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Resumé 

?6 )7!"90)%C!88,*>D%
%
Prague Fringe festival (PFF) je pomrn malý festival odehrávající se každoron 
v kvtnu/ervnu na pražské Kamp a jejím okolí. Je jedním z nejmladších pírstk do 
svtové rodiny Fringe festival, na kterých mže vystoupit kdokoli s ímkoli, pokud najde as 
a trochu penz na záznam v oficiálním programu. Výsledkem bývá smsice profesionálních i 
amatérských divadelník z celého svta, kteí pijíždjí do Prahy s netradiními a kreativními 
výstupy. Devátý roník se konal ve dnech 28.5.-5.6.2010, diváci zde mohli zhlédnout na 40 
rzných show od soubor z celého svta v tém 200 pedstaveních. 
Studie ekonomického dopadu pro Fringe 2010 pináší v první ásti poznatky o návštvnících 
festivalu a v druhé ásti vypoítává ekonomické dopady festivalu a jeho návštvník na 
zvýšení obratu (produkce), HDP (resp. hrubé pidané hodnoty), zamstnanosti a mzdových 
píjm v eské republice. Pináší také odhad dopad a pínos pro hlavní msto Prahu a na 
odvod dan z pidané hodnoty. 
 

Profil náv!tvník 

Fringe festival je výjimený svým programem i zamením. Jeho mezinárodní podstata a 
multikulturalita se odráží jak v organizaci a programu, tak ve struktue úastník festivalu. 
Vtšina z nich (58 %) sice žije pímo v Praze, ovšem pouze 32 % z celkového potu bylo 
eské národnosti. Pibližn 26 % úastník festivalu tedy tvoí cizinci žijící v Praze. Zbylých 
42 % návštvník festivalu picestovalo z rzných konc svta. Mezi cizinci je festival 
populární pedevším u Brit, Amerian a Kanaan, a už „místních“ nebo pijíždjících ze 
zahranií. Mezi respondenty se objevili také Španlé, Nizozemci, Francouzi, Slováci, Lotyši, 
Japonci, Australané, Novozélanané a další.  
Pes 60 % úastník festivalu bylo ve vku 16-34 let, vtšina všech návštvník (59 %) byla 
s festivalem velmi spokojena a 66 % by rádo navštívilo festival i v píštích letech.  
Návštvníci festivalu, kteí žijí v Praze, navštívili festival prmrn na 3 dny a zhlédli 4,4 
pedstavení. Zahraniní turisté pijíždli na mnohem delší dobu, vtšina z nich pijela na celý 
festival a v R strávila prmrn pes 15 dní. Na festivalu zhlédli prmrn 7,4 pedstavení. 
Mezi nimi se našli i nejvtší fanoušci festivalu, kteí pijíždjí na Fringe pravideln už mnoho 
let. 37 % zahraniních návštvník uvedlo, že Fringe je hlavním cílem jejich cesty do Prahy, 
prmrn turisté pikládali festivalu 70% vliv na svoje rozhodnutí navštívit Prahu. 
 

