartuffe 14.4 Český Těšín 

Tartuffe 15.4 Český Těšín 

Popelka 18.4 Český Těšín 

Eurydika 19.4 Karviná 

Tartuffe 21.4 Český Těšín 

Tartuffe 26.4 Český Těšín 
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Dobročinná akce ale nabízí více neţ jen divadelní představení. Děti i dospělí se mohou ve 

venkovních prostorách divadla pobavit při bohatém programu v podobě her, hudby, opékání 

párků či jen při povídání se samotnými herci. Letos pro ně divadelníci připravili loutkové 

představení O Malence.  

 

Představujeme… 

Nejnovějším projektem Těšínského divadla je scéna Bajka, která láká hlavně dětské diváky na 

loutkově zpracované pohádky. S myšlenkou vytvořit profesionální loutkovou scénu přišel uţ 

v roce 1951 tehdejší ředitel Josef Zajíc. 

 

Jako stálá scéna Těšínského divadla funguje Bajka od září 2008 a těší se stále většímu zájmu. 

I přes velké úspěchy, které má za sebou, nemá zatím své vlastní prostory. V současné době 

tvoří její zázemí prostor velké divadelní galerie. Ta ale není ideální, chybí vlastní pódium i 

dobrá akustika. Vedení divadla se tento problém snaţí řešit a nechalo vypracovat plány na 

rekonstrukci bývalé kotelny. Na jejím místě má vzniknout Malá scéna. Celková přestavba 

přijde na 50 milionů korun.  Na to ale zatím divadlo nemá dost peněz. „Máme ale naději, že 

v brzké době začneme s realizací tohoto projektu, protože našemu zřizovateli, kterým je 

Moravskoslezský kraj, se nápad vybudovat loutkovou scénu líbí.“, slibuje ředitel divadla 

Karol Suszka. 

 

Nově vzniklý prostor nemá slouţit jen pro loutky, ale vyuţívat jej budou moci i jiní umělci a 

pořadatelé různých uměleckých setkání, koncertů či jiných druhů umění. Na nové scéně se 

počítá s 90 místy pro diváky, coţ zaručuje komorní atmosféru. 

 

Všechna představení loutkového souboru 

nastudovaná do roku 2010 byla v polštině. Teprve po 

úspěšném uvedení české verze pohádky Broučci, 

nastal zlom. Jak říká Karol Suszka: „Další české 

představení na sebe nemohlo dlouho čekat, proto 

jsme uvedli inscenaci O Malence. Vždy se snažíme 

vybírat pohádky tak, aby jejich příběh měl i výchovný 

charakter“. 
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Anketa 

Obyvatel Českého Těšína jsme se ptali na loutkovou scénu Těšínského divadla. Následující 

anketa znázorňuje, jestli mají lidé ţijící v tomto městě o Bajce ponětí a jestli ji uţ navštívili.  

 

Ivana Skudříková, 45 let, prodavačka 

 

„Ano slyšela. Můj vnouček uţ byl na jednom z českých 

představení. Společně se svými spoluţáky ze školy viděli 

představení Broučci. Byl nadšený a dodnes na loutkovou pohádku 

vzpomíná. Proto se v brzké době chystáme i na pohádku O 

Malence.“ 

 

Marek Martynek, 37 let, podnikatel 

 

„Bohuţel ne. Těšínské divadlo jsem navštívil pouze jednou, sice se 

mi představení velmi líbilo, ale můj nabitý program mi nedovoluje 

ţít i kulturním ţivotem.“ 

 

 

 

 

Radovan Pudleiner, 29, číšník 

 

„Ne, neslyšel. S přítelkyní spíše chodíme do ostravských divadel. 

