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1 ÚVOD 
 

„Nicht alles, was zählbar, ist zählt und nicht alles, was zählt, ist zählbar.“ 

 

,,Ne vše, co lze spočítat, se počítá; ne vše, co se počítá, se dá spočítat.“ 

 

Albert Einstein 

Úvodní citát Alberta Einsteina odráží rozpor mezi hodnotou umění a hodnotou, která 

je mu přisuzována. V povědomí české společnosti divadlo stále zaujímá místo zábavného 

využití volného času. Kultura včetně divadelnictví však není pouze zábavou, ale především 

duchovním základem společnosti, měřítkem její vyspělosti i součástí identity včetně identity 

národní.   

Jak je uvedeno v dokumentu Státní kulturní politika ČR 2009–2014, který vypracovalo 

Ministerstvo kultury ČR v roce 2009: Pociťována je (rovněž) všeobecně nízká úcta 

k duševnímu vlastnictví, podceňování kulturních potřeb člověka a významu kultury jako 

sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje a její role při prevenci sociálně 

patologických jevů.  

V dnešní době dochází k neustálému rozvoji odosobnělých technologií a neosobní 

mediální komunikace. Divadelní představení jsou naproti tomu stále živým a 

nezprostředkovaným děním, a proto se domnívám, že by mu měla veřejnost věnovat více 

pozornosti a nepodceňovat jeho funkci ve společnosti. Z tohoto důvodu jsem si vybrala jako 

téma své diplomové práce divadlo, které podle Nekolného (72:2006) je minoritní záležitostí, a 

předností praktické demokracie je, že si své minority pěstuje.  

Vzhledem ke zvětšující se konkurenci rostoucí nepřímo úměrně s částí státního 

rozpočtu, která je na kulturu vyhrazena, se zvyšuje důležitost užití ostatních zdrojů 

financování divadel, než jakými jsou příspěvky z veřejných rozpočtů, a tudíž také roste 

význam marketingových metod a strategií. S přihlédnutím na tyto skutečnosti jsem zvolila 

zaměření své diplomové práce: financování a marketing divadla, konkrétně Národního 

divadla Moravskoslezského (dále jen NDM). Vybrala jsem si právě toto veřejné divadlo, 

protože udržuje v Ostravě, městě, ve kterém žiji celý život, vysoké umění.  

Problémová oblast práce: Financování a marketing neziskových organizací a 

konkretizace problematiky do oblasti NDM. 



 

 

Cíl práce: Vymezení podstaty a specifik veřejného divadla, deskripce systému 

financování a marketingu v NDM, analýza současné marketingové strategie a vytvoření 

návrhů vedoucích ke zlepšení marketingové komunikace. 

Ke zpracování diplomové práce jsem použila metodu rešerše odborné literatury 

z oblasti veřejné správy, marketingu a managementu neziskových organizací, divadel. 

Vycházela jsem také z výsledků již realizovaných empirických výzkumů (jako sekundární 

zdroj teoretických informací), analýzy vlastního marketingového výzkumu a zpracovávala 

interní dokumenty NDM. 

Pro svou práci jsem si zvolila tuto hypotézu: 

Většina populace divadlo nenavštěvuje. Přes to jsou si lidé vědomi jeho významu 

ve  společnosti, především pak pozitivního vlivu na děti a mládež.  

Diplomová práce byla sepsána v souladu s vytyčenými cíli a problémovou oblastí. 

Práce obsahuje úvod, 3 kapitoly a dále závěr, seznam použitých zdrojů, příloh a zkratek, 

prohlášení o využití výsledků diplomové práce a 6 příloh.   

V první kapitole je definováno divadlo, divadelní struktura a multiplikační efekty 

divadla, spolu se zasazením divadla do veřejné ekonomiky a veřejných financí. V této 

kapitole jsou rozebrány specifika divadelního produktu jako jedné z forem veřejné služby. 

Dále je zde popsáno legislativní vymezení příspěvkové organizace – právní formy veřejného 

divadla.  

Druhá kapitola obsahuje základní informace o NDM, o jeho poslání a činnosti. Je zde 

přiblíženo financování tohoto divadla se zaměřením především na zřizovatele – statutární 

město Ostrava. Mimoto se zde nachází přehledy vývoje ukazatelů hospodaření a finanční 

soběstačnosti v letech 2006–2010.  

Třetí kapitola se zabývá marketingem divadla se zaměřením na specifika marketingu 

neziskových organizací. Součástí této kapitoly je marketingový výzkum realizovaný pomocí 

dotazníkového šetření, jehož cílem bylo mimo vyvrácení či potvrzení stanovené hypotézy, 

také mapování názoru veřejnosti na divadlo. Následuje popis nástrojů marketingového mixu 

s konkretizací do prostředí NDM a rozbor komunikace s masovými médii v rámci propagace 

a budování publicity.  



 

 

2 DIVADLO VE VEŘEJNÉM SEKTORU 
 

Realizaci divadla můžeme chápat jako akt divadelnictví, akt onoho ,,divadelna“, jako 

uskutečnění identity divadla, jako soubor všeho, co se týká divadla, všech hmotných atributů i 

činností a aktů, ,,souvislostí“ a ..členění časoprostoru“, ,,opakování“ a dalších kategorií, 

nastolených Havlem. 1 

2.1 Divadlo  

 

Divadlo bývá označováno za nejvyšší formu umění, protože kloubí všechny umělecké 

oblasti do jedné: hudbu, poezii, tanec, malířství, fotografie atd.  

Divadlo jako samostatná hospodářská jednotka nese bezprostřední odpovědnost 

za  svou kulturní i hospodářskou činnost. Hlavního účelu dosahuje tato organizace tvorbou, 

výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních scénách. Dále provozováním vlastních 

divadelních inscenací formou zájezdové činnosti, tvorbou či organizací jiných divadelních a 

kulturních pořadů (koncerty, přehlídky a festivaly), včetně uvádění hostujících souborů i 

jednotlivců. 

Pro podporu své hlavní činnosti vyvíjí také činnosti ediční, propagační a publikační. 

Divadla zpravidla vydávají, prodávají nebo jinak šíří neperiodické publikace; programy, 

vstupenky a jiné tiskoviny. V souladu se svým kulturním charakterem může divadlo také 

vykonávat doplňkovou činnost, a to především v oblasti reklamy, propagace, pronájmu 

divadelní techniky a rovněž ve výukové oblasti.  

 

2.1.1 Divadelní infrastruktura a klasifikace divadel 

Všechna divadla dohromady, divadelnictví jako soubor divadelních institucí, budov a 

prostor jako celek, lze nazvat divadelní sítí neboli divadelní infrastrukturou země. 
2 

Po listopadu 1989 se rozvinuly vedle základního typu kontinuálně subvencovaných 

divadel (státní stálá divadla nebo též kamenná) také dva zcela nové typy. Prvním je 

soukromopodnikatelský a druhým neziskový sektor.  

Divadlo v rámci veřejného sektoru je zřizované z vyššího zájmu, a to z kulturního 

zájmu státu, kraje nebo obce, které jsou jeho zřizovateli.  Zřizovatelé finančně podporují tyto 

zpravidla neziskové organizace a nesou zodpovědnost za hospodářské (zprostředkovaně i 

                                                           
1
 Cit. DVOŘÁK. Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2004, str. 19 

2
 Cit. DVOŘÁK. Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2004, str. 30-31 



 

 

umělecké) výsledky divadla. Kontinuálně subvencovaná divadla, tzv. stálá3, dotovaná 

nejčastěji fungují v režimu příspěvkové organizace nebo stále častěji jsou provozována 

v režimu obecně prospěšné společnosti. 

Základní rozdělení divadla je na veřejné a soukromé divadlo. Nejčastější právní 

formou veřejného, statutárního divadla je příspěvková organizace a obecně prospěšná 

společnost. Do této skupiny patří převážně divadla repertoárová (repertoár nabízí několik 

inscenací), ansámblová (divadlo má vlastní soubor v pevném angažmá) a divadla se stálou 

scénou (divadlo působí ve vlastní budově, popř. sále). Divadlo soukromé je poutáno 

ke stálému místu (vlastní sál, sezónní stagiona4 ad.) a právně provozováno jako akciová 

společnost, společnost s ručením omezeným nebo na živnostenský list svého vedoucího 

(s předmětem činnosti ,,zprostředkování v oblasti kultury“). Divadlo soukromé neboli privátní 

lze kromě toho provozovat na soukromém, avšak neziskovém principu, s právní formou 

občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost.  

V následující tabulce se nachází vybrané ukazatele přiřazené jednotlivým typům 

divadel dle subjektu zřizovatele za rok 2010 v ČR (nejsou zahrnuty stagiony).   

 

Tabulka 2.1 Přehled vybraných ukazatelů divadel ČR za rok 2010 

Vybrané ukazatele Zřizovatel divadla Celkem 

veřejná 

správa 

občanská 

sdružení 

podnikatelský subjekt 

Počet divadel 42 66 43 151 

Počet titulů 
v repertoáru 

1 369 755 577 2 701 

Počet zaměstnanců 
divadel 

6 255 398 361 7 014 

Kapacita divadel 24 476 4 771 7 401 36 648 

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu,
5
 vlastní zpracování, 2012  

                                                           
3
 Termín v němčině Theater der öffentlichen Hand, DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. 

[Praha?]: Pražská scéna, 2005. 311 s. ISBN 80-86102-49-1, v italštině teatro stabile, internetový překladač 
webového prohlížeče google, dostupné z: www.translater.google.cz   
4
 Divadlo stagionového typu, tzv. stagiona je divadlo bez vlastního profesionálního souboru. Divadlo samo 

neprodukuje divadelní představení, ale na svých scénách a v sálech uvádí cizí představení, MINISTERSVO 
KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2010, [online] 2010. cit. 
[2012-04-04], dostupné z:  
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statistika_kultury_2010_Umeni_web.pdf 
5
 Společnost NIPOS zabezpečuje státní statistickou službu za oblast kultury z pověření Ministerstva kultury 

České republiky na základě Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
oficiální webové stránky státní příspěvkové organizace NIPOS, dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/ 



 

 

Aktuální situace divadla je podle Dvořáka charakteristická podceňováním a 

nedoceňováním funkce divadla ve společnosti. Tato situace je však v rozporu s českou tradicí 

a zejména praxí vyspělých zemí. Příkladem je Německá republika, kde divadlo představuje 

velmi významný tradiční kulturní statek, jenž se těší velkému zájmu médií, prestiži a podpoře 

ze strany veřejnosti. Obdobně v řadě kultur je divadlo důležitý vzdělávací prvek ve struktuře 

všeobecného vzdělání. Dramatická výchova a divadlo bývá součástí základní výuky celé 

populace, má své místo ve struktuře všeobecného vzdělávání a je zařazováno do sociálních a 

jiných programů (např. pro menšiny, lidi s handicapem apod.).  

2.1.2 Multiplikační efekty divadla 

V roce 2006 vznikla studie Ekonomika kultury v Evropě,
6 ve které bylo prokázáno, že 

kultura má jasný pozitivní vliv na ekonomiku země. Podle řady analýz je schopna stát se 

hnací silou udržitelného rozvoje, prosperity a civilizační konkurenceschopnosti celé 

společnosti.  

Divadlo jako tzv. kolektivní statek není vnímáno jen jako žádoucí veřejný zájem a 

veřejná kulturní služba, jako fenomén veřejné prospěšnosti, ale jednoznačně i jako významný 

městotvorný prvek, jako rozhodující lokální faktor, jako přirozené fórum a centrum obce a 

občanů s mocí identifikační a s vlivem na všeobecné zkvalitnění života.
7 Pokud si divadla 

udržují vysokou společenskou hodnotu, přispívají k obrazu města a mohou také 

spolurozhodovat o usazení průmyslových podniků.8  

Legitimitu vynakládání veřejných prostředků ve prospěch divadel tedy lze 

argumentovat veřejným zájmem společnosti. Veřejná kulturní služba přímo souvisí s kvalitou 

života, která je zase v přímé odpovědnosti politické reprezentace té které země. Navíc divadla 

vytváří multiplikační efekty financí vynaložených z veřejných zdrojů na jejich provoz či 

investice. Tato multiplikace je založena na 3 typech užitných efektů: ekonomických, 

sociálních, estetických a kreativních.   

 

                                                           
6
 Tuto studii vypracovala v roce 2006 pro Evropskou komisi společnost KEA Public Affairs ve spolupráci s Media 

Group a MKW Wirstschaftsforschung GmbH. MINISTERSVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Studie Ekonomika 
kultury v Evropě, [online] 2006. cit. [2012-03-05],  dostupné z:  
http://www.proculture.cz/cultureinfo/analyzy-a-zpravy/studie-ekonomika-kultury-v-evrope-1260.html 
7
 Cit. NEKOLNÝ. Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. 2006, str. 62-63 

8
 Příkladem místního působení je ekologicky ozdravující revoluce v německém Porúří. Zde se správy měst i 

spolkové země rozhodly učinit města přitažlivějšími pro návrat a připoutání podnikatelů. Proto byl kladen důraz 
podložený silnou finanční injektáží především na posílení kulturních institucí, jakými jsou především divadla, 
festivaly, umělecké školy, muzea, galerie atd. Od té doby funguje přední německá činoherní scéna 
Schauspielhaus v Bochumu a mezinárodní centrum loutkářství Figuren-Theater Institut také v Bochumu, 
divadelní festival Ruhrfestspiele v Recklinghausenu a další. NEKOLNÝ Bohumil a kol. Divadelní systémy a 
kulturní politika. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X 



 

 

1. Užitné efekty ekonomické: 

- divadelní subjekty vynakládají významnou část výdajů na nákup zboží a služeb 

produkovaných v jiných odvětvích, a tím zajišťují i odbyt další produkce, 

- finance poskytnuté divadlům se jednou třetinou vrací zpět do veřejných rozpočtů 

formou přímých i nepřímých odvodů (bylo prokázáno, že ze 2,5 mil. Kč veřejných 

nákladů se v ostravském regionu 1 mil. Kč vrací do veřejných rozpočtů),  

- divadelní aktivity přímo ovlivňují kulturní turistiku, která veřejným rozpočtům přináší 

příjmy,  

- divadlo je z množiny kulturních instrumentů jedním z rozhodujících ekonomických 

nástrojů. 

2. Užitné efekty sociální: 

- divadlo je významným prvkem sociální koheze,  

- je důležitým městotvorným prvkem a přirozeným centrem občanů,  

- souvisí přímo s kvalitou života občanů,  

- přispívá ke kultivaci i vzdělanosti občanů,  

- v procesu globalizace se divadlo stalo místem představujícím regionální a národní 

identitu a umožňuje identifikaci s vlastním kulturním dědictvím včetně jazyka.  

3. Užitné efekty estetické a kreativní: 

- divadlo je nástrojem pro interpretaci a rozvoj kulturního dědictví země,  

- je prostorem pro novou tvorbu,  

- je prostorem živé komunikace lidí. 

Traduje se, že ČR disponuje vyspělou divadelní kulturou s vybudovanou 

infrastrukturou. Dokonce, že divadelní síť, jejímž základem jsou repertoárová divadla, je 

naddimenzovaná. Česká republika patří, co se týče divadel, představení a premiér, vzhledem 

k velikosti území a počtu obyvatel, k rozvinutým evropským divadelním kulturám. 

Dle každoročního statistického šetření v roce 2010 byl celkový počet divadel (včetně stagion) 

v České republice 214. Působilo zde 157 souborů na 268 stálých scénách a divadelních 

sálech. V tomto roce bylo odehráno 26 883 představení a 685 premiér, které celkem shlédlo 

téměř 5 mil. diváků.     

 



 

 

2.2  Veřejný sektor a financování 
  

Národní hospodářství se člení na ziskový (tržní) a neziskový (netržní) sektor. 

V neziskové oblasti je vedle soukromého sektoru a domácností také sektor veřejný, kde je 

umístěno veřejné divadlo jako nezisková organizace.  

Veřejné divadlo patří do systému veřejné správy, tzn., že tento sektor je zabezpečován 

státní správou a financován veřejnými financemi. Termínem veřejné finance jsou označovány 

specifické finanční vztahy a operace probíhající v rámci ekonomického systému mezi orgány a 

institucemi veřejné správy na straně jedné a ostatními subjekty na straně druhé (tj. občany, 

domácnostmi, firmami, neziskovými organizacemi apod.).
9 

Veřejné výdaje lze vnímat jako tok finančních prostředků, které jsou v rámci veřejné 

rozpočtové soustavy alokovány na realizaci fiskálních funkcí státu, a to na principu 

nenávratnosti a neekvivalence.  Účely veřejných výdajů jsou velmi rozmanité. Nejstarším 

bylo a je financování činností samotné vlády, dlouhou tradici mají také výdaje na obranu, 

bezpečnost, soudnictví apod. S rozšiřováním aktivit státu však přibyly i další účely, 

např. výdaje na  zdravotnictví, vzdělání a v neposlední řadě také kulturu.  