Ekonomické dopady festivalu 

Ekonomické dopady festivalu jsou ve studii rozdleny na 1) dopady iniciované výdaji 
návštvník PFF 2010 a 2) dopady vyvolané výdaji samotného festivalu. Pro výpoet byla 
využita velmi podrobná meziodvtvová (input-output) analýza statistik národních út R dle 
dat eského statistického úadu. U obou pohled byly vypoteny dopady na zvýšení obratu 
(produkce), HDP (resp. hrubé pidané hodnoty), zamstnanosti a mzdových píjm v eské 
republice. Pitom byly sledovány nejen celkové efekty, ale také isté pínosy festivalu pro 
eskou ekonomiku, které plynuly z pílivu zahraniních financí do ech. 
Návštvníci Fringe festivalu utratili v R bhem své cesty na festival dohromady 5,1 mil. K, 
z toho 4,8 mil. K bylo utraceno zahraniními turisty. Pímo díky festivalu utratili všichni 
návštvníci 3,9 mil. K, z toho zahraniní turisté 3,6 mil. K (výdaje po zohlednní vlivu, 
jaký ml PFF na rozhodnutí turist navštívit Prahu). Tuto sumu vynaložili návštvníci na 
dopravu, ubytování, stravování, návštvy památek, nákupy suvenýr atd. Tím se zvýšila 
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produkce dodavatel tchto zboží a služeb (pímé dopady) a v návaznosti i produkce jejich 
subdodavatel a celého etzce dodavatelsko-odbratelských vztah (multiplikované i 
nepímé dopady). Analogicky stejnou „spirálu“ roztoily výdaje samotného festivalu, které 
inily celkem 1,6 mil. K a z toho asi 52 % tvoily výdaje kryté zahraniním kapitálem (tj. 
dotace a píjmy ze zahranií, prodej vstupenek zahraniním turistm apod.).  
Dohromady v!daje náv"tvník i samotného festivalu zv!"ily obrat eské ekonomiky o 
8,6 mil. K, z toho pes 7 mil. K vygeneroval festivalem pilákan! zahraniní kapitál. 
Hrub! domácí produkt eska se zv!"il o více ne# 3 mil. K, z toho ist! pínos ze 
zahraniních zdroj inil 2,3 mil. K.  
Fringe samotný zamstná celoron 1 osobu na plný úvazek, v dob festivalu pomáhá navíc 
ada dobrovolník. Dodavatelé a subdodavatelé poptávaných služeb a zboží museli kvli 
zvýšené poptávce také zamstnat pracovníky navíc a vyplatit jim mzdy. Celkem bylo díky 
festivalu vytvoeno 6,2 stál!ch pracovních míst, nov zamstnaným pracovníkm byly díky 
festivalu vyplaceny mzdy ve v!"i 1,5 mil. K. Bez zahraniních píjm, které festival 
pilákal, by nebylo zamstnáno minimáln 4,7 pracovník a vyplaceno pibli#n 
1,2 mil. K na mzdách.  
 
Z výdaj návštvník a festivalu plynulo pibližn 725 800 K na da z pidané hodnoty. 
Zahraniní návštvníci a píjmy festivalu ze zahranií se na tom podíleli z 52 %, tzn. asi 
376 000 K. Další nezanedbatelné dopady na výbr daní jsou zpsobeny vyšším odvodem 
daní z píjmu dodavatelských a subdodavatelských firem, vyšším odvodem daní z píjmu 
jejich zamstnanc, pípadn zvýšeným výbrem spotebních daní. 
 

Lokální efekty PFF pro Prahu 

Lokální efekty PFF pro Prahu mžeme pouze odhadovat, protože nevíme kteí dodavatelé a 
hlavn nepímí subdodavatelé sídlí v Praze (multiplikátory pracují s daty za celou R). Asi 
95 % výdaj návštvník a minimáln 80 % výdaj festivalu samotného smovalo do 
subjekt sídlících v Praze. Díky tmto prostedkm došlo ke zv!"ení produkce pra#sk!ch 
podnik a institucí celkem o 4,2 milion K, z toho necel!ch 1,7 milion K pipadlo na 
zv!"ení hrubé pidané hodnoty (resp. HDP). V Praze bylo díky festivalu a jeho 
návštvníkm vytvoeno celkem 3,65 pracovních míst a na mzdy bylo vydáno pes 
886 tisíc K. Pokud bychom sledovali isté ekonomické pínosy festivalu a jeho návštvník 
do hlavního msta, potom mžeme íct, že bez festivalu (resp. mimopražských financí, které 
festival pilákal) by se sní#ila celková produkce pra#sk!ch podnik a institucí o 3,5 mil. 
K a HDP hlavního msta o necelého 1,2 mil. K. Nevzniklo by pibli#n 2,6 stál!ch 
pracovních míst a nebylo by vyplaceno pibli#n 685 tis. K na mzdách.  
 