Podle mého názoru jsou v Ostravě mnohem lepší a divácky 

atraktivnější představení, neţ tomu je v Českém Těšíně.“  
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Brigita Foltýnová, 21 let, studentka, Český Těšín 

 

„O Bajce uţ jsem slyšela. Má matka učí na zdejší základní škole, 

takţe uţ se svou třídou jednu z pohádek viděla, ale já osobně jsem 

ţádné představení ještě neviděla. Moţná to časem napravím“. 

 

 

 

Daniela Hotová, 63 let, důchodkyně, Český Těšín 

 

„Ano slyšela a jsem z loutkového divadla nadšená. Myslím, ţe je 

to výborný nápad. Já sama do Těšínského divadla chodím 

pravidelně, protoţe mám předplatné. Loutkové představení jsem 

zatím ještě neviděla, ale doufám, ţe budu mít brzy příleţitost a 

zase si oţivím některou z pohádek, kterou Bajka nabízí.“  

 

 

Kateřina Hýblová, 24 let, zdravotní sestra, Český Těšín 

  

„Samozřejmě. Mezi mé známé patří i pár herců z Těšínského 

divadla, takţe toho o Bajce vím docela dost. Jen mě mrzí, ţe 

Bajka zatím nemá svou scénu, ale doufám, ţe se divadlu co 

nejdříve podaří sehnat finanční prostředky a nová scéna brzo 

vznikne.“  
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Rozhovor 

Karol Suszka je ředitelem Těšínského divadla od roku 2000. V samotném divadle je ale 

mnohem déle, protoţe předtím působil jako šéf polské scény. Ač je dnes ředitelem, jeho 

povoláním je i divadelní reţie. Reţíroval například pohádku Sněhurka, která na scéně tohoto 

divadla vydrţela uţ dvacet let.  

 

S jakými plány jste před 11 lety začal ředitelovat? 

V roce 1998-2000 došlo v Těšínském divadle k váţné divácké 

krizi. Je zajímavé, ţe při vysokém uměleckém ztvárnění 

představení, které jistě divadelní soubor odváděl, diváci řekli, ţe 

tak vysoké umění a náročná představení nechtějí. Ve zmíněném 

období se odhlásilo aţ 1200 předplatitelů, coţ byl pro divadlo 

nepředstavitelný pokles. Proto bylo pro mne hlavním cílem získat 

zpět důvěru diváků. Vím, ţe diváci mají na scéně rádi mládeţ, 

proto jsem se obrátil na pana Číţka, který byl v té době šéfem 

dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a nabídl 

jsem mu post šéfa české scény TD s nadějí, ţe „stáhne“ hereckou 

mládeţ k nám do divadla. A to se naplnilo.  

 

Po zániku Okresního úřadu Karviná jste přešli pod vedení Moravskoslezského kraje. 

Poznamenal vás tento fakt existenčně? 

Musím říct, ţe na zřizovatele máme opravdu štěstí. Ať uţ to byla Karviná, kde k nám byli 

velice nakloněni a Těšínské divadlo měli rádi či Moravskoslezský kraj, kde si na podporu 

určitě nemůţeme stěţovat. Ale myslím, ţe v současné době se máme moţná i trošku lépe, neţ 

bychom se v téhle globální finanční situaci mohli mít. Tím samozřejmě nechci říct, ţe je vše 

úplně ideální a ţe jsme tzv. za vodou.  

 

Zmínil jste finanční krizi, museli jste se uskromnit? 

Prozatím ne. Prvními kroky, kterými se tato situace většinou řeší, je sniţování stavů a 

finanční škrty.  Díky zodpovědnému repertoáru a uměleckému ztvárnění máme stále plné 

sály, coţ je dominantní ukazatel kaţdého uměleckého tělesa a tím také máme (aspoň z části) 

na finanční zabezpečení našich pracovníků. Takţe my si opravdu nemáme na co stěţovat. 
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Řada kulturních institucí vyuţívá štědrosti Evropské unie. Patříte mezi ně? 