Rozpočtová soustava je v každém státě nedílnou součástí finančního systému a její 

rozsah je závislý na politickém a územním uspořádání státu, a také na velikosti veřejného 

sektoru a tradicích dané země. Soustava veřejných rozpočtů v ČR je tvořena rozpočty 

centrální vlády a rozpočty místními. Mezi rozpočty centrální vlády patří státní rozpočet včetně 

Národního fondu (předstrukturální a strukturální fondy EU), šest státních fondů, privatizační 

fondy a zdravotní pojišťovny. 
10

  

Orgány veřejné správy, které provozují, organizují či regulují veřejnou službu, jsou 

v  případě České republiky stát (Ministerstvo kultury ČR), kraje (14 krajských samospráv 

včetně hlavního města Praha) a obce (resp. města). 

Soustava veřejných rozpočtů se řídí rozpočtovými pravidly, která mají podobu dvou 

zákonů: zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
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2.2.1 Divadlo jako veřejný statek 

V širokém pojetí je kultura smíšený kolektivní statek, na jehož trvalé produkci a 

spotřebě má kulturně vyspělý stát zájem. 
11

 Kulturní statky lze rozdělit na veřejné, smíšené a 

privátní.  

Veřejná divadla nevyrábí statky čistě veřejné, ale tzv. hraniční. Ekonomické statky se 

třídí dle různých hledisek, zpravidla podle potřeby, místa a způsobu rozhodování a jejich 

financování. Základním rozdělením se statky dělí na soukromé a veřejné. Avšak existují 

statky, které nelze přesně zařadit do uvedených skupin, jsou jimi tzv. hraniční (polotržní) 

statky. Tyto procházejí trhem, ale jejich cena je předmětem různých diskriminačních opatření 

ze strany státu či jeho organizačních složek, a to v podobě např. subvencí v ceně. 

Podle statistických údajů z roku 2010 průměrná cena vstupenky divadla, jehož zřizovatel je 

subjekt veřejné správy, činí 192,- Kč. Průměrná hodnota vstupného v těchto divadlech však 

dosahuje 1 020,- Kč a podíl veřejných rozpočtů na jedné vstupence je 712,- Kč.  

Velmi často se používá v praxi spíše termín veřejná služba jako netržní služba, a to 

zpravidla pro nehmotné veřejné statky, jejímž výsledkem není vlastnictví.
12

 Pro potřeby 

obyvatelstva jsou obvykle zajišťovány prostřednictvím neziskových organizací, státních a 

komunálních podniků nebo formou veřejné zakázky u soukromého sektoru. V České 

republice jsou vládními neziskovými organizacemi: organizační složky státu, příspěvkové 

organizace a obecně prospěšné společnosti.  

Neziskové organizace se zabývají něčím, co se velmi liší od podnikatelských, 

ziskových organizací. Zásadní rozdíl mezi ziskovými a neziskovými organizacemi je 

ve  vlastnictví a způsobu hospodaření. V neziskovém sektoru není zisk rozdělován mezi 

vlastníky či podílníky, ale organizace ho užívají k dalšímu rozvoji a zkvalitnění své činnosti. 

Podle Drukera je produktem neziskové organizace změněná lidská bytost. 

Neziskové kulturní organizace mají jedinečnou roli na trhu, protože poskytují zboží 

nebo služby, které obchodní firmy nemohou, anebo nechtějí poskytovat. Pro pochopení 

poslání a cílů neziskových organizací se tyto organizace klasifikují podle kritéria zakladatele, 

poslání a financování (Šimková 12:2009):  

 

A) Kritérium zakladatele 

Divadla jsou veřejnoprávními organizacemi v případě, že byla založena státní správou 

nebo samosprávou. Příkladem divadla zřízeného a spravovaného státem je Národní divadlo 
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 Cit. PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav, JETMAR Marek: Veřejná správa a finance. 2005, str. 348 
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 Cit. PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav, JETMAR Marek: Veřejná správa a finance. 2005, str. 44  



 

 

v Praze nebo také Státní opera Praha. Moravskoslezské divadlo Olomouc je zřízeno a 

spravováno krajem, obcí je zřízeno a spravováno Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Mezi 

divadla, která prošla transformací z příspěvkového režimu na obecně prospěšné společnosti, 

patří např. Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava.13  

 

B) Kritérium globálního charakteru poslání 

Dle tohoto kritéria se neziskové organizace člení na veřejně prospěšné a vzájemně 

prospěšné. Divadla jako producenti smíšených statků uspokojují potřeby veřejnosti a za tímto 

účelem jsou založena. Přispívají ke kultivaci, vzdělanosti a národnímu uvědomění lidí. Působí 

pozitivně na externí prostředí, tzn., že jsou veřejně prospěšnými organizacemi.  

 

C) Kritérium financování 

Financování divadel se realizuje prostřednictvím veřejných rozpočtů, různých 

externích zdrojů nebo vlastních příjmů. Většina současných repertoárových divadel je 

zřizovaná a provozovaná obcí a má zajištěný přístup k veřejným zdrojům na základě zákonu 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, prostřednictvím rozpočtové skladby 

jednotlivých územních rozpočtů14 (např. Divadlo loutek Ostrava nebo Divadlo Husa 

na Provázku). Dalším zdrojem financí pro divadla a ostatní neziskové kulturní organizace je 

Státní fond kultury ČR nebo Ministerstvo kultury se svým rozpočtem. Ostatní divadla mají 

zajištěný přístup k těmto zdrojům jen prostřednictvím jednorázových a nenárokovaných 

smluvních vztahů a jsou primárně financována z vlastních příjmů (např. Divadlo na  Jezerce a 

Šembergovo divadlo, které jsou společnostmi s r. o.). 

 

Zdroje financí, ze kterých je kultura realizována, se rámcově rozdělují na tyto základní 

skupiny:  

 

• prostředky z rozpočtů municipalit, krajských úřadů a státního rozpočtu,  

• příjmy z činnosti, která je posláním organizace,  

• tržby spotřebitelů kulturních statků,  
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 V roce 1997 se toto divadlo přetransformovalo na obchodní společnost s ručením omezeným, oficiální 
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uzemnich-rozpoctu-1390.html 



 

 

• příjmy z hospodářské činnosti,  

• ostatní zdroje (sponzorské dary, příspěvky).  

 

A investice do kultury, ať už ze zdrojů státních, či soukromých, by neměly být vnímány 

jako bohulibé příspěvky na zpříjemnění života, nebo dokonce na hledání dalších a dalších 

způsobů, jak zabíjet čas a čelit nudě ale naopak jako pomoc všemu, co hledá a dává našemu 

životu smysl.
15

  

 Každoročně jsou na podporu divadel vyhlašována výběrová řízení na poskytování 

grantů a dotací Ministerstvem kultury ČR, tato výběrová řízení zabezpečují také velká města 

naší republiky, jakými jsou např. Praha, Plzeň a Hradec Králové. Evropská komise vyhlašuje 

výběrové řízení v rámci projektu Program Culture 2000. Divadla mohou mimoto žádat 

o dotace ze Státního fondu kultury, nejčastěji jsou dotace z fondu poskytovány na projekty 

s  mezinárodním přesahem.  

Česká republika jako člen Evropské unie musí dbát unijních zákonů. Nařízení Komise 

Evropského společenství č. 1998/2006 určuje, že z veřejných peněz lze financovat pouze 

neziskové kulturní projekty. Ziskové organizace (divadla), mohou výjimečně získat peníze 

v  maximální výši 200 tisíc eur na období tří let.
16 

Pojmy dotace a grant bývají často významově zaměňovány. Grant je specifičtější 

ve vyhrazeném účelu jeho použití, na rozdíl od dotace, avšak přesná hranice mezi grantem a 

dotací neexistuje. Dotace je chápána jako poskytnutí finančních prostředků, nejčastěji 

ze státního či územního rozpočtu (konkrétní účel dotace může být stanoven, ale nemusí).  

I přes efekty a užitky, které plynou z existence divadla, je jeho financování 

z veřejných rozpočtů opředeno protichůdnými názory. Ve společenské i politické sféře bývá 

vynakládání veřejných nákladů na divadlo vnímáno jako ztrátová dotace. Fakticky se však 

jedná o investici, která přináší nejen sociální, ale i ekonomický zisk formou multiplikačních 

efektů. 

V roce 2000 Rada pro výzkum, vývoj a inovace zadala požadavek Marketingové 

laboratoři Ostrava, aby vypracovala projekt, zabývající se strukturou a formami finančních 

toků a hodnocení externích hospodářských vlivů na příkladu vybraných divadel 

v Moravskoslezském kraji. Tento výzkum prokázal, že mezi lety 1990–1999 1 Kč vynaložená 

z veřejných zdrojů na provoz divadla vygenerovala 1,70 Kč v sektoru služeb, zaměstnanosti, 
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 Cit.  DVOŘÁK, Jan. Management divadla – antologie textů. 2004, str. 188 (Projev exprezidenta Václava Havla 
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16
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daňové výtěžnosti atd. I přes zjištěné skutečnosti se výdaje České republiky na kulturu 

pohybují pod standardem EU, a to 0,5–0,6% ze státního rozpočtu proti obligatornímu 1%. 

2.2.2 Divadlo jako služba 

Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí, být spojena s hmotným produktem. 
17 

Mezi běžné charakteristiky služeb patří: nehmotnost, neoddělitelnost, zničitelnost a 

vlastnictví.  

 

1. Nehmotnost  

Jedním ze znaků služby, kterým se odlišuje od zboží, je nehmotnost. Mnohé vlastnosti, 

na které se při marketingové komunikaci zboží odvolává reklama a které zákazník může 

pouhým pohledem ověřit, zůstávají při prodeji služeb zákazníkovi skryté. Některé prvky 

služby, které představují její kvalitu, lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Tato 

skutečnost je příčinou větší míry nejistoty zákazníků při spotřeba služby. Bez ohledu, zda se 

jedná o službu tržní či neziskovou.  Nehmotnost služeb je také příčinou obtížného hodnocení 

konkurujících služeb a obavy z rizika při nákupu. Proto je při prodeji služby kladen důraz 

na osobní zdroje informací. Základem pro hodnocení kvality služby zákazníkem je převážně 

cena.  

 

2. Neoddělitelnost služeb od producenta služeb 

Produkci a spotřebu zboží od sebe lze oddělit, poskytování služby a její spotřebu však 

nikoli. Služba je produkována v přítomnosti zákazníka, tzn., že zákazník je neoddělitelnou 

součástí produkce služby.  Služba je nejprve prodána a pak teprve produkována a ve stejný 

čas spotřebována. Je tomu tak nejen v případě návštěvy divadla, ale také např. u hromadné 

dopravy, dovolené nebo návštěvy koncertu.  

 

3. Zničitelnost služby 

Službu nelze skladovat, uchovávat a znovu prodávat nebo vracet. Sedadlo v divadle, 

které není prodáno na konkrétní divadelní představení v čase, kdy je nabízeno, nelze 

skladovat a prodat později.  
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 Cit. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2008, str. 13 



 

 

4. Nemožnost vlastnit službu 

Nemožnost vlastnictví služby souvisí s její nehmotností a nezničitelností. Při nákupu 

zboží přechází vlastnické právo na zákazníka. Při poskytování služby však nezíská směnou 

za své peníze zákazník žádné vlastnictví.  Tato skutečnost má vliv na konstrukci distribučních 

kanálů. Ty jsou v těchto případech obvykle přímé nebo velmi krátké.  

 

2.3 Legislativní vymezení 
 

Zákon č. 33/1978 Sb., divadelní zákon byl zrušen v roce 1995. V současné době 

neexistuje pro oblast umění žádný tzv. oborový zákon, který by stanovoval např. způsob 

podpory umělecké tvorby státem. 

Právo občanů na kulturu je garantováno v Listině základních práv a svobod. Právo 

přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.18 

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním 

orgánem státní správy pro kulturu a umění. Spoluvytváří státní rozpočet a podílí se 

na legislativním procesu přípravou nebo prováděním zákonů a také je zřizovatelem 

příspěvkových organizací. Dále zpracovává návrh státní kulturní politiky, kterou předkládá 

vládě a podporuje umění a kulturní aktivity poskytováním dotací a příspěvků. Ministerstvo 

kultury spravuje státní fond kultury, 19 ze kterého mohou kulturní organizace čerpat finanční 

prostředky za podmínek stanovených zákonem a samotným ministerstvem.  

Územním samosprávným celkům je umožněno zakládat příspěvkové organizace, 

konkrétně ve znění § 23, odst. 1b  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Dalším právním předpisem, který upravuje tuto pravomoc, je zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve kterém je zastupitelstvo obce oprávněno zřizovat a rušit 

příspěvkové organizace a schvalovat jejich zřizovací listiny. 20 
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Příspěvková organizace je zřízena na základě zřizovací listiny za účelem činností 

ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejíž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu. Povinné náležitosti zřizovací listiny jsou: název, sídlo, hlavní 

účel, svěřený majetek, okruhy doplňkové činnosti, vymezení práv organizace a doby, 

na kterou je organizace zřízena.  

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný 

k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
21

 Majetek může získat bezúplatným převodem 

od svého zřizovatele, darem (se souhlasem zřizovatele), děděním nebo jiným způsobem 

dle rozhodnutí zřizovatele. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.  

Podle zákona o daních z příjmů mezi poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni 

za účelem podnikání (jako jsou obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

politické strany a jiné), patří také příspěvkové organizace. Předmětem daně z příjmů 

právnických osob jsou vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. 
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3 NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, ROZBOR ČINNOSTI A 

HOSPODAŘENÍ 
 

NDM bylo zřízeno 12. srpna 1919. Zřizovatelem je statutární město Ostrava22 a jeho 

prvním ředitelem byl Václav Jiřikovský, který započal hned následující sezónu novou etapu 

stálého českého divadla v Moravské Ostravě. Ta začala operou Prodaná nevěsta od Bedřicha 

Smetany v budově Městského divadla (dnešní Divadlo Antonína Dvořáka).   

Divadlo realizuje svou činnost ve třech základních objektech. Prvním je divadelní 

scéna Divadlo Jiřího Myrona (dále jen DJM) na ulici Čs. legií. Zde se nachází nejen divadelní 

sál, foyer, šatny a bufet, ale také ředitelství divadla, dvě zkušebny, závodní kuchyně 

s jídelnou, krejčovské dílny a další pomocné provozy. Budova byla postavena na konci 

19. století v novorenesančním slohu a byla Národním domem, viz. příloha č. 1 obsahující 

fotografii této stavby.   

Jednou z nejvýraznějších a nejznámějších architektonických staveb města Ostrava, 

ve které se také nachází druhá divadelní scéna NDM, je budova Divadlo Antonína Dvořáka 

(dále jen DAD) na Smetanově náměstí, která byla postavena v novobarokním stylu. Od roku 

2002 funguje také třetí objekt NDM, a to provozní budova, která se nachází také 

na Smetanově náměstí. Tady jsou umístěny dekorační dílny a sklady dekorací i kostýmů.  

NDM jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení NDM vůči statutárnímu městu Ostrava, 

tj. zřizovateli, je upraveno zřizovací listinou. Statutárním orgánem NDM je ředitel, kterého 

jmenuje Rada města Ostrava.  