Z tohoto pohledu m#eme pova#ovat dotaci magistrátu hl. m. Prahy ve v!"i 400 000 K 
za velmi dobrou investici do pra#ské ekonomiky. 
 

Dal!í pínosy PFF 

Pestože je Fringe festival pomrn malým festivalem, jeho ekonomický význam je 
nesrovnateln velký. Vedle mitelných ekonomických dopad pozorují organizátoi i další 
pínosy festivalu, a to jak ekonomické, tak sociální i vzdlávací. Festival pomáhá boit 
bariéry mezi národnostmi, pravideln láká do ech zahraniní turisty, kteí dále propagují 
Prahu a esko u svých známých ve svt. Krom toho nabízí jedinený kulturní program, 
který je v Praze unikátní a pomáhá zapojit do kulturního života metropole nejen echy, ale 
také místní komunitu cizinc a zahraniní turisty.  
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1. O pra"ském Fringe Festivalu 
%
Pražský Fringe Festival (PFF) je jedním z nejmladších pírstk do svtové rodiny Fringe 
festival (známé jsou nap. Fringe festivaly v Edinburgu, Torontu, New Yorku, Adelaide…). 
Jde v podstat o divadelní festivaly, na kterých mže vystoupit kdokoli s ímkoli, staí si na 
to pouze najít prostedky, tedy as a trochu penz na záznam v oficiálním programu. 
Výsledkem bývá smsice profesionálních divadelník a amatér z celého svta, kteí 
„rozpumpují“ msto invencí a kreativitou. 
Prague Fringe je pomrn malý festival odehrávající se každoron v kvtnu/ervnu na 
pražské Kamp a jejím okolí. Od ostatních festival v metropoli se odlišuje nejen zcela jinak 
pojatým programem, ale také tím, že láká velké množství zahraniních turist a cizinc 
žijících v Praze. Práv pro ty je PFF velmi oblíbenou a svým zpsobem jedinenou kulturní 
událostí, nebo je jediným festivalem ve mst, který nabízí tak velkou porci pedstavení v 
anglitin.  
 
Devátý roník pražského Fringe Festivalu se konal ve dnech 28.5.-5.6.2010. Festival nabídnul 
na 40 rzných show od soubor z celého svta v tém 200 pedstaveních. 
 
Bhem tohoto roníku festivalu byl proveden dotazníkový przkum mezi úastníky festivalu 
s cílem zjistit ekonomický dopad výdaj návštvník festivalu na ekonomiku Prahy a celé 
eské republiky. Výsledky tohoto šetení byly doplnny o výpoet ekonomického dopadu 
výdaj samotné organizace Fringe festivalu. Pestože podmínky pro sbr podkladových dat 
byly velmi omezené, tato studie uvádí veškeré zjištné výsledky a vysvtluje ekonomické 
dopady konání Fringe festivalu na zvýšení ekonomické produkce, HDP, zamstnanosti a 
mzdových píjm v Praze a eské republice.  
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2. Profil náv!tvník PFF 
 
I pes velmi omezené podmínky se podailo v rámci przkumu návštvník získat 111 
vyplnných dotazník. Respondenti nakoupili dohromady pes 600 vstupenek. Celková 
návštvnost festivalu inila asi 5000, to znamená, že se festivalu zúastnilo pibližn 880 
divák, z nichž každý navštívil prmrn 5,7 pedstavení. Dotazníkového przkumu se tedy 
zúastnilo asi 13 % náhodn vybraných úastník festivalu1. Je vidt, že Fringe navštvuje 
pomrn malá komunita lidí, kteí jsou vtšinou opravdovými fanoušky festivalu a prožívají 
Fringe po celou dobu jeho konání.  
 