Těšínské divadlo bohuţel nesplňuje nároky Evropské unie. Nejsme ani kulturní památka a ani 

nejsme na turistické stezce, takţe pro Evropskou unii není divadlo dostatečně atraktivní. Já 

sám jsem prozatím skeptický k Evropské unii, a to hlavně ke způsobu, jakým zástupci EU 

jednají. Měli jsme snahu a usilovali o grant, ale bohuţel jsme se setkali jen s nezájmem. 

Nejsem proti Evropské unii, ale proti lidem, kteří za Evropskou unii jednají.  

 

Mluvili jsme teď o evropských penězích, ale jak vidíte český systém financování 

kultury? 

Víte, nedávno jsme uspořádali setkání divadla, tedy jeho vedení, s našimi důchodci. Tuto akci 

jsem vymyslel pro příleţitost oslavy Mezinárodního dne divadla. A taky zde jsem si uvědomil 

zásadní rozdíl mezi naší kulturní politikou a sousedním Polskem. V Polsku tento svátek slaví 

honosně, rozdávají se metály, květiny, pořádají se premiéry, prostě dělají vše, aby ukázali, ţe 

jim na kultuře v tomto případě na divadle, záleţí. U nás se o tomto svátku ani neví, jako 

bychom se styděli, ţe máme „nějaké divadlo“. Myslím si, ţe pokud si stát neuvědomí, ţe 

kultura je jednou z nejdůleţitějších forem prezentace daného národa, ke zlepšení nedojde. 

Slibovaného jednoho procenta HDP na kulturu vláda stále nedosáhla, ale naopak ještě kleslo. 

Podívejme se na Norsko, tam jsou procenta dvě. Takţe já jsem současným postojem České 

republiky ke kultuře zklamán.  

 

Část peněz na provoz divadla máte také z Polska. Jakým způsobem se k nim dostanete? 

Polská republika nám pomáhá prostřednictvím grantů. My si kaţdoročně o grant napíšeme a 

buď ho dostaneme nebo ne. Tyto prostředky nejsou nějak velké, ale i za to jsme vděční.  

 

Projevuje se přízeň vašich diváků i v tom, ţe vás finančně podporují sponzorskými 

dary? 

Podnikatelé nám pomáhají hlavně při organizování Festivalu divadel Moravy a Slezska. 

Poskytují nám např. věcné dary, které pak pouţíváme pro oceňování nejlepších výkonů 

v rámci festivalu.   

 

Je jasné, ţe ve vaší ředitelské práci řešíte hlavně uţ zmiňované peníze, ale jak uţ bylo 

řečeno, jste i umělec. Máte třeba ještě herecké nebo reţijní ambice? 

Samozřejmě, já v podstatě dohlíţím na kaţdé přestavení a zodpovídám za to, jestli dané 

představení uvedeme nebo ne. Uţ se i stalo, ţe jsem přestavení musel zrušit, protoţe jsem 
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nebyl přesvědčen o jeho kvalitách. Občas i reţíruju a také si sem tam zahraju. Hraju 

v přestavení Noc na Karlštejně a ke spolupráci mě přizvali do divadla v Olomouci, kam 

dvakrát do měsíce dojíţdím. Samozřejmě je to pro mě velká pocta, ţe mi i jiné divadelní 

soubory důvěřují a dávají příleţitost.  

 

To je tedy současnost. A jaké jsou vaše plány do budoucna? 

Mým největším přáním je, abychom vytvořili druhou scénu, která bude domovskou scénou 

pro loutkovou scénu Bajka. Tímto směrem se teď ubírá mé veškeré snaţení a doufám, ţe se 

nám to co nejdříve povede.  

 

Přeji Vám, aby se všechny Vaše plány a přání vyplnily a divadlo i nadále vzkvétalo. 

Děkuji Vám za rozhovor.  
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Poznámka: Romantika se vším všudy 

Chodit do divadla a na koncerty je pro mnohé lidi v dnešní době moţná uţ přeţitkem. 