 

3.1 Rozbor činnosti a organizace NDM 
 

 Základním dokumentem, jenž upravuje činnost NDM a na jehož základě bylo toto 

divadlo zřízeno, je zřizovací listina NDM. 23  

             Původní listina byla několikrát měněna přílohami, ve kterých je vymezen movitý a 

nemovitý majetek svěřený do správy příspěvkové organizace dle čl. 7 zřizovací listiny a jeho 

ocenění. Tyto dodatečně zařazené přílohy upravují hodnotu nemovitého majetku (budov a 

pozemků) vzhledem k jejich opotřebení, rekonstrukcím, přístavbám atd., viz. příloha č. 2, 

ve které se nachází přehled majetku NDM dle inventarizace ke dni 31. prosince 2004. 
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 IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, okres Ostrava-město. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 
23

 Naposledy aktualizována a schválena dne 21. června 2005. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

 Zřizovací listinou je vymezen předmět činnosti divadla a hlavní účel, za kterým bylo 

divadlo zřízeno. Tímto je:  

 

• umělecké ztvárnění inscenací divadelních děl,  

• předvádění divadelních představení na cizích scénách v rámci České republiky i 

v zahraničí,  

• výroba scénických výprav a kostýmů pro vlastní činnost, 

• vystavování originálů a rozmnoženin děl, 

• pořizování zvukových a obrazových záznamů,  

• veřejné předvádění audiovizuálních děl, 

• vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací souvisejících s hlavní činností, 

• příprava dětí do dětských rolí v operních a baletních inscenacích a udržování jejich 

technické úrovně během divadelní sezóny a způsobilosti k výkonu těchto rolí, 

• zajišťování závodního stravování a přechodného ubytování osob podílejících se 

na realizaci představení. 

 

  Zřizovací listina umožňuje NDM realizovat doplňkové činnosti,24 a to realitní, 

hostinské, reklamní apod. Realitní činností je krátkodobý pronájem se službami NDM 

(např. činnost zvukařů a osvětlovačů), hostinskou činností je provozování závodní jídelny 

(pro zaměstnance cizích firem) a reklamní činnost realizuje divadlo formou pronájmu 

reklamního místa (např. v tištěných publikacích NDM).  

            Statutárním orgánem zřízené organizace je ředitel, který je oprávněn činit právní 

úkony samostatně.  

             Posláním divadla je podle článku 2 zřizovací listiny NDM provozování divadelní 

činnosti, trvalé rozvíjení duchovního, kulturního, intelektuálního i společenského života 

občanů. Divadlo je nositelem zrcadla života, jež poskytuje všem rovný a všestranný přístup 

k hledání lidských hodnot.  

            Organizace hospodaří s majetkem města Ostrava, který nabyla podle zákona 

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.  

Ke dni 21. října 2005 byla účetní hodnota tohoto svěřeného majetku 698 876 tis. Kč.  
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 NDM může provozovat doplňkovou činnost jen za předpokladu, že nenaruší plnění jeho hlavního účelu. 
Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

V NDM působí již od jeho založení 4 samostatné umělecké soubory. V průběhu let 

došlo k reorganizaci některých z nich, nyní realizují činnost divadla tyto soubory: soubor 

opera, soubor opereta/muzikál, soubor činohra a soubor balet.  

 

Tabulka 3.1 Stav zaměstnanců jednotlivých souborů 

Soubor Počet zaměstnanců 
plný pracovní úvazek částečný pracovní úvazek celkem 

Opera 105 23 128 
Opereta/muzikál 49 6 55 
Činohra 30 0 30 
Balet 30 4 34 

Celkem 213 33 247 
Zdroj: Evidence personálního odd. k 11/2011, vlastní zpracování, 2012 

Evidenční stav zaměstnanců ke dni 30. listopadu 2011 byl 503 pracovníků na plné i 

částečné pracovní úvazky (úvazek 0,25; 0,5; 0,75; 0,8 a 0,925). Přepočtený stav zaměstnanců 

je 486 pracovníků. Počet pracovníků v pracovním poměru s NDM však plně nedostačuje 

časovým, profesním, kapacitním a uměleckým požadavkům inscenovaných titulů, proto NDM 

spolupracuje s hostujícími umělci (ročně se jedná zhruba o 700-800 osob včetně dětí).  

Dlouholetá tradice a vysoký umělecký standard všech členů jednotlivých souborů 

umožňuje uvádět nejen klasická díla světového repertoáru, ale také nové autorské počiny 

(např. baletní inscenace Zázrak v tichu, premiéra sezóny 2010/2011), současnou českou i 

zahraniční tvorbu, široké spektrum žánrů včetně představení pro děti, a to vše také za pomoci 

hostujících umělců z řad účinkujících, choreografů, dirigentů, režisérů, sólistů a jiných 

umělců.  

Ve vedení jednotlivých souborů se vystřídaly mnohé významné osobnosti a soubory se 

pravidelně účastní domácích i zahraničních soutěží,26 festivalů (činoherní festival              

OST-RA-VAR27) a workshopů. 

V roce 2010 uvedlo NDM 20 premiérových představení, (včetně 2 koncertů) z toho 

jednu světovou (JÚ TÚ–You too…ty taky?). Následující tabulka uvádí počty představení, 
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 Index označuje část plného pracovního úvazku, tj. 160 hodin za měsíc. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 
26

 Např.: sólistka opery NDM Eva Dřízgová-Jirušová je dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie. Vyplývá z interních 
dokumentů NDM. 
27

 Již 15 let NDM pořádá spolu s ostatními profesionálními divadly v Ostravě Festival ostravských činoherních 
divadel OST-RA-VAR. Tento festival je určen výhradně divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním 
redaktorům a praktickým divadelníkům, a také studentům vysokých divadelních škol. Vyplývá z interních 
dokumentů NDM. 



 

 

která byla realizována ve vlastní režii, vlastním souborem na domovské scéně, a také mimo ni 

(v rámci ČR i  zahraničí) v časovém horizontu 2006–2010. 

 

Tabulka 3.2 Počet představení v letech 2006–2010 

 
Rok 

Počet představení Počet 
premiér celkem realizované mimo 

NDM 

2006 436 23 22 
2007 493 10 19 
2008 493 12 24 
2009 528 41 20 
2010 503 23 20  
Zdroj.: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování, 2012 

 

Průměrná návštěvnost v roce 2010 byla 70 % (celorepubliková průměrná návštěvnost 

v tomto roce dosahovala výše 81,6%). Průměrný náklad na představení v roce 2009 činil 

229 tis. Kč a následující rok byl 266 tis. Kč. 

 

Organizace v NDM 

Divadlo řídí ředitel, který má k dispozici svůj aparát. Dále se divadelní provoz 

ve zjednodušeném schématu člení na tři základní složky, a to umělecký provoz, technický 

provoz a administrativně-ekonomický neboli správní provoz. 

 Organizační struktura se dělí do jednotlivých úseků: Úsek ředitele, ve kterém působí 

mimo ředitele také např. tisková mluvčí. Další je úsek umělecké výpravy, úsek marketingu, 

financí, technický, úsek provozu a jednotlivé soubory se svými šéfy v čele. Vnitřní strukturu 

divadla určuje organizační řád. Jedná se o dokument, jenž popisuje jeho členění na umělecké 

soubory a ostatní útvary, určuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Jeho cílem je zajistit 

fungování divadelního provozu. Součástí organizačního řádu je organizační schéma – strom, 

viz. příloha č. 3, ve které se nachází organizační schéma NDM.   

Pracovní řád upravuje konkrétní pracovní podmínky dle platných zákonů a vyhlášek a 

specifikuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce pro podmínky divadelního provozu.  

Pracovním řádem je ošetřena např. pracovní doba 2směnného provozu v NDM, dále 

závodní preventivní péče, závodní stravování stejně jako školení zaměstnanců. Také jsou zde 

specifikovány zvláštní ustanovení, která se vztahují k režimu uměleckého provozu, jako 

např. stanovení a časové vymezení zkoušek, tréningů, nástupů uměleckých zaměstnanců 



 

 

na představení, ve kterých účinkují, a další. Také je zde upravena vedlejší činnosti 

zaměstnanců mimo NDM, realizace konkurzů v případě některých pracovních pozic atd. 

Pracovní řád mimoto stanovuje divadelní prázdniny a nastiňuje spolupráci NDM 

s odborovými organizacemi.  

V případě porušení pracovní kázně plynoucí z pracovně právních předpisů je 

individuálně projednáván každý případ. Pokud dojde k postihu, může být zaměstnanci 

odebrán osobní příplatek, krácena dovolená nebo může dojít k ukončení pracovního poměru 

při porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem (postupuje se v souladu se 

zákoníkem práce a pracovním řádem NDM). 

3.2  Hospodaření NDM 

 

Nejdůležitějšími ukazateli hospodárnosti firmy jsou náklady a výnosy, které se 

v NDM dále klasifikují na náklady, výnosy z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti.  

Nákladová kapitola v roce 2010 byla po schvalování příspěvků dodatečně navyšována 

(na 245,9 mil. Kč), vyčerpáno bylo 244,9 mil. Kč. Podrobný rozbor nákladů roku 2010 je 

zaznamenán v následující tabulce.  

 

Tabulka 3.3 Přehled nákladů v roce 2010 

  
Nákladová položka Náklady (v Kč)  

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 

činnost 

Celkem 

Spotřeba materiálu 16 185 303 38 922 16 224 225 
Spotřeba energie 8 204 864 110 638 8 315 502 
Opravy a udržování 2 368 100 1 681 2 369 781 
Mzdové náklady 171 981 086 422 068 172 403 154 
Pokuty, penále, manka a škody 551 689 0 551 689 
Odpisy dlouhodobého majetku 11 986 647 0 11 986 647 
Daň z příjmu 0 0 0 
Ostatní náklady  33 040 181 442 33 040 623 

Celkem 244 317 870 573 751 244 891 621 
Zdroj: Rozbor hospodaření NDM z roku 2010, vlastní zpracování, 2012  

 

Spotřeba materiálů se zvýšila o 1,1 mil. Kč oproti roku 2009, a to také z důvodu 

mírného růstu cen (změna sazby DPH) a technickým dovybavením v oblasti zvuku a světel 

(především v DJM, pro potřebu uvádění muzikálů). Spotřeba energií byla na úrovni 



 

 

předcházejícího roku i přes zvýšenou sazbu DPH. Důvodem byl úsporný nákup elektrické 

energie realizovaný prostřednictvím SSN28 (úspora 416 tis. Kč). Odpisy byly oproti 

předešlému roku o 1 162  tis.  Kč nižší z důvodu ukončení odpisování části majetku.  

 

Mezi ostatní náklady patří autorské honoráře29 nebo také bankovní poplatky. Mzdové 

náklady v roce 2010 byly o 4,7 mil. Kč vyšší než v předchozím roce, což bylo mimo jiné 

zapříčiněno také vyplácením odstupného v částce 2,6 mil. Kč a platovým nárůstem 

v souvislosti s provedenými zákonnými úpravami roku 2009. Mzda je stanovena dle nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 30  

Zaměstnanci NDM jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a 

prováděcího nařízení vlády č. 564/2006 Sb., k zákoníku práce a nařízení vlády č. 76/2010 Sb., 

který stanovuje katalog prací. Odměňování pracovníků NDM je dále upraveno kolektivní 

smlouvou, pracovním řádem a vnitřním platovým předpisem. Následující tabula srovnává 

průměrné hrubé mzdy v České republice a průměrné hrubé mzdy zaměstnanců NDM v letech 

2006 až 2010.  

 

Tabulka 3.4 Srovnání vývoje hrubých mezd  

Rok Hrubá mzda (v Kč)  

ČR NDM 

2006 20 977 17 224 
2007 22 387 18 380 
2008 23 334 19 021 
2009 24 411 19 640 
2010 24 265 20 086 
Zdroj: www.czso.cz a NDM, vlastní zpracování, 2012 

Z přehledu v tabulce č. 5 lze pozorovat dlouhodobý podprůměr platového ohodnocení 

v NDM a stejně jako v následujícím grafu je patrná vzestupná tendence ve výši průměrné 
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 Jedná se o systém sdružených nákupů u firmy  eCentre, kde soutěží různé komodity. NDM tak nakupuje 
elektrickou energii, plyn, potraviny a další materiálně technické zboží. Vyplívá z interních dokumentů NDM 
29

 Srovnání představení: Marguerite (operní představení) - celkem za autorské honoráře vynaloženo 641 tis. Kč, 
a to za režii, výtvarníka scény, kostýmů, choreografa, zhotovení klavírních partů, transpozic, nastudování atd.  
Habaďúra (činoherní představení) - autorské honoráře činily 210 tis. Kč za režii, výtvarníka scény a kostýmů. 
Vyplývá z interních dokumentů NDM. 
30

 Dle dokumentu Státní kulturní politika České Republiky 2009–2014 dlouhodobě zaostává odměňování 
pracovníků kulturních institucí za jejich vzdělaností, rozsahem práce a jejích přínosů pro národní hospodářství, 
MINISTERSVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Státní kulturní politika ČR 2009-2014, [online] 2009. cit. [2012-04-
04], dostupné z:  
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf 



 

 

hrubé mzdy v NDM. Průměrné hrubé mzdy v NDM se ve zaznamenaném období mírně 

navyšují až do roku 2010 na rozdíl od poklesu celorepublikového průměru v letech 2009 a 

2010. Přesto je patrné, že se jejich výše pohybuje dlouhodobě pod průměrem hrubé mzdy 

v ČR, viz.  graf č. 1.  

Graf 3.1  

 
Zdroj: www.czso.cz a NDM, vlastní zpracování, 2012 

 

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů patří NDM mezi poplatníky, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Předmětem daně z příjmů právnických 

osob jsou vždy pouze příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného, 

při kterých divadlo úplatně pronajímá majetek města Ostrava. NDM platí zálohy na daň 

z příjmů a v roce 2010 se po odečtení záloh a zákonných odpočtů31 od základu daně NDM 

nedostalo do daňové povinnosti. Daň z příjmu byla tedy nulová.  

NDM je plátcem DPH, avšak podle § 61 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty je osvobozena od placení této daně v případě provozování své hlavní činnosti. 

Výnosy z hlavní i vedlejší, hospodářské činnosti divadla v roce 2010 dosáhly objemu 

231, 5 mil. Kč. Součástí výnosů z hlavní činnosti je mimo příjmů z prodeje služeb, tj. příjmy 

                                                           
31

 NDM patří jako příspěvková organizace do kategorie subjektů, která může dle § 20 zákona o daních z příjmů 
snížit základ daně až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. Mimoto se snižuje základ daně také o mzdové 
náklady pracovníku ZTP, Zákon č. 586/1992 ze dne 4. června 1993, Sb., o daních z příjmů, [online] 2009. cit. 
[2012-04-04], dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/1001184/5796/ 
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ze vstupného, také výnosy z nároků na prostředky zřizovatele a jiných subjektů (příspěvky, 

dotace a granty).  

Podíl donátorů (dárců) je dle výkazů zisků již několik let vzhledem k finanční 

náročnosti provozu NDM na nízké úrovni, a to v řádech desítek tisíc za rok. 32 Firmy 

neinklinují k finančnímu dárcovství, sponzoringu, ale spíše spolupracují v oblasti propagace a 

reklamy.  I v tomto plnění však nastal v roce 2010 pokles a vzhledem k ekonomické situaci 

v regionu, NDM dále nekalkuluje s tímto typem příjmu do budoucích let. Výnosy z prodeje 

služeb (mimo hlavní činnost) jsou nižší o 1,1 mil. Kč z důvodu změny prováděcích předpisů 

k vyhlášce o účetnictví a členěním výnosů v předepsané tabulce. Přehled výnosů se nachází 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.5 Přehled výnosů v roce 2010  

Výnosová položka Výnosy (v Kč)  

Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 

Celkem 

Výnosy z prodeje služeb 24 579 911 634 062 25 213 973 
Výnosy z nároků na prostředky 
ze SR 

5 932 900 0 5 932 900 

Výnosy z nároků na prostředky 
ÚSC 

188 375 023 0 188 375 023 

Výnosy z nároků na prostředky 
státních fondů 

0 0 0 

Výnosy z ostatních nároků 0 0 0 
Ostatní výnosy 11 162 503 843 957 12 006 460 

Celkem  230 050 337 1 478 019 231 528 356 
Zdroj: Rozbor hospodaření NDM z roku 2010, vlastní zpracování, 2012 

 Ostatními výnosy jsou především tržby z prodeje programů jednotlivých inscenací, ale 

také zde spadají kurzové zisky, příjmy z poplatků šaten atd.  

Důležitým výnosem pro NDM je pronájem prostorů v budovách NDM. Celoročně se 

tak soukromým subjektům pronajímají nebytové prostory, které NDM nevyužívá. Na ulici 

Čs. legií je provozováno řeznictví Milan Gebauer, sázková kancelář Chance, květinářství 

Nika, bufety pro zaměstnance i diváky. V technické budově NDM na Smetanově náměstí se 

nachází řada firem jako např. kadeřnictví Salon Tara, překladatelství Linguacom nebo 

Phantasia ložní nábytek. NDM také pronajímá některé vybavení, např. kávovary v bufetech.  
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 Největší dar, jaký kdy byl NDM poskytnut, byla ozvučovací technika za 10 495 tis. Kč z Japonského císařství 
v roce 2003. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

Oba divadelní sály nabízí NDM k pronájmu různým organizacím, městu i soukromým 

podnikům.  V minulosti byly v sálech NDM pořádány různé akce a představení, jako 

např. vystoupení Baletu Praha, ochotnického divadla Čtyřlístek. Pravidelně se v sálu Divadla 

Antonína Dvořáka pořádají absolventské koncerty studentů Janáčkovy konzervatoře a 

gymnázia v Ostravě,33 Den učitelů, Den Ruska, Stavba Moravskoslezského kraje a další.34  

Následující tabulka zachycuje vývoj celkových nákladů a celkových výnosů mezi lety 

2006 a 2010.   