 
Bydli"t a národnost náv"tvník festivalu 
Fringe festival láká do Prahy relativn mnoho zahraniních turist, kteí pijíždjí na festival 
pravideln každý rok. Krom toho je významnou kulturní událostí pro pražskou komunitu 
cizinc, jelikož nabízí mnoho pedstavení v anglitin nebo non-verbálních pedstavení.  
Obrázky Obr. 1 a Obr. 2 ukazují, odkud diváci na festival pijeli a jaké byli národnosti. Pes 
polovina dotazovaných (58 %) žije v R pímo v Praze, ovšem pouze 32 % z celkového 
potu bylo eské národnosti. Pibližn 26 % úastník festivalu tedy tvoí cizinci žijící 
v Praze. Zbylých 42 % návštvník festivalu picestovalo z rzných konc svta. Mezi cizinci 
je festival populární pedevším u Brit, Amerian a Kanaan, a už „místních“ nebo 
pijíždjících ze zahranií. Mezi respondenty se objevili také Španlé, Nizozemci, Francouzi, 
Slováci, Lotyši, Japonci, Australané, Novozélanané a další.  
Zajímavé je, že festival neláká žádné návštvníky z jiných kraj eské republiky.  
 
 
Obr. 1 Odkud návštvníci pijeli 

Kde nyní "ijete?

R

58%
UK

16%

USA

14%

Canada

5%

Jiné zem
7%

 
 
 
 
 

                                                
1 Pomrn nízký podíl dotazovaných zapíinily omezené prostedky a podmínky pro dotazníkový przkum.  
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Obr. 2 Národnost návštvník 

Národnost náv!tvník

eská

32%

britská

24%

americká

15%

kanadská

6%

neuvedeno

9%

jiná

14%

 
 
 
 
Vk a pohlaví náv"tvník 
Vtšina návštvník festivalu mla 16 až 34 let, zastoupeny byly však i ostatní vkové 
kategorie nad 16 let. Zastoupení muž a žen bylo pomrn vyrovnané, mezi respondenty jen 
mírn pevažovaly ženy (54 %) nad muži (46 %).  
 
 
Obr. 3 Vk návštvník 

Vk náv!tvník

16-24

30%

25-34

31%

35-44

17%

45-59

18%

60+

4%

 
 
 
 
Informace o náv"tv festivalu 
Návštvníci festivalu, kteí žijí v Praze, pišli na festival prmrn 3 dny a zhlédli prmrn 
4,4 pedstavení.  
Na druhé stran zahraniní turisté pijíždli na mnohem delší dobu, vtšina z nich pijela 
minimáln na 6 dní (na celý festival). Bhem své návštvy zhlédli prmrn 7,4 pedstavení. 
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Obr. 4 Poet dní na festivalu 

Kolik dní plánujete nav!tívit festival?

1 den
18%

2 dny
18%

3 dny
9%

4 dny
10%

5 dní
14%

6 a více dní
31%

 
 
Obr. 5 Poet navštívených pedstavení 

Kolik pedstavení plánujete nav!tívit v rámci festivalu?

1
14%

2-3
23%

4-5
19%

6-9
21%

10 a více
23%

 
 
 
 
 
 
Vtšina respondent (59 %), a to jak z Prahy tak ze zahranií, letos navštívila festival vbec 
poprvé. Ovšem nkteí diváci pijíždjí na festival pravideln už 8 let. Nejastji se o festivalu 
dozvdli z doslechu (52 % respondent), pomrn malý dosah mly plakáty (pilákaly pouze 
6 % návštvník). 11 % divák se o festivalu dozvdlo díky tištnému programu a 4 % díky 
Facebooku. Zbylých 27 % uvedlo jiný zdroj (nap. tištný prvodce Prahou, škola, divadlo, 
internet, rádio).  
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Obr. 6 Pokolikáté návštvníci pijeli 

Kolikátá je to Va!e náv!tva festivalu?

1.

59%2. 

13%

3.

10%

4.

5%

5.

4%

6.

4%

7.

3%

8.