Mnohem častěji navštěvují obchodní centra, kde tráví svůj volný čas. Já osobně umění beru 

jako vyjádření určité skupiny lidí, která se nestydí potěšit nás, méně talentované, svým umem 

a nadáním. Upřímně tyto lidi respektuji a váţím si jich. Zvláště v současnosti, kdy kvalitní 

umění v jakékoliv podobě je dle mého nedostatečně doceněno. Jednoho krásného pátečního 

dne, kdy jsem neměla zrovna moc dobrou náladu, mě přítel překvapil vstupenkou na 

divadelní představení Těšínského divadla. Byla jsem ráda, protoţe divadlo má dlouhodobou 

tradici a pojí se v něm česká i polská scéna, na které spousta herců z obou stran hranice 

nastartovala svou divadelní či filmovou kariéru.  

 Ještě před samotným začátkem mě dojala směsice lidí před budovou, kteří svými 

úsměvy mazali mé prvotní rozpaky. Dávali okatě najevo své nadšení z očekávaného 

kulturního záţitku. Hra Romeo a Julie, kterou dávali, je klasickým ţánrem a nebojím se říct, 

ţe spojuje generace prokletých i zamilovaných lidí. Mnozí diváci se moţná v této hře i našli. 

Po uvedení příjemnou slečnou, která mého přítele doslova okouzlila, jsem sice měla sto chutí 

vrátit se zpátky domů, ale naštěstí mne odradilo očekávání nevšedního záţitku a romantiky. 

Při vstupu do sálu a nalezení našich míst mě zaujal pán, který seděl hned vedle. Postarší muţ, 

který bujarými řečmi a vtípky bavil své spolusedící nevypadal, ţe se přišel kochat 

přestavením.  

 Opona padá, přítel mě chytá za ruku a já si říkám, ţe dnešní večer bude skvělý. 

Bohuţel. Po patnácti minutách mé nadšení opadá. Soused nepřestává bavit okolí svými 

historkami z restauračního zařízení, ze kterého nejspíš i na představení přišel. První půlku hry 

trpím a ani druhé dějství to nezachránilo. Pán usnul a svým chrápáním přerušoval veškerý děj. 

Měla jsem po náladě i záţitku. Vlastně jsem si při závěrečném aplausu nebyla jista, jestli 

diváci tleskají hercům nebo právě onomu pánovi, který se právě vzbudil.  

 Večer přeci jen nakonec dopadl dobře. Přítel mě vzal na romantickou večeři a já na 

rozpačitý záţitek zapomněla. A jaké z toho plyne poučení? I přes vysokou kvalitu divadelního 

představení a nasazení herců, můţe jeden nechovaný člověk zkazit celkový dojem. Proto se 

vţdy dobře rozhlédněte, kam si vlastně sedáte. Herci totiţ mají být především na jevišti a ne 

v hledišti.  
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5 ZÁVĚR 

Kultura tvoří identitu kaţdého národa. Ať uţ se jedná o kulturu ţivou, kdy můţeme 

obdivovat talentované umělce nebo kulturu neţivou, kdy vzhlíţíme k architektonickým či 

přírodním památkám a jsme pyšní, ţe ţijeme v daném městě, kraji či státě. Kultura, ač ţivá či 

neţivá, je velkým lákadlem turistů, na kterých Česká republika profituje. Praha, Český 

Krumlov, Písek a další česká města jsou jedny z nejkrásnějších v celé Evropě a český národ 

můţe být opravdu hrdý, ţe ţije právě zde. Bohuţel vše netrvá věčně a je třeba se stále 

zlepšovat a jít dopředu a v oblasti kultury tomu není jinak. Neustále jsou zapotřebí finanční 

prostředky na rekonstrukce památek, na realizace nových projektů, jenţe těchto prostředků 

není dostatek. Se vstupem do Evropské unie ve všech kulturních zařízeních jistě stoupla 

naděje, ţe si přilepší a díky finanční podpoře z EU budou moci realizovat své cíle a plány. 