 

Tabulka 3.6 Vývoj výnosů a nákladů NDM  

Rok Ukazatele (v tis. Kč)  
Celkové výnosy (bez příspěvků)  Celkové náklady  

2006 23 164 225 602 
2007 46 115 240 289 
2008 39 436 249 922 
2009 35 855 245 448 
2010 37 220 244 892 
Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování, 2012 

Výnosy ve vybraném období nejeví stabilní tendenci růstu nebo poklesu. V roce 2007 

došlo k téměř dvojnásobnému zvýšení objemu výnosů. Stěžejním důvodem byla změna krytí 

investičního fondu. V tomto období totiž zřizovatel neposkytl příspěvek na odpisy, které se 

tak v celé výši téměř 18 mil. Kč účtovaly v položce ostatní výnosy. Výnosy bez příspěvku 

zaznamenaly v roce 2010 zvýšení o 1, 4 mil. Kč, a to především z důvodu bylo zvýšení tržeb 

o 2 mil. Kč. 

Celkové náklady mají od roku 2008 klesající tendenci. Výrazný vzestup nákladů mezi 

lety 2007 a 2008 zapříčinil meziroční nárůst míry inflace o 6,3 %, ke kterému přispěly i další 

vlivy, např. nenavýšení rozpočtu některých osobních nákladů nebo zvýšení spotřeby materiálů 

z důvodů většího počtu nastudovaných představení a další faktory. V roce 2009 došlo 

k významnému snížení nákladů. Jednou z úspor bylo ušetření nákladů na opravy a udržování 

stropu budovy Čs. legií 12 po jeho rekonstrukci. NDM také provedlo úsporná opatření 

v nákladech na výpravy, rekvizity, drobný majetek atd. Výnosy v roce 2009 zaznamenaly 

pokles a jednou z příčin bylo zapojení rezervního fondu (tvořeného ze zisku roku 2007) 

do výnosů roku 2008. Pokles výnosů dosáhl téměř 3,5 mil. Kč.  
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 Nájemné pro partnerské organizace se pohybuje okolo 20–30 tis. Kč bez ceny služeb. Vyplývá z interních 
dokumentů NDM. 
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 Ceny pronájmů i se službami se pohybují od 70–350 tis. Kč. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

Výsledek hospodaření 

Zlepšený výsledek hospodaření příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné 

výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní 

náklady.
35 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může 

zřizovatel příspěvkové organizace schválit rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a 

do rezervního fondu 

Zhoršený výsledek hospodaření vzniká tehdy, jestliže výnosy včetně příspěvku 

na provoz jsou nižší než náklady. Příspěvková organizace v tomto případě navrhne zřizovateli 

řešení, jakým ztrátu vyrovnat. Jednou z možností je vyrovnání zlepšeným hospodařením 

v následujících letech, kdy bude vytvořen zisk, kterým bude ztráta z předchozích let pokryta. 

Stejně tak může být ke krytí ztráty použitý nerozdělený zisk z minulých let.  

 

Tabulka 3.7 Vývoj hospodářského výsledku NDM  

Rok Výsledek hospodaření (v tis. Kč)  
2006 - 2 218,00 
2007 3 166,00 
2008 - 1 374,00 
2009 2 282,00 
2010 - 13 364,00 
Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování, 2012 

V roce 2006 byl zhoršený výsledek hospodaření ve výši 2 218 tis. Kč (ztráta se 

vyskytla poprvé od roku 1992). Příčinou mimo jiné byla rozsáhla rekonstrukce stropu a 

střechy DJM, omezení provozu a odmítnutí žádosti o dofinancování v průběhu roku. 36  

V roce 2007 dosáhlo NDM zisku a tuto skutečnost ovlivnilo také výše zmíněné 

zúčtování odpisů do výnosů (vlivem neposkytnutého příspěvku zřizovatele) a zvýšení tržeb 

ze vstupného.  

Ztráta v roce 2008 byla zapříčiněna nárůstem nákladů způsobeným vlivem již zmíněné 

vyšší míry inflace a zvýšením téměř všech nákladových položek (např. autorské poplatky a 

přepravné, z důvodu zvýšeného počtu realizovaných představení). Další z příčin bylo také 
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 Cit. MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla, TÉGL Petr: Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
územního samosprávného celku. 2011, str. 89 
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 Rekonstrukce způsobila omezení provozu divadla a snížení objemu tržeb o 10%. Vyplývá z interních 
dokumentů NDM. 



 

 

nekrytím navýšení některých položek osobních nákladů dle nově stanoveného způsobu určení 

výše pracovních příplatků. 37 

V roce 2009 bylo zřizovatelem doporučeno převést zisk do rezervního fondu. 

Následně byly tyto finanční prostředky použitý na krytí ztráty předchozího roku.  

V roce 2010 dosáhlo NDM opět ztráty ve výši 13 364 tis. Kč.38 Důvodem bylo mimo 

jiné zásadní snížení příspěvku na činnost ze strany zřizovatele, ostatních příspěvků 

z veřejných zdrojů, a to celkově o 17 567 tis. Kč.  Dalším, k tomuto přistupujícím negativním 

faktorem, bylo zákonné navýšení platů v průběhu roku 2009 o 5 700 tis. Kč a rovněž i výplata 

odstupného spojená s  realizační změnou ve výši 2 654 tis. Kč. Tyto okolnosti negativně 

ovlivňující hospodaření dosáhly objemu 25 921 tis. Kč, které byly z části redukovány 

vlastními úspornými opatřeními, mezi které patřilo také hromadné propouštění 

42 zaměstnanců a změny v organizaci (např. reorganizace souboru operety, zrušení orchestru 

a sboru operety). I přes zapojení zlepšeného hospodářského výsledu předešlého roku, byl 

výsledek hospodaření ztráta ve výši více než 13 mil. Kč.  

3.3  Financování NDM 

 

NDM hospodaří podle svého rozpočtu a z příjmů, které ze své činnosti dosahuje, 

financuje výdaje. Protože však zabezpečuje jako veřejné divadlo především veřejnou službu 

na neziskovém principu a ceny vstupného nepokryjí ekonomicky nutnou výši nákladů, je 

NDM příjemcem finančních podpor. Ty jsou především ve formě příspěvků a dotací 

od zřizovatele, dotací a grantů poskytovaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 

Ministerstvem kultury ČR ze státního rozpočtu ČR, úřady práce atd. 39  

Stěžejním subjektem financování je pro NDM zřizovatel, tedy statutární město 

Ostrava (zastupované Magistrátem města Ostrava).  Celkovou výši příspěvku, kterou NDM 

poskytuje zřizovatel, ovlivňuje schválená metodika pro sestavování návrhu rozpočtu města a 

také metodika pro poskytování příspěvku na odpisy. Granty, dotace ze státního rozpočtu, 
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 § 124 a § 130 zákon č. 262/2006 ze dne 21. dubna 2006, Sb. zákoník práce, [online] 2007. cit. [2012-01-22] 
dostupné z:  
http://www.zakonik-prace.com/ 
38 Po konzultacích ohledně hospodaření NDM s náměstkem primátora pro oblast kultury bylo NDM oznámeno 

zadání neomezovat uměleckou činnost, ale zaměřit se na hledání vnitřních úspor a optimalizace pomocí event. 

organizačních změn. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 
39

 U některých profesí v NDM se využívají dotace z úřadů práce na zřízení společensky účelných míst jako 
např. pokladní, garderobiérka, vlásenkářka, vrátný či uklízečka. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

krajského úřadu a příspěvky úřadů práce se pohybují v  konstantní výši, avšak jejich časové 

schválení a následné poukázání je stále obtížnější.40  

3.3.1 Investiční dotace a neinvestiční příspěvek 

Finanční podpora zřizovatele NDM má podobu investiční dotace a neinvestičního 

příspěvku. Investiční dotace jsou účelově vázány na pořízení majetku investičního charakteru. 

Neinvestiční příspěvek zahrnuje příspěvek na provoz, odpisy, účelový příspěvek a granty. 

 

Investiční dotace  

V červnu běžného roku zasílá odbor kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava 

dokument Investiční požadavky městských organizací z oblastí kultury na následující rok a 

výhled na  další 3 roky. V něm je NDM vyzváno k vyčíslení investičních požadavků 

na následující rok a zpracování kapitálového výhledu. Do 10. srpna musí být zaslán investiční 

plán ve formě částečně naformátované tabulky s přiloženými komentáři v písemné i 

elektronické podobě.   

 Výzva obsahuje také zásady, které musí investiční požadavky dodržovat, a to důkaz 

jednoznačného investičního charakteru, zpracování požadavků ve formě výše zmíněné 

tabulky (zasílá se společně s výzvou), rozdělení finančního krytí z rozpočtu statutárního města 

Ostrava dle jednotlivých let a případné jiné zdroje krytí a specifikace textových komentářů.  

V průběhu roku pak NDM žádá o dofinancování mimořádných investičních akcí, 

např. krytí havarijních akcí (jako je např. rekonstrukce lanového výtahu). Každá jednotlivá 

investiční akce dodatečného financování se projednává individuálně, tzv. veřejnosprávní 

kontrola na místě prověřuje oprávněnost požadavku, který je dále postoupen samosprávným 

orgánům města Ostrava.   

V roce 2010 realizovalo NDM investice jako je nákup hudebních nástrojů, výroba a 

montáž obslužné lávky DAD, stavební úpravy dílny propagace, odpočívárny atd. celkově 

za  necelých 9 mil. Kč.  

Tabulka č. 9 znázorňuje vývoj investičních dotací, které NDM přijalo, v časovém 

rozpětí let 2006–2010. Investiční dotace byly poskytnuty pouze zřizovatelem. 

.  
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 Stává se, že je účelový příspěvek ze státního rozpočtu doručen pozdě, bez předstihu, např. až v dubnu 
daného roku. Vyplývá z interních dokumentů NDM.  



 

 

Tabulka 3.8 Vývoj investičních dotací  

Rok  Investiční dotace (v tis. Kč)  
2006 6 711,00 
2007 4 440,00 
2008 5 915,00 
2009 0,00 

2010 3 323,00 

Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování 2012 

Neinvestiční příspěvek  

Neinvestiční příspěvek je příspěvek na provoz organizace, který kryje provozní 

náklady, jakými jsou např. spotřeba materiálu a energie, mzdové náklady.   

 V měsíci září Odbor kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava zasílá návrh 

rozpočtu (na konkrétní aktuální rok) všem městským příspěvkovým organizacím v oblasti 

kultury, včetně NDM. Do října má být zaslán zpátky požadavek ve  formě stanovených 

tabulek s případným komentářem. Základem pro stanovení rozpočtu neinvestičních příspěvků 

je schválená metodika pro daný rok. NDM dále zpracovává podrobný odpisový plán 

na dlouhodobý majetek. Příspěvek na odpisy se vztahuje pouze na movitý majetek (vyjma 

staveb a pozemků).  

Neinvestiční příspěvek je uvolňován z městského rozpočtu postupně každý měsíc 

dle zpracovaného splátkového kalendáře. Objem finančních prostředků příspěvku se 

v jednotlivých měsících liší; v době letních prázdnin je příspěvek nižší (nižší náklady 

z důvodů divadelních prázdnin), v lednu je zase vyšší (větší náklady na energii, vytápění, 

osvětlení atd.). Jestliže by nastala situace, kdy do 31. prosince běžného roku není schválen 

rozpočet, používá se rozpočtové provizorium, tzn. 1/12 rozpočtu předešlého roku na jeden 

kalendářní měsíc.     

V tabulce č. 10 se nachází přehled vývoje neinvestičních příspěvků různých subjektů, 

které se podílejí na financování NDM. Jedná se přitom pouze o přijaté částky, které ne vždy 

bývají vyčerpány, především odpisy.41 
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 Důvodem je rozdíl v odpisovém plánu, na který poskytuje zřizovatel příspěvek (některé plánované odpisy se 
neuskuteční, protože se plánovaný majetek nepořídí). Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

Tabulka 3.9 Vývoj neinvestičních příspěvků  

Subjekt Neinvestiční příspěvky (v tis. Kč) 
2006 2007 2008 2009 2010 

Zřizovatel - 

SMO 

194 221,00 188 822,00 200 280,00 203 037,00 186 850,00 

MK ČR 4 740,00 7 470,00 7 775,00 6 760,00 5 800,00 
Krajský 

úřad MSK 

1 267,00 1 048,00 1 405,00 1 322,00 1 495,00 

Celkem 200 228,00 197 340,00 209 460,00 211 119,00 194 145,00 
Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování, 2012 

 

Z vývoje poskytnutých neinvestičních příspěvků je patrná od roku 2008 klesající 

tendence u zřizovatele a ministerstva kultury. Dotace ze státního rozpočtu byla v roce 2010 

nižší o téměř 1 mil. Kč a velký pokles zaznamenal příspěvek zřizovatele, a to 

o  16,2  mil.  Kč.  Snížením neinvestičních příspěvků bylo NDM nuceno zavést úsporná 

opatření, zefektivnit provoz a zároveň zachovat úroveň a rozsah programové nabídky.  

 

3.2.3 Hospodaření s fondy 

Dle § 29 zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, je ustanovena tvorba peněžních fondů příspěvkové organizace. 

Těmito fondy jsou rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních 

potřeb.  

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) je tvořen přídělem z ročního 

objemu nákladů na platy a náhrady platů (od roku 2011 je příděl ve výši 1%). Fond je 

naplňován zálohově z roční plánované výše těchto nákladů a v souladu s jeho schváleným 

rozpočtem.  

Z FKSP jsou poskytovány zaměstnancům výhody formou příspěvků na stravování, 

rekreaci apod. Tvorba a použití prostředků tohoto fondu se řídí vyhláškou ministerstva financí 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. Z FKSP mohou 

zaměstnanci NDM čerpat finanční pomoci na základě žádosti o půjčku. Zaměstnanci tak může 

být poskytnuta bezúročná půjčka do výše 80 000 Kč k pořízení rodinného domu nebo bytu 

do osobního vlastnictví. Tyto peníze mohou zaměstnanci použít na složení členského podílu 

na družstevní byt pro vlastní bydlení, na provedení změny stavby rodinného domu nebo bytu, 

jehož je zaměstnanec uživatelem. Finanční pomoc lze užít na nesplacený zůstatek bezúročné 

půjčky u předchozího zaměstnavatele a na nesplacenou půjčku nebo její zůstatek z fondu 



 

 

na bytové účely manžela (manželky). Do výše 50 000 Kč mohou zaměstnanci využít také 

bezúročnou půjčku na koupi bytového zařízení. 

Mimo popsané půjčky, které mohou zaměstnanci z fondu čerpat, se fond užívá také 

k poskytování peněžních darů zaměstnancům, příspěvků na kulturu, dětskou a ostatní 

rekreaci, zlepšování pracovního prostředí a příspěvků na závodní stravování.  

Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je NDM povinné vytvářet 

ze zlepšeného výsledku hospodaření rezervní fond a fond odměn. Rezervní fond se užívá 

především k úhradě ztráty a jeho dalším zdrojem mimo výsledek hospodaření jsou peněžní 

dary. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnanců, popř. překročení prostředků na jejich 

platy. Investiční fond se ze zákona tvoří za účelem financování investičních potřeb 

organizace. Zdroji tohoto fondu jsou odpisy, investiční dotace, investiční příspěvky 

ze státních fondů a dary určené k financování investic. Fond se používá k úhradě investičních 

úvěrů a půjček, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku a 

financování jiných investičních výdajů.  

 

3.3.2 Kontrola financování a finanční soběstačnost 

V NDM pravidelně probíhají kontroly ze strany orgánů veřejné správy. V roce 2010 

uskutečnil finanční úřad kontrolu plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008.  