2%

 
 
Obr. 7 Jak se návštvníci o festivalu dozvdli 

Jak jste se o PFF dozvdli?

z doslechu

52%

jinak

27%

z ti!tného 

programu

11%

z plakátu v tramvaji

5%

z facebooku

4%

z jiného plakátu

1%

 
 
Obr. 8 S kým návštvníci pišli na festival 

Na festival jste pi!li...

sami

22%

s partnerem

17%

s rodinou

4%
s kamarádem

32%

se skupinou

25%
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Diváci, poadatelé, vystupující 
Mezi respondenty z Prahy i ze zahranií byli zastoupení jak bžní diváci (76 %), tak 
poadatelé (16 %) a vystupující (8 %). Vzhledem k  malému potu všech úastník festivalu 
je podíl poadatel a vystupujících relativn vysoký, pijíždjí z Prahy i ze zahranií a jsou 
také rzných národností.  
 
Obr. 9 Vztah k festivalu  

Jak# je Vá! vztah k PFF?

b"n# divák

76%

poadatel

16%

vystupující
8%

 
 
Spokojenost s festivalem 
Vtšina návštvník byla s festivalem velmi spokojena, prmrn jej všichni ohodnotili na 
1,45 (známkování jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší). Dv tetiny respondent plánují 
navštívit festival i v píštích letech.  
 
Obr. 10 Spokojenost s festivalem 

Spokojenost s festivalem

2 - spí! spokojen

18%

4 - spí! nespokojen

2%

5 - zcela 

nespokojen

1%

3 - prmrn
5%

nevím

15%
1 - zcela spokojen

59%

 
 
Obr. 11 Plán navštívit festival znovu 

Plánujete nav!tívit PFF i v pí!tích letech? 

ano
66%

ne
34%
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Informace o cest zahraniních náv!tvník do Prahy 
 
Pro další zkoumání ekonomických dopad a pínos festivalu a jeho návštvník je poteba 
zjistit, zda turisté pijeli do Prahy kvli festivalu nebo zda navštívili Fringe pouze náhodou na 
své cest jinam.  
Z przkumu vyplývá, že hlavním cílem cesty zahraniních návštvník festivalu byla Praha a 
37 % dotazovaných sem pijelo hlavn kvli Fringe festivalu. Prmrné ohodnocení 
dležitosti festivalu pi rozhodování navštívit Prahu bylo 7 z 10. Tyto výsledky byly 
zohlednny jako tzv. motivaní koeficient v hodnot 0,7 pi výpotu ekonomických dopad a 
pínos Fringe festivalu: tímto koeficientem byla pepoítána vtšina výdaj nemístních 
návštvník tak, aby byla zapoítána jen pomrná ást tchto výdaj, která je pipisována 
pímo návštv festivalu (viz dále). 
 
Obr. 12 Dležitost festivalu pi rozhodování navštívit Prahu 

Jak dle"it# byl festival pi rozhodování nav!tívit Prahu?

10 - hlavní dvod

37%

nevím

27%

9 (2%)

8 (4%)

6 (2%)

5 (8%)

7 (2%)

1 - zcela nedle"it#

(18%)
1 - zcela nedle"it#

5

6

7

8

9

10 - hlavní dvod

nevím

 
Pozn.: Možnosti 2, 3, 4 nebyly zvoleny žádným respondentem, proto v grafu chybjí. 
 
Vtšina zahraniních turist picestovala na dlouhou dobu, pibližn 3/4 z nich na více než 5, 
prmrn na 15,6 nocí.  
 
Obr. 13 Délka pobytu zahraniních turist v eské republice 

Kolik nocí plánujete strávit na v#let v R?

0

2%
1-2

9%
3-5

13%

6 a více

76%
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3. Ekonomické dopady a isté pínosy náv!tvník PFF 
 

V rámci dotazníkového przkumu byla zjišována výše a struktura výdaj, které návštvníci 
utratili v R bhem své cesty na festival. Výdaje byly rozdleny na 

1) výdaje v míst festivalu a jeho bezprostedním okolí – tyto údaje vyplovali všichni 
úastníci festivalu (místní i zahraniní) a byly do výpot zapoítány v plné výši 

2) další výdaje zahraniních návštvník spojené s cestou do eské republiky – tyto 
údaje vyplovali jen zahraniní návštvníci. Do výpot ekonomických dopad bylo 
zapoteno 70 % tchto výdaj, což odpovídá zjištnému motivanímu koeficientu (jak 
dležitý byl festival pi rozhodování navštívit Prahu).  