Podpora byla, ale ne všude. Příkladem je Těšínské divadlo, které je pro EU naprosto 

neatraktivní kulturní instituce, tudíţ nemá ţádnou šanci získat tolik potřebné finance. 

Organizace totiţ není kulturní památka a ani se nenachází na cyklistické stezce či podobné 

turisticky zajímavé trase. V současné době je zatím Česká republika čistým příjemcem. 

Otázkou je ale, jak to bude vypadat s kulturou od roku 2013, kdy se z ČR stane čistý plátce. 

Nezbývá nic jiného neţ doufat, ţe se do té doby situace zlepší a kultura se stane pro 

představitele státu důleţitější oblastí a začne ji více podporovat. 

Cílem práce bylo představit Těšínské divadlo jako kulturní instituci z hlediska činnosti a 

hospodaření a uvést jeho problematiku v kontextu kulturní politiky státu a přístupu státu či 

samosprávy k financování kulturních institucí. Kapitola byla věnována i financování kultury 

v České republice. Zjištění, které z bakalářské práce vzešlo, není vůbec pozitivní. V roce 2001 

vláda přijala závazek, který určuje podíl státních výdajů na kulturu. Tento podíl by měl 

dosahovat jednoho procenta. Od doby schválení se závazku zatím nepodařilo docílit. Zatím 

nejvyšším podílem bylo 0,66 % v roce 2008. V letošním roce tento podíl opět klesl a dosahuje 

pouhých 0,61 %. Co je ale paradoxní - od přijetí dokumentu, ve kterém se vláda zavázala 

poskytovat 1 % na kulturu, začal podíl klesat. Pro porovnání, většina států Evropské unie 

jednoho procenta dosahuje a například Estonsko kulturu podporuje aţ dvěma procenty. 

Problémem ale je, ţe schválení vládou není závazné pro tvorbu rozpočtu. Aby byl zákon přijat 

musel by ho schválit Parlament ČR a poté by uţ vláda byla nucena závazek plnit. Záměrem 
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bakalářské práce není kritizovat současnou situaci a postavení České republiky ke kultuře, ale 

poukázat na nevyhovující podmínky, které kultura pro své fungování má.   

Po provedení drobné analýzy hospodaření TD lze říci, ţe Těšínské divadlo, příspěvková 

organizace je bezesporu kvalitním poskytovatelem kultury v Českém Těšíně. Obyvatelé 

mohou být spokojeni, ţe se i v tak malém městě provádí umění na vysoké úrovni. Pro diváky 

jsou kaţdoročně připravena velmi atraktivní představení a ceny vstupenek jsou v porovnání 

s kvalitou divadla velmi nízké. Zvýšení vstupného by divadlu jistě pomohlo. Jejich 

současným cílem je totiţ výstavba tzv. Malé scény, která by se stala mateřskou scénou pro 

loutkovou scénu Bajka. Na zrekonstruování prostoru ale zatím nemá organizace vlastní 

prostředky a právě zdraţení vstupného by bylo dalším krokem k dosaţení cíle. Bohuţel se ale 

musí vedení divadla ohlíţet na skladbu diváků, kteří divadlo navštěvují, většinou se jedná o 

důchodce či studenty, kterých by určitě se zvýšením vstupného ubylo. Dále musí brát 

organizace v potaz poměrně nízkou průměrnou mzdu v Moravskoslezském regionu.  

 Oţivit kulturu a poskytnout finanční prostředky na její financování by mohli i 

podnikatelé či výdělečné organizace, a to prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů. 

Zaměstnanci by tak dostávali různé permanentky, například do divadla, čím by měla divadla 

zaručena další diváky, kteří by si navykli na pravidelnou dávku umění. Kaţdá změna, i kdyţ 

malá, můţe napomoci vylepšit prozatímní situaci.  
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