V NDM dále provedli veřejnoprávní kontrolu zástupci zřizovatele v prosinci roku 

2009 a lednu roku 2010. Tato kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, 

tzn. dodržování právních a interních předpisů, kontrola provedených transakcí, věcné 

správnosti, prověření efektivnosti hospodaření, účelnosti a přiměřenosti vynakládání 

veřejných prostředků. Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, které spočívalo 

v neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši 1 974 tis. Kč poskytnutých jako 

příspěvek na provoz z rozpočtu Statutárního města Ostrava.42  

 Kromě výše popsaných kontrol hospodaření, které byly uskutečněny v roce 2010, je 

NDM pravidelně kontrolováno zdravotními pojišťovnami a okresní správou sociálního 

zabezpečení při kontrole plateb pojistného, finančním a krajským úřadem při kontrole použití 

přijatých finančních prostředků. V případech, kdy jsou NDM poskytnuty účelové dotace, se 

následně kontroluje jejich čerpání, dodržení podílu finanční spoluúčasti atd. Pravidelně je 
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 NDM byla uložena povinnost zaplatit tuto částku do rozpočtu města i s penále. NDM požádalo z důvodu 
zamezení tvrdosti o prominutí odvodu a této žádosti bylo vyhověno. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 



 

 

v NDM prováděna kontrola stavu a dodržování předpisů BOZP43. Organizace je povinna mít 

zaveden funkční systém finančních kontrol (vnitřní kontrolní systém) ve smyslu zákona 

č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a předkládat informace a podklady zřizovateli dle zvláštních právních 

předpisů nebo jeho vyžádání.
44  

NDM samotné realizuje vlastní kontrolní činnost prostřednictvím vnitřního 

kontrolního systému.  

 

Finanční soběstačnost 

Důležitým pojmem v souvislosti s financováním divadel je finanční soběstačnost. Je 

možné ji definovat jako vyjádření poměru celkových neinvestičních nákladů k celkovým 

příjmům divadla bez příspěvků a dotací za jeden rok. Přitom se nezapočítávají příjmy 

z podnikání (hospodářské činnosti divadla).  

Ekonomická soběstačnost tzv. veřejných divadel (repertoárového a souborového typu) 

se v evropských zemích pohybuje mezi 12% a 20%.
45

 V České republice se průměrná 

soběstačnost divadel zřízených ministerstvy, kraji, obcemi a městy pohybuje okolo 30%. 

V roce 2010 dosahovala průměrná finanční soběstačnost 29,5%, v NDM byl tento ukazatel 

téměř o polovinu nižší, tj. 15,2%. Vývoj soběstačnosti je znázorněn v následujícím grafu.   

Graf č. 3.2  

 
Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010, vlastní zpracování, 2012 
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Z grafu 3.2 je patrný výrazný nárůst soběstačnosti mezi roky 2006 a 2007. Tato 

skutečnost vznikla omezeným provozem DJM v roce 2006, změnou krytí investičního fondu 

(v důsledku neposkytnutí příspěvku na odpisy), zvýšením tržeb ze vstupného v roce 2007 a 

dalšími vlivy.  

Vyšší míra soběstačnosti je pozitivní efekt a její zvyšování je důležité, ale nemůže být 

prvořadým cílem divadla jako neziskové organizace. Orientace na prioritní získávání 

finančních prostředků může vést k omezení aktivit, které jsou předmětem jejího poslání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NDM A JEJÍ APLIKACE V MÉDIÍCH  
 

Marketing je součástí procesu řízení, zaměřuje se na identifikaci, předvídání a 

uspokojování požadavků zákazníka (u ziskové organizace se definice doplňuje: s cílem 

vytvořit zisk).
46 V praxi to znamená nabídnout produkt ve vhodný čas, na správném místě, 

za odpovídající cenu a s účinnou reklamou a podporou prodeje těm správným zákazníkům. 

Marketing se obecně zabývá otázkami: jaké produkty zákazníci chtějí, jak je zabezpečit a 

ocenit, jaký způsob prodeje použít a jaká bude distribuce ke spotřebiteli.  

4.1  Marketing divadla 
 

Marketing se uplatňuje v ziskovém i neziskovém sektoru, kulturní a divadelní 

organizace nevyjímaje. Pro moderní divadelní provoz se stal jedním ze stěženích pojmů.  

Cílem marketingu neziskových organizací je služba zákazníkovi. Marketing, který 

neziskové organizace užívají, se nazývá neziskový marketing. Tento marketing je definován 

jako marketingové úsilí, které vynakládají neziskové organizace za účelem dosahování 

neziskových cílů.  

Neziskové organizace provádějí marketingové aktivity dle určité marketingové 

koncepce. Základním rozlišením je koncepce výrobní a výrobková. Zatímco výrobní se snaží 

postihnout co největší část trhu levnými a ne příliš kvalitními produkty, výrobková se 

zaměřuje na produkci kvalitních výrobků, které se neustále zdokonalují, za přiměřenou cenu. 

Podle Šimkové je divadelnímu prostředí tato koncepce blízká z důvodu ne příliš velké 

propagace, zato kvalitní služby. Všechny činnosti, jimiž organizace realizují své 

marketingové strategie, vychází z potřeb, požadavků a preferencí zákazníka. Stěžejní snahou 

je poskytnou spotřebitelům větší uspokojení než konkurence. Tato tendence spočívá 

v zajištění konkurenční výhody, která je relevantní a udržitelná.    

Nezisková organizace může volit několik strategií k dosažení konkurenční výhody; 

výhodu nižších nákladů, specializace a diferenciace. První dvě nejsou pro divadlo vhodné. 

Nelze specializovat repertoár divadla tak, aby vyhovoval jednotlivcům, nýbrž je nutné hledat 

kompromis, zohledňovat trend a zároveň zachovat uměleckou úroveň. Ani snižování nákladů 

není vzhledem k finanční dis balanci na hranici neziskovosti a ztráty divadla vhodné. 

Pro divadlo je nejvíce přijatelný typ strategie zvaný diferenciace – snaha o zvýšení hodnoty 

nabízené služby, který spočívá ve zvýšení kvality poskytované služby ve vztahu k její ceně.  
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Podpora prodeje, loajality a image divadla v podobě určité výhody nebo výhod je však 

všeobecným trendem a běžnou strategií divadel, a proto není většina z užitých výhod schopna 

zůstat dlouhodobě významná a rozhodující, málokterá je pak udržitelnou. V případě NDM je 

výhodou např. vznešený vzhled budovy DAD.47 Neudržitelnou výhodou je pak např. zavedení 

tzv. eVstupenek, 48 které v současné době zavádí také lokálně konkurenční Divadlo Petra 

Bezruče. Podle Kotlera stále více platí, že podnik si zajišťuje úspěch nikoli jednou jedinou 

výhodou, ale spíše postupným vrstvením jedné výhody na druhou.49  

Marketing pro kulturu a umění má na rozdíl od marketingu podnikatelské sféry a 

organizací neziskového sektoru několik specifických odlišností. Běžný produkt se vyrobí 

na základě výzkumu, analýzy trhu a požadavků spotřebitelů. Naproti tomu v umění může být 

produktem již vytvořené umělecké dílo, které je posléze nutno na trhu uplatnit (nebo také 

může divadelní představení vznikat po předchozích průzkumech trhu).  

Většina organizací poskytujících služby nedokáže vyhovět potřebám všech zákazníků 

tzv. nediferencovanému trhu, ani nedokáže konkurovat všem jeho účastníkům. Proto každá 

organizace zpravidla přijímá strategii tržní segmentace a positioningu.
50

  

Cílový segment je část trhu, kterou si firma vybrala z širšího okruhu. Je definován 

na základě jednoho nebo více kritérií. Mezi segmentační kritéria patří kritéria: geografická, 

demografická, socioekonomická, psychografická a také motivační. Z geografického hlediska 

je NDM zaměřeno především na Ostravu a okolní města (Havířov, Frýdek-Místek, Karviná 

aj.). Demografická kritérii jsou např. věk, pohlaví, stav. V kontextu s marketingovou strategií 

NDM je tento segment široké divácké spektrum všech věkových skupin bez preference 

pohlaví. Socioekonomická kritéria znamenají sociální status, příjem, zaměstnání, životní 

cyklus a s ním spojené návyky. Psychografická rozlišení se zaměřují na výhody, které 

preferují určité skupiny spotřebitelů. Lidé v důchodovém věku ocení pravidelné návštěvy 

v rámci abonentního předplatného, mladí lidé především online rezervace prostřednictvím 

webových stránek NDM, rodiny s dětmi zase využívají rodinné vstupné na pohádková 

představení, které se hrají o víkendech.  

Pro snadnou orientaci spotřebitelů je nezbytné, aby divadlo působilo navenek 

jednotně, tzn., aby na všech propagačních materiálech a sděleních byl zachován jednotný 
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design, styl písma, grafika, logo atd. To zaručí správnou identifikaci předmětů s konkrétním 

divadlem a prezentaci profilu divadla.  

Logo je označení organizace ve speciálním grafickém provedení. Tento symbol je 

součást korporativního designu a identity společnosti. Logo NDM má jednoduché provedení, 

je snadno rozlišitelné a je umístěné na všech propagačních materiálech, včetně programů a 

samotných vstupenek.  

 

Obrázek 4.1 Oficiální logo NDM 

 
Zdroj: interní dokumenty NDM 

 

Firemní identita je faktický stav konkrétních míst styků s veřejností, tzn. budovy, 

dopravní prostředky, uniformy, obchodní formuláře atd.
51

 Firemní image se od firemní 

identity podstatně liší. Jedná se o souhrn pocitů veřejnosti ve vztahu k organizaci. Tvoří se 

jednak prostřednictvím smyslů, a také pocity vzniklými v důsledku spotřeby, péče 

o zákazníky, prostředí a komunikace s firmou. Součástí je samotný produkt – divadelní 

představení, postavení firmy ve společnosti, její vystupování navenek a komunikace (reklama, 

PR, publicita ad.).  

Firemní image zahrnuje celou škálu pocitů od vizuálních vjemů firemního loga, 

reklamních letáků, přes atmosféru tvořenou jak venkovním tak vnitřním designem budovy 

až k pocitům, které evokuje konkrétní představení. 

Exteriér a interiér tvoří tzv. materiální prostředí, které je stěžejní při vnímání 

organizace zákazníkem, při rozhodování o nákupu služby a samotné spotřebě. Podle 

Vaštíkové (168:2008) vjemy a dojmy, které zákazník získá při vstupu do prostoru, kde je daná 

služba poskytována, navodí příznivé nebo nepříznivé očekávání. Vzhled budovy, zařízení 

interiérů, promyšlené vytváření atmosféry navozuje v zákazníkovi představu o povaze služby, 

její kvalitě či profesionalitě provedení. 
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4.1.1 Marketingový mix 

Stěžejní strategií v oblasti marketingu NDM je zvyšování návštěvnost divadelních 

představení (návštěvnost NDM je o 10 % nižší, než je celorepublikový průměr) a hledání 

nového diváka v segmentech trhu, které doposud NDM postihlo pouze zčásti nebo vůbec. 

K realizaci těchto cílů NDM užívá nástroje marketingového mixu.  

Marketingový mix je jedním z klíčových pojmů v moderní teorii marketingu, (…) je 

soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových 

cílů na cílovém trhu. 52 V oblasti neziskových organizací bývá marketingový mix vnímán 

odlišně, než je tomu u ziskových firem. Velký důraz je kladen na samotný produkt, menší pak 

na cenu a reklamu. Většina neziskových organizací při vytváření své pověsti a image spoléhá 

na názory přenášené ústním podáním, pročež je kvalita služby zásadní prioritou.  

 

a) Produkt 

Divadelní produkt je v ohnisku marketingového mixu divadla a může jím být celý 

umělecký program divadla, kulturní služba, ale také zábava ve formě divadla, stejně jako 

jednotlivá sedadla či kapacita sálů. 

Základním produktem divadla může být jeho umělecký produkt – umělecká produkce, 

komunikace mezi umělcem a divákem formou ,,převáděcího rituálu“, jímž je představení. 

Představení jako konkretizace, ,,zpředmětnění“ teoretického a ideálního konceptu, kterému 

říkáme inscenace. 
53

 

Hlavním produktem je dle zřizovací listiny NDM umělecké ztvárnění inscenací 

divadelních děl, tedy tvorba a realizace divadelních představení. Produktem divadla jsou však 

také služby, které divadlo nabízí mimo realizaci repertoáru. Jedná se o služby výpůjční – 

mobiliář, kostýmy, rekvizity. Další služby mohou být finanční (bezúročné půjčky 

zaměstnancům), informační, komunikační, distribuční…Také zde spadají pronájmy budov, 

sálů, prostor pro společenské a jiné akce, semináře, školení, výstavy, zkoušky, dílny, prodej 

reklamní plochy v tiskovinách atd. Všechny výše uvedené produkty tvoří tzv. portfolio 

produktů organizace.  

 

b) Cena 

Je významným nástrojem marketingového mixu, a to především z důvodu, že je 

jediný, který vytváří příjmy pro organizaci a do jisté míry ovlivňuje prodejnost produktu. 

                                                           
52

 Cit. KOTLER, Philip. Marketing management. 2001, str. 32 
53

 Cit. DVOŘÁK. Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2004, str. 132 



 

 

Cena by měla být přiměřená hodnotě vnímané zákazníkem. Tato položka marketingového 

mixu bývá stěžejním prostředkem konkurenčního boje. 

Pro zákazníky představuje hodnota služby míru uspokojení jejich potřeb.
54

 Zákazník 

většinou vnímá hodnotu srovnáním užitku, který mu daná služba přináší s užitkem, který by 

mu přinesla konkurenční služba. Cena je důležitým vodítkem pro vnímání hodnoty služby a 

určuje nejenom požadované množství peněz při směně, ale také má nezanedbatelné 

psychologické účinky.    

Ve veřejné správě působí tendence k neefektivnosti, což je způsobeno neziskovým 

charakterem veřejného sektoru. Produkty této sféry se neprodávají za tržní cenu, zatímco 

spotřebovávané vstupy se nakupují za tržní ceny. Cenou za výstupy veřejného sektoru jsou 

vybírané daně a tzv. uživatelské poplatky nebo modifikovaná cena.  

Uživatelský poplatek může být konstruován tak, že pokryje: různou část nákladů 

vynaložených na produkci daného smíšeného veřejného statku (1-99% nákladů), produkce 

veřejného statku je pak dotována z veřejného rozpočtu té vládní úrovně, která smíšený statek 

zabezpečuje pro obyvatelstvo. 55 

  Divadelní produkce je jako smíšený, hraniční statek oceňován modifikovanou cenou 

namísto tržní (výjimkou je soukromopodnikatelský sektor). Cena divadelního produktu je 

dotována nejen z výše zmíněných veřejných zdrojů, ale také např. sponzoringu. Jelikož jde 

o subvencovanou cenu, není možné aplikovat na tuto oblast klasické cenotvorné nákladové 

modely. Avšak také divadlo stanovuje svou cenovou politiku, ve které částečně zohledňuje 

náklady, poptávku i koupěschopnost obyvatelstva v místě i čase. Každé divadelní představení 

má své náklady, které se odráží ve tvorbě ceny vstupného. Jednorázovými náklady je výroba 

kostýmů, kulis, náklady produkce atd. Tyto náklady by se měly (avšak nemusí) divadlu 

postupně vrátit v podobě tržeb z repríz. Stabilními náklady na představení jsou mzdové a 

provozní náklady. Premiéry představení bývají zpravidla dražší než reprízy. Důvodem jsou 

zvýšené náklady na reklamu, rauty a další společenské aktivity.  

 Potřeby zákazníků ovlivňují tyto faktory: poptávka a vnímaná hodnota produktu. 

Někteří zákazníci si tvoří názor na to, kolik by měli za službu platit a vzniká u nich 

tzv. hladinový efekt. Tedy limit, do něhož jsou ochotni za danou úroveň kvality platit. 

U neziskových organizací je tato hladina poměrně nízko.  

Ceny vstupenek na představení stanovuje obchodní oddělení po dohodě 

s ekonomickou ředitelkou a ředitelem NDM. Každou divadelní sezonu se tato cena navyšuje 
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o cca 5 % ceny předešlého roku, a to po dohodě se zřizovatelem. Následující graf představuje 

vývoj průměrné ceny vstupného mezi roky 2006 a 2010, který demonstruje meziroční cenové 

navýšení.  