 
Tab. 1 ukazuje odhad výdaj všech návštvník PFF2010, kterých bylo celkem cca 8802. 
 
Tab. 1 Odhad celkových výdaj návštvník PFF 2010 

   
 72 957 K 48 301 K   
 830 038 K 580 315 K   
 0 K 0 K   
 165 560 K 163 980 K   

















 55 318 K 55 318 K   
    

 

  
 1 671 667 K 1 671 667 K 
 38 328 K 38 328 K 
 114 557 K 114 557 K 
 71 124 K 71 124 K 
 39 513 K 39 513 K 
     

     

 952 481 K 952 481 K 
 252 410 K 252 410 K 
nákupy jídla a nápoj v obchodech 292 793 K 292 793 K 
     

     

 148 016 K 148 016 K 
 26 513 K 26 513 K 
 69 148 K 69 148 K 
 27 659 K 27 659 K 
     

     

 41 094 K 41 094 K 
 131 974 K 131 974 K 
 67 963 K 67 963 K 

































 32 401 K 32 401 K 


  

  

  

  

                                                
2 Odhad celkového potu návštvník a jejich výdaj je odvozen z dotazníkového šetení a celkového potu 
prodaných vstupenek.  
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Z tabulky Tab. 1 vyplývá, že naprostá vtšina uznatelných výdaj byla vynaložena 
zahraniními turisty. V!daje, které zahraniní náv"tvníci utratili pímo v souvislosti 
s festivalem (3 626 156 K), jsou ist!m pínosem pro eskou ekonomiku, jeliko# bez 
festivalu by pravdpodobn nebyly utraceny na území R, ale v jiné zemi. 
 
Všechny zjištné výdaje byly pro další operace oištny od dan z pidané hodnoty, pípadn 
obchodní marže a podílu dovozu tak, aby byly výsledky co nejmén zkreslené úniky penz do 
zahranií a mimo odbratelsko-dodavatelské vztahy eské ekonomiky. 
Po zapracování tchto úprav mohl být vypoten dopad výdaj návštvník na zvýšení celkové 
produkce (obratu) eské ekonomiky, hrubé pidané hodnoty (resp. HDP), na tvorb 
pracovních míst a na zvýšení mzdových píjm zamstnanc v R. K tomu byla využita 
metoda meziodvtvové (input-output) analýzy a multiplikátory produkce, hrubé pidané 
hodnoty, zamstnanosti a mzdových píjm, vypotené pro jednotlivá odvtví eské 
ekonomiky (nap. letecká doprava, ubytování atd.).3 Pro veškeré výpoty byla využita data 
národních út R a dostupných input-output tabulek poskytnutých eským statistickým 
úadem. 
 
U všech ukazatel byl vypoten  

1) pímý dopad, který plyne ze zvýšení produkce pímých dodavatel zboží a služeb 
návštvníkm (nap. hotel, restaurací, dopravc...) 

2) nepímý dopad, který plyne z produkce dalších subdodavatel, bez kterých by pímí 
dodavatelé nemohli fungovat 

Všechny zde vypotené ekonomické dopady pedstavují nejpesnjší možný odhad 
vycházející z dotazníkového przkumu a z matematicko-statistického modelu 
meziodvtvových vztah eské ekonomiky. 
 
 
Obr. 14 Pímý a nepímý (multiplikaní) ekonomický efekt výdaj návštvník¨ 
 

















 
  pímý ekonom. efekt    nepímé (multiplikaní) efekty 
 
 
                                                
3 Bližší informace k metodice výpot viz Raabová, T.: Ekonomické a sociální dopady cestovního ruchu v R. 
Disertaní práce, VŠE v Praze, 2010. 
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Dopad v#daj náv!tvník na zv#!ení produkce a HDP eské ekonomiky 

 
Více než 3,9 milion K, které utratili návštvníci festivalu v Praze, resp. v R v souvislosti s 
festivalem, pisply ke zvýšení produkce pímých dodavatel o 3 332 203 K a jejich 
subdodavatel o dalších 2 931 272 K. V!daje náv"tvník festivalu tedy zpsobily 
zv!"ení obratu (produkce) eské ekonomiky celkem o 6 263 475 K.  
Z toho 1 904 145 K pipadlo na celkové zv!"ení hrubé pidané hodnoty, resp. HDP eské 
ekonomiky (zbylé 4,3 mil. K plynuly jako mezispoteba dál do ekonomiky subdodavatelm, 
státu a dalším subjektm4). 
 