 

Graf 4.1  

 

 
Zdroj: Rozbory hospodaření NDM v letech 2006–2010 

 

NDM užívá cenové zvýhodnění určitých skupin diváků, jakými jsou studenti, držitelé 

průkazu ZTP a důchodci. Jedná se o 50% slevy z ceny vstupného pro všechny zmíněné 

skupiny, speciální rodinné vstupné, vstupné pro školy a další. Tato cenová diskriminace se 

stala v cenové strategii divadel běžnou praxí.  

V následující tabulce jsou porovnány ceny vstupného NDM a konkurenčních divadel 

v Ostravě.  

Tabulka 4.1 Ceny vstupného vybraných divadel 

 

Divadlo Cena vstupného (v Kč) 

plné zlevněné 

Národní divadlo Moravskoslezské, p. o.  190-340 60-170 

Komorní scéna Aréna, p. o.  180 70 

Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o.  100-170 70-110 

Divadlo loutek Ostrava, p. o.  80-150   40-70*  

Zdroj: Oficiální webové stránky všech uvedených divadel, vlastní zpracování, 2012 

* Platí pouze pro držitele průkazu ZTP. 
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Rozpětí, ve kterých se pohybují ceny vstupenek jednotlivých divadel, nezohledňují 

mimořádné představení divadel (např. u operních premiér NDM může být cena až 550 Kč 

za vstupenku) a ceny individuálních nabídek.   

Dle srovnání je zřejmé, že NDM nabízí vstupné dražší než konkurenční divadla. Jak 

již bylo zmíněno v charakteristice služeb (viz. 2.2.2 Divadlo jako služba) základem 

pro hodnocení kvality služby bývá pro zákazníka převážně cena. Vyšší cena vstupenek NDM 

může reflektovat divadelní produkt vyšší kvality, který je atraktivní pro určitou skupinu 

diváků (např. tu, která návštěvu divadla vnímá jako určité vyjádření společenské prestiže). 

Na druhou stranu je schopna některé typy zákazníků (u kterých je cena stěžejní a rozhodující 

faktor při výběru divadla) naopak odradit od návštěvy.  

 

c) Distribuce 

Distribuce je souhrn různých aktivit, které vyvíjí organizace proto, aby učinila produkt 

zákazníkům snadno dostupným. Distribuční kanál obsahuje různé články, u služby, v tomto 

případě divadelní, je to ovšem jiné. Specifika služby totiž nedovolují fyzicky přecházet 

z výrobce na další články distribuce až k zákazníkovi.  

Obecně jsou pro divadelní distribuci podstatnými faktory začátky představení, 

dopravní spojení, parkovací místa, dále také prodejní doba, vzhled a charakter prostředí 

(výzdoba, úprava místa, velikost, členění, atmosféra, zvuková kulisa atd.). Neméně důležitá je 

úroveň prodejní služby (odborná způsobilost prodavače, profesionalita a přívětivost, ochota) a 

v neposlední řadě ovlivňují distribuci způsoby platby a doba splatnosti.  

NDM se tímto způsobem snaží za pomoci různých distribučních cest zprostředkovat 

divákovi informace o představení s cílem realizace nákupu vstupenky či předplatného a 

následné spotřeby, tedy zhlédnutí divadelního představení.   

Základním distribučním kanálem prodeje vstupenek a předplatného je především 

předprodej a večerní pokladny divadla56. Jedná se o přímou a nezprostředkovanou distribuci 

umožňující přímý kontakt divadla s divákem (tzv. první linie kontaktu). Pracovnice, které 

tento prodej realizují, užívají přímého kontaktu se zákazníky, což přispívá k lepšímu poznání 

jejich potřeb a k rychlému odhalení možných problémů. Poklady se nachází v přízemí obou 

divadel a předprodej je umístěn na ulici Čs. legií pár metrů od vchodu do DJM. Další prodejní 

sítě mají zpravidla nepřímý charakter. Vstupenky na představení NDM můžou zájemci 

zakoupit také v síti poboček Ostrava Info na Hlavním nádraží v Ostravě, Elektře, 

ve vyhlídkové věži Nové radnice v Ostravě nebo také v Mošnově na Letišti Leoše Janáčka.  
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Na webových stránkách NDM funguje rezervační systém, který umožňuje zájemcům 

rezervovat vstupenky, které si později vyzvednou v předprodeji nebo na pokladně divadla. 

Další možností je nákup tzv. eVstupenky. U tohoto prodeje se realizuje platba online 

prostřednictvím internetu, avšak stále (…)dožívá nedůvěra k financování elektronickou cestou 

pro nedostatečná ochranná opatření a sdělování bankovních spojení touto neosobní cestou. 57 

Velká část starší generace příliš neinklinuje k využívání nových technologií, jakými je 

internet a finanční transakce jeho prostřednictvím.  

V případě nákupu většího množství vstupenek (po individuální domluvě se 

zaměstnanci obchodního oddělení) lze vstupenky dodat prostřednictvím České pošty 

s následným vyúčtováním fakturou zpětně několik dní po představení. V tomto případě lze 

nákup označit za zásilkový prodej. Tuto oblast distribuce zajišťují pracovnice obchodního 

oddělení, které mimo jiné oslovují také různé subjekty za účelem nabídky představení.   

Distribuční cesty lze lokalizovat do měst Moravskoslezského kraje, konkrétně pak 

především Frýdku-Místku, Kopřivnice, Nového Jičína, Bílovce, Třince, Českého Těšína a 

dalších. Obchodní referentky komunikují s různými spolky, kluby a sdruženími lidí 

důchodového věku (např. Klub seniorů Karviná) nebo také lázeňskými zařízeními 

(např. Lázně Darkov nebo Lázně Klimkovice). Dále jsou realizovány divadelní představení 

v dopoledních hodinách pro žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. 

Komunikaci s těmito a jinými subjekty (jakými mohou být kupříkladu firmy), oslovování a 

nabídky zajišťují taktéž obchodní referentky. 

Funkce externích prodejců předplatného jsou zřízeny s cílem podpořit tento distribuční 

kanál. Jedná se zpravidla o vedoucí skupin, např. vedoucí klubu seniorů, kteří při prodeji 

abonentního předplatného v počtu větším než 10 ks získávají desetiprocentní podíl 

z fakturované ceny jako odměnu za zprostředkování.   

Vstupenky na divadelní představení NDM lze zakoupit také v síti Ticket portal.58 

Dalším prodejním místem je příspěvková organizace K3 BOHUMÍN v městě Bohumín, 

Beskydské informační centrum, dvě pobočky ve Frýdku-Místku a jedna ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. Stejnou možnost nabízí také Městské informační centrum v Havířově, Orlové a 

Kopřivnici. 
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d) Propagace 

 Propagace je jedním z marketingových nástrojů a v obecném měřítku znamená 

komunikaci firmy se spotřebitelem. Na propagaci lze pohlížet jako na soubor metod a 

prostředků k poskytování informací.
59 Cílem propagace je oslovování zákazníků, včetně 

zákazníků potencionálních, za účelem informování o existenci produktu, jeho vlastnostech 

(cena, dostupnost atd.), vzbuzení zájmu, přesvědčení ke koupi a jeho neustálé připomínání. 

Podle Hannagana je nutné, aby neziskové organizace sdělily veřejnosti přinejmenším to, že 

existují a také, co nabízejí a poskytují.   

Webové stránky jsou dnes již běžnou formou prezentace organizací, firem 

na internetu. Internetové stánky NDM (www.ndm.cz) prostupují téměř všemi oblastmi 

marketingové propagace NDM: jsou důležitým nástrojem reklamy, jednoduchým a účinným 

prostředkem podpory prodeje, jedním z komunikátorů pro řízení vztahů s veřejností a zároveň 

díky rezervačnímu a prodejnímu systému také distribučním kanálem.  Internetovou reklamou 

jsou bannery umístěné na partnerských webových stránkách, např. Stavovská unie studentů 

Ostrava (www.sus.osu.cz). Tyto bannery formou hypertextu odkazují na oficiální stránky 

NDM.  

V kompetenci každého souboru je výroba video spotu z video nahrávek jednotlivých 

inscenací v délce cca do dvou minut. Tyto videoukázky jsou vysílány v divadle během 

představení i přestávek, v předprodeji a zobrazují se také v detailech představení na webových 

stránkách NDM.  

Internetové stránky obsahují téměř vyčerpávající informace o představeních, je tady 

program na aktuální i následující měsíce členěný dle jednotlivých souborů. Na webových 

stánkách lze rovněž najít speciální informace pro školy, aktuální zprávy z divadla, možnost 

nákupu online vstupenek či rezervací, předplatného, slevových karet a poukazů. Jsou zde 

informace týkající se pronájmu nahrávacího studia nebo sálů, umístění prodejních míst 

s interaktivními odkazy a také informace o volných pracovních místech a konkurzech. Kromě 

toho se na internetových stránkách nachází anketa, ve které mohou diváci vyjádřit svůj názor 

a spokojenost či nespokojenost se službami NDM.  V neposlední řadě jsou zde umístěny 

kontakty na administrativní pracovníky, vedoucí jednotlivých souborů a vedení divadla i 

s fotografiemi konkrétních zaměstnanců a mnoho dalších informací. 

Jednou ze služeb nabízených návštěvníkům divadla a jiným zájemcům je newsletter.  

Tato služba spočívá v zasílání informativních emailů o dění v oblastech, jaké si návštěvník 
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webových stránek sám zvolí. Může se přitom jednat o aktuality z jednotlivých souborů 

divadla, informace o konkurzech a volných místech v divadle, odběr elektronického časopisu 

NDM nebo bulletinu NDM pro VÁS. 60 

NDM také pracuje se sociální sítí Facebook, kde byly vytvořeny profily souborů.61 

Jejich prostřednictvím jsou zasílány zájemcům pozvánky na představení i mimo repertoárové 

akce.  

4.1.2 Marketingový komunikační mix 

Propagace se skládá z jednotlivých složek, které se souhrnně nazývají marketingový 

komunikační mix. Tento mix je tvořen pěti základními komunikačními nástroji, a těmi je 

reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing (Kotler, 2001) 

NDM využívá všechny tyto složky.  

 

1. Reklama  

 „Reklamu definujeme jako jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a 

propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím 

hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či rádio.“
62

 

Cílem reklamního působení je vzbudit pozornost a zájem, vyvolat přání, vnuknout 

přesvědčení a v neposlední řadě také vybízet zákazníky k jednání, tedy koupi. Při volbě 

sdělovacího prostředku, který se stane reklamním komunikátorem, je stěžejní zohlednit druh 

publika. (Starší generace bude lépe oslovena klasickými reklamní prostředky než reklamou 

na internetu, protože doposud část z nich toto nové médium nevyužívá).  

Ve své knize Moderní marketing vyjadřuje Smith Paul souvislost mezi inzerovaným 

produktem a sdělovacím prostředkem. Z něj vyplývá, že je nezbytné, aby produkt 

korespondoval s médiem, ve kterém je inzerovaný (např. luxusní obchodní dům by neměl 

umisťovat reklamu do bulvárního deníku). 

Rozhlas působí především na ženy v domácnosti a lidi, kteří rozhlasové stanice 

poslouchají při každodenní cestě autem do práce nebo přímo na pracovišti.  Celostátní deníky 

se nejvíce zaměřují na určité socioekonomické skupiny a sympatizanty některých politických 

stran, zatímco čtenářstvo časopisů se dělí podle životního stylu, výše příjmu, věku a 

pohlaví.(…) Televize, rozhlas a kino jsou sdělovací prostředky vysoce pomíjivé, protože když 
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už byly reklamy jednou odvysílány, tak se k nim divák či posluchač už nemůže vrátit (ledaže 

by si je nahrál). 
63

 Ke sdělení v tištěné podobě – na plakátech nebo na internetu (včetně 

emailu) se publikum vrátit může.  

Reklama může plnit různé cíle: informovat spotřebitele, ovlivňovat jejich nákupní 

chování, přesvědčovat je o koupi nebo jim produkt či značku připomínat. Reklamou je možné 

rovněž podporovat určitou koncepci, myšlenku nebo dobrou pověst firmy, instituce, osoby, ale 

i místa.
64  

Zvláštním typem je tzv. institucionální reklama, kterou využívá firma v souladu 

se svou celkovou strategií. Cílem je vytvořit pozitivní přijetí firmy veřejností i vlastními 

zaměstnanci, zveřejňováním pozitivních výsledků nebo faktů o firemní tradici, péčí 

o zaměstnance a životní prostředí. Koncepce podnikové identity má těsný vztah k PR.65 

Podle Dvořáka existují typy divadel, kde inzeráty, placenými články a prospekty 

dosahují úspěchu. Instituce těžící nejvíce z těchto forem reklamy mají zábavnou tendenci. 

Naproti tomu scény intelektuálnější úrovně se nemohou spoléhat na úspěch této propagace. 

U tohoto druhu divadel zůstává jen jediný, avšak jistý prostředek popularizace, a to 

spokojenost obecenstva. Po premiérách a prvních reprízách si velká část publika povídá 

o představení ve společnosti. Vyjadřují své názory na herce, nastudování, výpravu…, 

tzv. šeptanda je vnímána jako nejmocnější propagační a nesrovnatelně nejúčinnější 

propagace.  

Co se týče reklamy jako takové, v NDM se ve většině případů nejedná o prezentaci 

placenou klasickým způsobem, ale užívá se barterový obchod. Barter představuje mimo-

finanční vyrovnání, protislužbu, kompenzaci, reciprocitu. Výrobek nebo službu je možné 

směnit prostřednictvím tohoto typu obchodu nepeněžní formou za vlastní produkt. Jako 

mimo-finanční plnění je NDM schopno nabídnout partnerům např. volné vstupenky nebo 

pozvánky na představení, reklamní prostor v publikacích a na programech či umístění loga 

v tiskovinách nebo na webových stánkách. Hodnota je přitom vyjádřena vztahem obou 

produktů a obchod probíhá na základě smlouvy o spolupráci, ve které je konkretizován 

předmět nebo předměty barteru (v některých případech se uvádí také peněžní vyjádření66). 

Mediální partnerství je uzavřeno např. s rádiem Orion, Českým rozhlasem Ostrava, ale také 

                                                           
63

 Cit. SMITH. Paul. Moderní marketing. 2000, str. 150-151  
64

 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2008, str. 138 
65

 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2008, str. 139 
66

 Rádio Frekvence 1 vysílá reklamu na muzikál Mrazík a dostane vstupenky ve stejné hodnotě této reklamy. 
Vyplývá z interních dokumentů NDM.  



 

 

s měsíčníkem Naše Ostrava či kulturní měsíčníkem Fantom, kde je umísťována reklama 

NDM.  

Kromě reklamy v médiích NDM používá vnitřní i vnější druh reklamy informativního 

charakteru. Venkovní reklamou jsou bannery (tzv. bantexy) umístěné na budovách divadla, 

které informují o premiérách. Na Masarykově náměstí se nachází prosklené stojany, 

ve kterých jsou umísťovány plakáty k jednotlivým představením, stejně jako ve vitrínách 

v podchodu Frýdlantských mostů. Na výlepových plošinách Ostravy a měst v jejím okolí jsou 

situovány a pravidelně aktualizovány programy NDM a letáky premiérových inscenací. 

Tištěná reklama se vyskytuje nejen v prostorách obou divadel, předprodeji a na různých 

prodejních místech, ale také v prostorách partnerských organizací, firem a také zřizovatele 

(např. nástěnky ve školách či v oddělení Odboru kultury a zdravotnictví Magistrátu města 

Ostravy). Reklamou elektronického charakteru je reklama šířena prostřednictvím 

elektronických médií, v NDM např. audio spoty vysílané na rádiových stanicích, internetová 

reklama má v NDM podobu internetových bannerů, umístěných na různých webových 

stránkách.  

 

2. Podpora prodeje  

Podpora prodeje představuje souhrn nástrojů, které stimulují spotřebitele 

k uskutečnění nákupu. Cílem je narušit dosavadní zvyky spotřebitelů při nakupování a 

poptávce. Prostřednictvím nástrojů podpory prodeje je dosažena rychlé reakce, používá se 

v případě, kdy je záměrem organizace přivést zákazníka přímo k určitému produktu. Účinek 

tohoto nástroje propagace je však většinou krátkodobý a nevytváří trvalé preference.  

NDM nabízí slevy a bonusy pro diváky. Kromě upravených cen pro studenty, 

důchodce, osoby s průkazem ZTP, učitele, rodiny s dětmi aj. skupiny, mohou zákazníci využít 

tzv. hamletovské slevy při nákupu vstupenky na poslední chvíli (60% sleva na vybraná 

představení). Diváci si mimoto mohou zakoupit Zlatou kartu NDM, která umožňuje uplatnění 

slevy z ceny vstupného, jež se s počtem návštěv kontinuálně zvyšuje: od 1. do 14. návštěvy 

v rozmezí 5-60 %. Podporu prodeje lze uskutečnit i přímou komunikací, např. předváděním. 

NDM se spolu s ostatními divadly již 3 roky prezentuje na Masarykově náměstí při celodenní 

akci k příležitosti zahájení divadelní sezóny, kde divadla představují ukázky z jednotlivých 

inscenací.  

3. Public relations  

Pojem public relations (dále jen PR) znamená formu ovlivňování veřejného mínění. 

PR tvoří dvě složky, a to vztahy s veřejností a publicita. Cílem nástrojů PR je vytvořit, zlepšit 



 

 

a udržet image organizace, popř. produktu. Jejich výstupem je masmediální produkce. 

Důležitým znakem je důvěryhodnost, protože tímto způsobem lze oslovit i tu část veřejnosti, 

která není přístupná reklamě. 

Odborníci se shodují, že PR začíná uvnitř společnosti. Vytvoření dobrého prostředí 

uvnitř divadla a důvěra spolupracovníků je základní předpoklad pro pozitivní působení 

směrem ven. PR se nedoporučuje zaměňovat s propagací, PR je funkcí managementu, která 

soustřeďuje pozornost na celou společnost a působí dlouhodobě. Propagace je taková, jakou ji 

organizace vytvoří, povědomí už není tak ovlivnitelné.  

Vliv PR zasahuje mimo oblast marketingu a směřuje k veřejnosti. Externí skupiny se 

stávají stále více náročnými a organizace musí demonstrovat svou sociální zodpovědnost 

na globální bázi. Etika a sociální zodpovědnost jsou tradičními baštami vztahů s veřejností. 
67

 

Dříve než se firma zaměří na budování publicity a viditelnosti, měla by být organizace 

dostatečně důvěryhodná. Základem jsou kvalitní produkty, příjemné služby zákazníkům, péče 

o ně a sociálně zodpovědná politika. Řízení identity firmy spolu s kvalitou poskytovaných 

služeb jsou prvky, od nichž se odvozuje důvěryhodnost firmy a které mohou být dobrými 

základy platformy pro následnou publicitu.  

PR můžeme rozdělit na vnější a vnitřní komunikaci podle toho, kam se ubírá 

pozornost a působení PR prostředků organizace. Vnitřní postihuje vztahy mezi zaměstnanci a 

zahrnuje informační desky a tabule, nástěnky, emaily, intranet a jiné interní nástroje. Pozitivní 

obraz organizace směrem k veřejnosti může být vyjádřen prostřednictvím odpovědnosti 

k zaměstnancům formou zaměstnaneckých výhod.  

Vnější komunikaci představují především periodické a neperiodické publikace, 

viz. příloha č. 4, ve které je umístěna fotografie tištěných propagačních materiálů. Cílem 

platformy periodik je především představit úspěchy a ocenění divadla a jeho členů, 

informovat o novinkách, mediálním ohlasu, prezentovat potenciál divadla, nabízet 

divadelních představení a služby aj. Neperiodickými publikacemi jsou ročenka, almanach, 

informační, dokumentační, jubilejní a jiné publikace, stejně jako divadelní program. Periodiky 

jsou dvouměsíčník NDM a měsíční Zpravodaj NDM. 

Jistou formou komunikace směrem od divadla jsou různé akce a události, jako 

např. výstavy, sympozia, semináře, exkurze nebo také slavnostní premiéry, jubilejní 

představení, derniéry, festivaly, zahájení a ukončení divadelní sezóny. 
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Časopis NDM se skládá z editorialu ředitele Nekvapila a 4 částí věnovaným 

jednotlivým souborům divadla. V každé části jsou informace o premiérách a derniérách, 

fotografie, rozhovory se zúčastněnými, promluva vedoucího daného souboru, aktuality, 

program, inzerce a seznam partnerů.  

Pozitivní publicita je závislá v první řadě na dobrých vztazích s médii (media 

relations). 68 NDM za tímto účelem užívá v komunikaci s masmédii dvou nástrojů, a to 

především tiskové zprávy a výjimečně také tiskové konference69  (více v kapitole 

4.3 Komunikace s médii).  

Pro vybudování a udržení dobrého vztahu s diváckou veřejností jsou pořádány 

prohlídky divadelních budov. Exkurze se připravují pro školy, pro firmy a při příležitostech 

speciálních setkání, jakými jsou např. workshop pro pedagogy, setkání SIBMAS70 atd. 

Pro žáky 1. stupně a 2. stupně základní školy a studenty středních škol nabízí oddělení mimo 

repertoárových projektů NDM speciální balíčky pro školy. Tato nabídka zahrnuje 

komentovanou prohlídku budov NDM, a dále setkání se členy uměleckého a inscenačního 

týmu představení. Tyto doprovodné programy jsou poskytovány zdarma.71    

NDM získává publicitu také na divadelních přehlídkách, např. přehlídka ostravské 

činohry      OST- RA-VAR, nebo pořádáním mimodivadelních akcí jako je Literární noc, 

kterou NDM organizuje společně s Knihovnou města Ostrava.  

 

4. Osobní prodej 

Osobní prodej je nástrojem marketingové komunikace představujícím (…)prezentaci 

informací o výrobku (službě) v rozhovoru s perspektivními spotřebiteli za účelem získání 

jejich souhlasu se směnou.
72

 Osobní prodej se uskutečňuje v pokladnách a předprodeji NDM 

a ostatních prodejních místech. Podstatou osobního prodeje je přímý kontakt firmy a 

zákazníka prostřednictvím prodejců. Ti disponují znalostmi, kterými mohou zákazníka 

motivovat a poskytnout mu rady.  
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 Cit. SMITH. Paul. Moderní marketing. 2000, str. 321 
69

 Např. při uvádění české premiéry Gottland, kdy Ostravu navštívil autor předlohy Mariusz Szczygieł. Vyplývá 
z interních dokumentů NDM.  
70

 Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí, dostupné z:  
http://www.sibmas.org/English/sibmas.html  
71

 Školy jsou s těmito nabídkami oslovovány především prostřednictvím emailů. Informace o možnostech 
exkurzí i s objednacími formuláři a kontakty jsou umístěny na webových stránkách NDM. Jsou připravovány 
také specializované prohlídky, např. exkurze zaměřená na divadelní líčení pro studenty oboru kosmetické 
služby. Vyplývá z interních dokumentů NDM. 
72

 Cit. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1996, str. 173 



 

 

V předprodeji NDM jsou umístěny propagační materiály divadla (programy, časopis 

NDM) a také propagační materiály partnerů NDM (např. program antikvariátu Fiducia) a jiné 

tiskoviny (např. časopis Naše Ostrava, deník Moravskoslezský deník). Nevýhodou osobního 

prodeje jsou vysoké náklady, které zapříčiňují, že se tento typ komunikace v neziskovém 

sektoru příliš nevyužívá. Osobní kontakt se uplatňuje spíše v komunikaci s partnery a 

sponzory. 

 

5. Přímý marketing 

Základem přímého marketingu je přímé oslovování cílových skupin bez použití 

zprostředkovatelů. Jedním z prostředků je osobní kontakt, oslovení prostřednictvím telefonu 

nebo emailu. Tímto způsobem navazují kontakty obchodní referentky např. při komunikaci 

s řediteli škol za účelem domluvy návštěvy divadelního představení. Při užití tohoto 

marketingového nástroje se pracuje s databázemi.  

NDM využívá typ marketingu zvaný databázový marketing, jehož podstatou je práce 

se seznamy, ve kterých jsou shromažďovány co nejpodrobnější údaje o zákaznících, ale také 

o distributorech, partnerech atd. Na základě seznamů jsou oslovovány jednotlivé skupiny 

diváků, a to prostřednictvím emailové komunikace nebo telefonicky. V NDM se pracuje 

s databází předplatitelů, firem a škol za účelem prodeje předplatného a vstupenek.  V rámci 

nalézání nových distribučních cest se zavádí také databáze kadeřnictví a kosmetických salónů 

stejně jako knihoven a knihkupectví. Údaje se získávají především prostřednictvím internetu, 

posléze se data třídí a vyhodnocují. 

Vzhledem ke specifikům produktu v podobě služby, je základní marketingový mix 

nedostačující. V prostředí divadla převládá přímý kontakt poskytovatele se zákazníkem, 

divadla s divákem, a proto je v tomto prostředí lidský faktor stěžejní. Z tohoto důvodů bývá 

marketingový mix rozšiřován o složku lidé.   

Lidé, kteří poskytují službu, jsou ve skutečnosti součástí produktu, resp. služby. 

Za těchto okolností je obtížné zaručit kvalitu služeb. Lidský výkon kolísá, proto nelze předem 

a jednoznačně zaručit jeho konkrétní úroveň.  Lidský faktor je v divadle stěžejní. Vzhledem 

k tomu, že zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on.73 

Organizace se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců.  

                                                           
73

 Důkazem je tzv. klaka, tj. skupina instruovaných osob angažovaných pořadatelem nebo tvůrci pro nekritické 
ovace, smích a potlesk. Tito lidé mohou být také najímání konkurencí pro diskreditaci (vypískáním, bučením, 
hlasitým hovorem atd.) Podle P. Pavise si v každé době divadelní podnikatelé platili klaku. V současnosti se také 
objevuje, zejména v operním prostředí. DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. 1. vyd. [Praha?]: 
Pražská scéna, 2005. 311 s. ISBN 80-86102-49-1 



 

 

Za tímto účelem NDM poskytuje průběžné vzdělávání svým zaměstnancům v podobě 

uměleckých workshopů, které pořádá Divadelní unie Plzeň. Odborné kurzy absolvují 

zaměstnanci ekonomického úseku a marketingu a také jsou pořádány jazykové a počítačové 

kurzy. 

NDM vyjednává s odborovými organizacemi, které zaměstnance zastupují, 

o záležitostech týkajících se zaměstnanců (např. v oblasti mzdové a sociální).  Výsledkem 

vyjednávání těchto organizací, jakými jsou v prostředí NDM Odborová asociace divadelníků, 

Unie profesionálních zpěváků ČR a Herecká asociace, je kolektivní smlouva. V kolektivní 

smlouvě NDM jsou ošetřeny mimo jiné také zaměstnanecké výhody, např. peněžité dary 

NDM zaměstnancům k příležitosti pracovního výročí a životního jubilea, přednostní právo 

jeho pracovníků na neobsazené pracovní místo v NDM. Jsou zde sepsána finanční plnění, 

která mohou zaměstnanci čerpat z FKSP spolu s podmínkami jednotlivých čerpání. Další 

výhodou plynoucí z ustanovení kolektivní smlouvy je možnost závodního stravování 

zaměstnanců NDM, jehož zásady jsou zde rovněž upraveny.  Tato smlouva obsahuje kromě 

uvedeného ještě množství výhod pro zaměstnance, které vytvářejí příjemné pracovní 

prostředí, působí na sounáležitost zaměstnanců a podílí se na vytváření podnikové kultury. 

 

4.2  Marketingový průzkum 
 

Během února a března 2011 jsem uskutečnila marketingový průzkum formou 

dotazníkového šetření, viz. příloha č. 5, ve které se nachází vzor použitého dotazníku. Cílem 

průzkumu bylo vyvrátit či potvrdit hypotézu o důležitosti přínosů divadla a mapování názorů 

na divadlo a pomocí poznatků rozvinout strategie vedoucí ke zlepšení postavení divadla, 

potažmo NDM. Anketu nelze považovat za výzkum veřejného mínění vzhledem k úzkému 

okruhu oslovených. Vzorek dotazovaných obsahoval 116 respondentů bez preference pohlaví, 

vzdělanosti nebo oblasti působení ve studijních, profesních či volnočasových aktivitách. Věk 

dotazovaných se pohyboval od 15 do 70 let (nejvíce respondentů bylo ve věkovém rozmezí 

15-35 let).  

Oslovení nebyli limitováni ani oblastně, tj. se zaměřením na občany žijící či 

dlouhodobě pobývající v Ostravě, nýbrž také na obyvatele velkých měst, která jsou svým 

kulturním zaměřením podobna Ostravě, tj. Praha, Olomouc, Brno a jiné.  

Ze 116 dotazovaných divadlo navštěvuje 95 respondentů. (Vzhledem k všeobecné 

známosti přínosů divadla, které vyplynuly z otázek mého šetření, a naopak podíl divadelních 



 

 

návštěvníků na celkové společnosti v ČR, který vyplývá ze statistických údajů, se domnívám, 

že došlo ke zkreslení.)74 

Podíl návštěvníků divadla a oslovených, kteří divadlo nenavštěvují, znázorňuje 

následující graf.  

Graf č. 4.2  

 
Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření, vlastní zpracování 2012 

 

Pro 37 respondentů je důvodem návštěvy divadla prožitek kvalitní zábavy. Kulturní 

život jako součást základního vzdělání civilizovaných lidí vnímá 33 dotazovaných a 

pro 13 respondentů představuje divadlo společenskou událost. Většina respondentů tedy 

považuje divadlo za hodnotnou zábavu a přisuzují divadlu jistou kulturní a společenskou 

hodnotu.  

33 respondentů se vyjádřilo, že si myslí, že by měli sami častěji navštěvovat divadlo, a 

to z důvodu zábavy a relaxace; 26 oslovených se domnívá, že by měli více chodit do divadla 

z důvodu vzdělání.  

Ti z dotazovaných, kteří divadlo nenavštěvují, uváděli jako nejčastější důvod 

nedostatek volného času (8 respondentů) nebo absenci společnosti, doprovodu, se kterým by 

divadlo navštívili (6 respondentů).  

Kromě 2 respondentů se všichni dotazovaní shodli, že by děti měly častěji chodit 

do divadla. 66 dotazovaných (tj. 57% oslovených) pak uvedlo jako důvod důležitost vytvoření 
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 Příčinou může být malý výčet otázek, ze kterého nelze zjistit, jak často dotazovaní divadlo navštěvují. Vyplývá 
z provedeného dotazníkového šetření.  
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návyků kulturního života dětí a 33 dotazovaných zastávali názor, že se touto formou děti 

seznámí s českou i zahraniční literaturou (vzhledem k tendenci snižování návyků četby). Třetí 

nejčastější odpovědí bylo divadlo vnímáno jako užitečný prostředek vyplnění volného času 

dětí (9 respondentů). Přínos divadla je tedy téměř jednoznačně vnímán pozitivně ve vztahu 

k dětem a jejich výchově.  

 Za nevýhodu divadla považuje 33 respondentů vysoké vstupné a 25 oslovených si 

myslí, že divadelní představení je náročné na přemýšlení, v čemž vidí nevýhodu divadla, 

protože lidé u zábavy příliš přemýšlet nechtějí. 20 respondentů nevědělo, jaká je nevýhoda 

divadla a 15 oslovených se shodlo, že jeho nevýhodou je formální oblečení, které návštěva 

vyžaduje, popř. další výdaje (např. návštěva kadeřnictví).  

Smysl existence divadla vnímalo 58 respondentů ve vytváření kulturní společnosti, 

pro 26 dotazovaných znamená divadlo součást národní kultury a 16 oslovených považuje 

za účel fungování divadla zábavu, kterou jim divadlo poskytuje. Z toho vyplývá, že divadlu 

přisuzuje většina oslovených větší význam, než je pouhý prostředek zábavy. Naproti tomu 

vnímají negativně výši ceny vstupného v divadle. Tento rozpor může plynout z domněnky, že 

divadla jsou klasickými ziskovými organizacemi a vysoké vstupné nástrojem zabezpečujícím 

vysoký zisk.  

Dále se 46 dotazovaných domnívá, že by nejvíce divadlu pomohla ke zlepšení jeho 

pozice lepší propagace, pro 31 respondentů je východiskem větší angažovanost populárních 

osobností v divadle a 11 oslovených vidí lepší repertoár divadel jako prostředek vedoucí 

ke zlepšení jeho pozice.  

  Významná většina dotazovaných – 88 respondentů, tj. ¾ oslovených, považují divadlo 

za formu volnočasové aktivity, která dokáže konkurovat jiným alternativám zábavy. Ostatních 

27 respondentů toto zamítli a jeden neodpověděl.  

Jako největší konkurenci divadla je 46 dotazovanými považován internet, 

27 z oslovených se domnívá, že nejvíce divadlu konkuruje kino a 11 respondentů takto vnímá 

nákupní centra. 12 dotazovaných odpovědělo jinou než navrženou odpovědí. Tito respondenti 

považují za největšího konkurenta sport a jako hrozbu pro divadlo vnímají lidskou pohodlnost 

či lenost a další.  V následující tabulce je zachycen podíl aktivit, které představují konkurenci 

pro divadlo v celém osloveném vzorku respondentů.   