Pokud bychom sledovali dopad zpsobený pouze výdaji zahraniních turist (tzn. istý pínos 
pro eskou ekonomiku), ti pispli ke zvýšení eské produkce o 3 097 617,96 K pímo a 
další 2 702 600,31 K nepímo. Celkový ist! pínos náv"tvník PFF ke zv!"ení eské 
produkce byl tedy 5 800 218 K. Z toho pipadlo 1 734 996 K na zv!"ení eského HDP.  
Jelikož tyto dopady byly zpsobeny zahraniními turisty pouze díky festivalu, mžeme 
s jistotou konstatovat, že bez Fringe festivalu by tyto pozitivní dopady na eskou 
ekonomiku vbec nevznikly.  
 
 
Tab. 2 Dopad návštvník festivalu na zvýšení eské produkce 












   

   
 
 
Tab. 3 Dopad návštvník festivalu na zvýšení eského HDP 












   

   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Ukazatel zvýšení produkce zapoítává mezispotebu vstup. tzn. pokud jeden podnik nakoupí urité zboží a 
dále ho peprodá, zvýšil se obrat (produkce) všem lánkm etzce, které toto zboží nakoupily a prodaly. Oproti 
tomu multiplikátor hrubé pidané hodnoty zapoítává všechny vstupy pouze jednou a nedopouští se tak 
nadhodnocení dopadu jako multiplikátor produkce. 
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Dopad v#daj náv!tvník na tvorbu pracovních míst a zv#!ení mezd 
 
Uznatelné výdaje návštvník festivalu pisply nejen k vtší produkci a zvýšení HDP eské 
republiky, ale také k tvorb i zachování 2,6 pracovních míst u pímých dodavatel (pímý 
efekt) a dalších 1,6 míst u jejich subdodavatel (nepímý efekt). Dohromady tedy v!daje 
náv"tvník „zamstnaly“ mezi dodavateli 4,2 stál!ch pracovník na pln! úvazek. 
(Krom toho samotná organizace festivalu zamstnala adu dalších pracovník jak pímo, tak 
nepímo u svých dodavatel a subdodavatel prostednictvím nákupu zboží a služeb - viz 
dále.) 
Z toho 3,7 pracovních míst pomohli vygenerovat zahraniní návštvníci festivalu, resp. jejich 
výdaje. Pokud pedpokládáme, že tito turisté by esko jinak nenavštívili, mžeme íct, že bez 
náv"tvník festivalu by v R bylo zamstnáno o 3,7 pracovník mén.  
 
Zmínným 4,2 pracovníkm, kteí byli zamstnáni díky výdajm všech návštvník PFF, 
byly vyplaceny mzdy ve v!"i 942 101 K (z toho 576 021 K pipadlo pracovníkm u 
pímých dodavatel a 366 080 K pracovníkm u dalších subdodavatel).  
Z toho 870 777 K bylo vyplaceno díky výdajm zahraniních turist, kteí pijeli do R 
pouze kvli festivalu.  
 
 
Tab. 4 Dopad návštvník festivalu na zvýšení zamstnanosti (tvorbu pracovních míst) 












   

   
 
 
Tab. 5 Dopad návštvník festivalu na zvýšení mzdových píjm 
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4. Ekonomické dopady a isté pínosy samotného 
festivalu 

 
Stejn jako návštvníci festivalu, tak i festival samotný (jeho organizace) generuje 
ekonomické dopady prostednictvím svých výdaj. 
Rozpoet pražského Fringe festivalu byl v roce 2010 vyrovnaný, jeho píjmy i výdaje inily 
1 604 950 K. Strukturu výdaj ukazuje následující tabulka. 
 