 

 



 

 

Graf č. 4.3  

 
Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření, vlastní zpracování, 2012 

 

 Většina oslovených návštěvníků divadla se domnívá, že by měli divadlo navštěvovat 

častěji za účelem kvalitní zábavy a relaxace, avšak přisuzuje divadlu mnohem větší význam 

než pouhé pobavení. Tento rozpor by mohl být vysvětlen rozdílem mezi tím, co si lidé myslí 

o svém vztahu k divadlu s tím, jak vnímají divadlo ve společnosti, potažmo jak si myslí, že by 

divadlo mělo být vnímáno.  

 Více než třetina respondentů tohoto dotazníkového šetření považuje internet 

za nevětšího konkurenta divadla a zároveň téměř totožný počet oslovených si myslí, že se 

divadlo nedostatečně propaguje, resp. že by ke zlepšení jeho pozice významně přispěla lepší 

propagační aktivita. Myslím si, že by domnělou hrozbu ve formě internetu mohlo divadlo 

přeměnit ve výhodu ke své lepší propagaci právě pomocí tohoto informačního kanálu.  

(Podrobné výsledky tohoto šetření se nachází v příloze č. 6) 

  

4.3 Komunikace s médii 
 

V kapitole 4.1.2 Marketingový komunikační mix byla již nastíněna problematika PR a 

zdůvodnění důležitost PR v oblasti řízení vztahů s veřejností, divákem. Pro zjištění mediální 

aktivity NDM v různých typech médií byl v roce 2011 realizován mediální průzkum. Tento 
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průzkum zpracovala společností Newton media, a. s, která se zaměřila na elektronická i 

tištěná média, ve kterých se objevily zmínky o NDM, a samozřejmě také internetové stránky. 

Šetření zjistilo cca 1700 zmínek o tomto divadle, avšak byly vynechány stěžejní odborné 

publikace, jakými je např. Svět a divadlo, což údajně vedlo ke zkreslení výsledků.  

V NDM funguje oddělení mediální servis, který zajišťuje mediální podporu divadla 

ve všech typech médií. Mediální servis spočívá ve tvorbě tiskových zpráv a reportáží, 

zajišťování jejich zveřejnění ve vhodný čas (např. příležitost premiéry) a na vhodném místě – 

v místních periodicích, celorepublikových televizních a rádiových stanicích, internetových 

portálech atd. Tato mediální komunikace se zaměřuje na všechny deníky v ČR, některé 

týdeníky (Metro a Sedmička) a vybraná rádia a televizní stanice.  

Tisková zpráva nejen organizaci představí veřejnosti z dobré stránky, ale navíc může 

posílit hrdost zaměstnanců na organizaci, v níž pracují. České tiskové kanceláři a jednotlivým 

novinářům jsou dodávány tiskové materiály, včetně fotografií. Spolupráce je založena 

na individuálním přístupu ke konkrétním médiím, stěžejní je přitom zaměření 

na potencionálního zákazníka (publikum, které je daným médiem oslovováno). Pracovnice 

mediálního servisu vyhledává typy pořadů vhodných pro zařazení konkrétního článku, 

rozhovoru a popř. zprostředkovává rozhovory se zajímavými osobnostmi (např. hostující 

umělci nebo inscenátory).  

Tištěnými periodiky, ve kterých se pravidelně objevuje nabídka programů, jsou 

Lidové noviny, Divadelní noviny, Kultura 21, Xantipa a jiné live stylové časopisy. Každý 

měsíc je věnována jedna a půl strany v tisku Moravskoslezského deníku (včetně titulní strany) 

článkům o představeních NDM (zprávy o premiérách, derniérách, hostování významných 

osobností, rozhovory atd.).  

Kontinuálně se spolupracuje také s Českou televizí Ostrava, kde se objevují informace 

týkajících se NDM v pořadech na stanicích ČT 1, ČT 2 a ČT 24. Např. v pořadu Divadlo žije 

na stanici ČT 2 jsou představovány premiérové inscenace, na ČT 1 v Událostech regionu jsou 

vysílány zprávy o premiérách, v pořadu Před půlnocí na ČT 24 se uskutečňují rozhovory 

s osobnostmi z NDM, atd.  

Z rádií jsou vysílány informace o NDM na stanicích Českém rozhlasu. V pořadu 

Koktejl na stanici Český rozhlas 1 Radiožurnál se např. objevují rozhovory s lidmi, kteří 

pracují na inscenacích v divadle (např. sólistka opery NDM Eva Urbanová). V událostech 

regionu se bývají zařazené zprávy o znovuuvedení starších představeních nebo 

připravovaných inscenacích k příležitosti premiéry apod.  



 

 

Různé články a zprávy o NDM jsou také publikovány na internetových portálech 

klasických tištěných periodik (např.: www.ihned.cz), televizních (např. www.ct24.cz) 

i rádiových stanicích (např. www.cro.cz). Oslovovány jsou také informační a zpravodajské 

webové stránky (např. www.mediafax.cz) nebo také specializované kulturní portály 

(např.: www.operaplus.cz). Tiskové informace jsou dodávány mimoto na různé internetové 

servery, které jsou zaměřené na konkrétní skupinu diváků (např. www.mestoprodeti.cz, kde 

jsou umísťovány informace o představeních pro děti).  

Všeobecným rizikem při dodávání tiskových zpráv a materiálů médiím je nedostatek 

kontroly. Tento nekontrolovatelný element ve vztahu k médiím znamená, že tiskové 

prohlášení může být různými redaktory, potažmo médii, vnímáno jinak. Na druhou stranu 

jsou výhodou nízké náklady a věrohodnost, která dosahuje vyšší úrovně než u klasického 

reklamního sdělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 ZÁVĚR 
 

Divadlo jako součást kultury země je významným ukazatelem vyspělosti dané 

společnosti. Podle výsledků realizovaného dotazníkového šetření je divadlo vnímáno jako 

jeden z aspektů tvořící kulturní společnost. Oslovení považují divadlo za hodnotnou zábavu a 

přisuzují mu kulturní a společenskou hodnotu.  

Hypotéza o výchovném vlivu a důležitosti divadla v lidském životě byla potvrzena 

pouze částečně. Z malého vzorku dotazovaných vyplynula vysoká návštěvnost, která 

s hypotézou tvrdící, že většina lidí divadlo nenavštěvují, nekoresponduje. Naproti tomu se 

potvrdilo povědomí o významu divadla ve společnosti a názorech na jeho vlivech na děti a 

mládež.  

Veřejná divadla jako neziskové organizace realizují veřejně prospěšnou službu, a tak 

jsou kontinuálně podporována svými zřizovateli (státem, krajem či obcí). Z rozborů 

hospodaření vyplynul stěžejní problém NDM, který spočívá v nedostatku finanční podpory. 

Nelze však neustále zvětšovat příspěvky od zřizovatele, dotace a granty Moravskoslezského 

kraje či Ministerstva kultury ČR a dalších, východiskem je hledat nové zdroje, ze kterých by 

mohly být čerpány finanční prostředky.  Dalším řešením je neustále zefektivňování provozu a 

rozšiřování aktivit v rámci marketingu k podpoře hlavních, ale i hospodářských, činností 

divadla.   

V projektu Transformace divadelního systému v ČR z roku 2004 byl vyjádřen názor, 

že je nutné rozšířit princip kooperovaného financování, a to jak po stránce legislativní, tak 

rovněž po stránce ekonomické. Možnými zdroji mohou být dle autorů kupříkladu loterie75, 

daňové asignace, daňové zatížení hazardu a pornografie, společný podíl kulturního průmyslu 

či podíl kolektivní správy autorských děl. Tuto oblast však nemůže samotné divadlo, NDM 

ovlivnit.  

Podle soustavného studia materiálů NDM, sledování marketingových strategií 

konkurenčních divadel a pomocí rešerší odborných publikací jsem sestavila plán návrhů 

na zefektivnění činností NDM v oblasti propagace, distribuce, podpory prodeje, užití 

internetu, včetně oficiálních webových stránek www.ndm.cz, na rozšíření všech oblastí 

marketingové komunikace. Vzhledem k deficitu rozpočtu NDM se návrhy zaměřují téměř 

výhradně na nízkorozpočtové aktivity a obchodování prostřednictvím barteru.  
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Propagace  

V rámci propagace by mohlo NDM nechat vyrobit kulaté odznáčky se svíracím 

špendlíkem a fotografií nějaké hlavní postavy z divácky úspěšného představení a popiskem, 

o jaké představení se jedná a logem NDM. Prodávat by se mohly v předprodeji divadla. 

Odznáčky jsou oblíbené u dětí a mládeže, kteří by tak získali suvenýr z představení a nošením 

odznáčku by propagovali NDM.  

NDM by dále mělo oslovit partnery, kteří sponzorují NDM, a na svých webových 

stránkách mají sekci sponzoring a nenachází se zde ikona NDM (např. Auto Heller). Zlepší se 

tím firemní image podniku a zároveň se bezplatně značka NDM rozšíří.  

 

Internet  

S cílem prohloubení vztahu s diváky by mohly být zavedeny diskuse o jednotlivých 

představeních přímo na webových stránkách NDM. Návštěvníci divadla budou aktivizováni 

(tzn. aktivně zapojeni do spotřeby) touto možností svobodného vyjádření k jednotlivým 

inscenacím. Diskusní fóra mohou úspěšným inscenacím vytvářet pozitivní ohlas a motivovat 

potenciální diváky k návštěvě NDM.  

Konkurenční výhodou by se mohly stát produkty ,,navíc“ s motivy jednotlivých 

představení. Jednalo by se např. o audio nahrávky ve formátu MP3, kterými by byly vtipné 

,,hlášky“ z činoher, hudební motivy, písničky z muzikálu užité jako zvonění do mobilů atd. 

Pomáhaly by k neustálé identifikaci diváka s NDM, docházelo by k utvrzení zákazníkovy 

loajality. Hudební nahrávky by se mohly také užít při čekání na telefonické spojení hovoru 

např. v předprodeji a pokladně divadla. Zavedení nahrávek by také podpořilo image NDM.   

Dále by se mohla vytvořit internetová sekce (či záložka) ,,Ke stažení“. Návštěvníci 

webových stánek by tak měli možnost stáhnout do svého počítače pozadí nebo spořič 

obrazovky. Pro udržení nízkých nákladů by mohlo NDM vyjednat spolupráci s VŠB-TUO 

nebo OU Ostrava a zadat úkol výroby studentům z fakult informačních technologií. Aby tato 

akce byla pro studenty atraktivní, uskutečnila by se formou soutěže o nejlepší spořič 

obrazovky. Oceněním by byly pozvánky na představení, na které byl spořič nebo pozadí 

obrazovky počítače zaměřen.  

Pro aktivizování diváka dále navrhuji vytvoření fanklubů na sociální síti Facebook. 

Fankluby by se zaměřovaly na populární herce (např. Jan Fišar), popř. konkrétní představení 

(např. Donaha! (Hole dupy)).  

 

 



 

 

Distribuce 

Poledňák o své zkušenosti z Velké Británie napsal: Klíčem k úspěchu, tj. k plnému 

hledišti, je co nejrozsáhlejší distribuční síť vstupenek (…)Lístky na vás musí útočit nejen 

z předprodejních a informačních kanceláří, ale také z každého knihkupectví či prodejny 

gramodesek. Všude v těchto místech se pohybují potencionální divadelní diváci.
76

  

Mým návrhem v oblasti distribuce je prodej lístků v místech, která navštěvují kulturně 

založení lidé a studenti středních či vysokých škol. Myslím si, že za tímto účelem by mělo 

NDM oslovit kavárnu Daniel v Ostravě, francouzskou kavárnu Café au père tranquille, 

sýrárnu Sheep–shop nebo Vinárnu u Sýkorova mostu. Pokud by majitelé přistoupili 

ke spolupráci formou obchodního barteru, mohli by si návštěvníci zakoupit vstupenky 

na představení NDM přímo v těchto místech. Nutností by byl pouze leták či stojan, umístěný 

v prostorách podniku s informacemi o možnosti nákupu vstupenek na představení NDM 

v daném místě spolu s aktuálním programem NDM. Pokud by se tento prodej osvědčil, mohl 

by se dál rozšiřovat do jiných podniků. Jestliže by tato nabídka naopak nezaujala, náklady 

na její realizaci budou na tak nízké úrovni, že by tento pokus neměl znatelný finanční dopad 

na divadlo.  

Dalším nevyužitým distribučním kanálem je spolupráce se zahraničními a tuzemskými 

cestovními kancelářemi, které se zabývají turismem v Moravskoslezském kraji a Ostravě. 

Návštěva divadelního představení NDM by mohla být součástí prohlídky města.   

 

Podpora prodeje 

V rámci posílení návštěvnosti v měsících, ve kterých je návštěvnost nízká, tj. leden, 

únor a měsíce červen a září, navrhuji zavést speciální akce k příležitosti různých svátků, 

jakými jsou např.:  Den dětí v NDM a Valentýn v NDM. Tyto akce by spočívaly v akční ceně 

představení (např. sjednotit ceny na průměr, bez ohledu na umístění v hledišti), tematické 

výzdobě foyer (kulisy, které vlastní NDM, balónky a květiny) a vybrané inscenaci. 

Např. valentýnský balíček pro zamilované na Svátek zamilovaných 14. února by obsahoval 

romantické divadelní představení – nejlépe inscenaci Romeo a Julie. (Valentýnský večer 

v NDM by mohl končit přípitkem.)  

V neposlední řadě by se mohly zavést soutěže v rámci podpory prodeje. Jednou 

ze soutěží by mohla být soutěž Mazaný divák NDM o 2 vstupenky. Soutěž by byla 

vyvěšována na profily souborů na sociální síti Facebook, čímž by se mohla zvýšit sledovanost 
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těchto profilů a podpořil by se zájem diváků. Jednalo by se o vědomostní, tedy spíše tipovací 

soutěž (např. nejbližší typ počtu sedadel v DAD).  

Další soutěž by bylo možné spojit s hlasováním o nejlepšího herce/herečku, inscenaci 

sezóny. Příznivci NDM by byli motivováni k zapojení do soutěže tím, že by spolu s výhercem 

této ankety v jednotlivých kategoriích, byl oceněn vždy také jeden hlasující, který dal svůj 

hlas výherci. (Rozhodovalo by se např. losem a výherce by získal foto se svým favoritem a 

poukaz na skleničku vína do divadelního klubu, kde by si s hercem či herečkou popovídal. 

Také by mu NDM mohlo věnovat nějaké propagační materiály od vlastních partnerů či 

sponzorů.)   

 

Pro podporu NDM jsem již učinila několik kroků v rámci svého působení 

ve Stavovské unii studentů Ostrava (dále jen SUS Ostrava). Vytvořila jsem smlouvu 

o spolupráci NDM a SUS Ostrava v rámci Majálesu Ostrava 2012 a jeho doprovodného 

programu. Také jsem zpracovala návrh smlouvy o celoroční spolupráci SUS Ostrava a NDM. 

Tato spolupráce zahrnuje jak propagaci NDM ze strany školy (letáky NDM na nástěnkách 

OU, podpora na internetu a v tiskovinách), tak i protihodnotu v podobě zvýhodněného 

vstupného pro studenty, volných vstupenek do tombol a na speciální studentské akce 

pořádané SUS Ostrava.   

Společně s katedrou sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě OU jsem navrhla 

koncept nového předmětu pro studenty OU, který má za cíl pomoci studentům pochopit 

divadelnímu představení (především těm, kteří budou v budoucnu učit dramatickou výchovu).  

Pokud budoucí učitelé porozumí divadlu, budou moci této schopnosti naučit také své 

žáky. Čím více bude divadlo zapojené do obecného vzdělání, tím více bude rezistentní vůči 

trendům nekreativního a neosobního využívání volného času dětí, mládeže a vůbec celé 

společnosti. V konečném důsledku si výchovou diváků může NDM zajišťovat návštěvnost 

do budoucích let a návštěvnost zase zaručí schopnost samofinancování NDM z vlastní 

činnosti ve stále větší míře (tzn. zvyšování finanční soběstačnosti).  

NDM s tímto konceptem souhlasilo a je naplánovaná spolupráce SUS Ostrava a NDM 

v sezóně, akademickém roce 2013/2014.  
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