Tab. 6 Výdaje PFF 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 




 
 
 

Tab. 7 Píjmy PFF 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podobn jako u výdaj, které utratili návštvníci, tak i výdaje na organizaci festivalu generují 
ekonomické dopady na zvýšení eské produkce, HDP, zamstnanosti a mzdových píjm, a to 
jak pímo (tzn. zvýšenou aktivitou pímých dodavatel zboží a služeb pro festival), tak 
nepímo – multiplikovan (tzn. zvýšenou aktivitou dalších subdodavatel, kteí zajišují zboží 
a služby pro pímé dodavatele).  
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Dopad v#daj festivalu na zv#!ení produkce a HDP eské ekonomiky 
 
Organizátoi festivalu nakoupili zboží a služby za 1 297 692 K. Jejich pímí dodavatelé 
museli díky tomu zvýšit svoji produkci o 1 040 154 K (zbylých 257 538 K tvoila da 
z pidané hodnoty). Ke zvýšení své produkce potebovali dodavatelé nakoupit suroviny a 
služby od svých (sub)dodavatel a ti od dalších subdodavatel a tak dále. Všechna tato 
návazná kola dodavatelského etzce vyžadovala zvýšení produkce o další 1 014 746 K. 
Výdaje festivalu na zboží a služby tak zpsobily celkové zvýšení produkce v eské 
ekonomice o 2 054 899 K. Z toho 806 103 K pipadlo na zvýšení hrubé pidané hodnoty, 
resp. eského HDP. 
Pokud k tomu pipoteme mzdové výdaje festivalu, potom se produkce eské ekonomiky 
zv!"ila celkem o 2 362 157 K a hrubá pidaná hodnota (HDP) o 1 113 361 K. 
 
Zajímavé je také podrobit festivalový rozpoet analýze, zda se zasloužil také o píliv nových 
prostedk do eského hospodáství. Jinými slovy zda pouze neperozdluje místní granty a 
dotace, které by pravdpodobn zstaly v esku a podpoily by eskou ekonomiku i bez 
Fringe festivalu, nebo zda do R láká i zahraniní finance, které tvoí nové píjmy a generují 
„isté pínosy“ pro eskou ekonomiku.  
Podíl festivalových píjm pocházejících ze zahranií mžeme zjistit z Tab. 7 na stran 16 a 
dat z przkumu návštvník – pehledn je shrnuje Tab. 8. 
 
 
Tab. 8 Píjmy PFF ze zahranií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahraniní píjmy festivalu tvoily pibližn 52 % celkového rozpotu. Vzhledem k tomu, že 
nevíme, na co pesn byly tyto finance vynaloženy, budeme pedpokládat, že byly využity 
rovnomrn na všechny výdajové kategorie, tzn. 52 % všech výše uvedených dopad 
iniciovaly zahraniní píjmy festivalu. Konkrétn tyto nové prostedky ze zahranií 
pinesly zv!"ení eské produkce o 1 221 475 K a zv!"ení HDP o 575 721 K.  
 
 
Tab. 9 Dopad výdaj festivalu na zvýšení eské produkce 
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Tab. 10 Dopad výdaj festivalu na zvýšení eského HDP 












   

   
 
 

Dopad v#daj festivalu na zamstnanost a mzdy 
 
Pražský Fringe festival zamstnává 1 osobu na plný pracovní úvazek celoron, krom toho 
bhem festivalu zajišuje organizaci nkolik poadatel-dobrovolník, kteí pracují bez 
nároku na honorá. Výdaje PFF na zboží a služby pomáhají zamstnat dalšího pracovníka na 
pl úvazku (0,43) u pímých dodavatel festivalu. Tito dodavatelé následn vytvoí další 
pracovní místo na 0,59 úvazku u svých dodavatel a subdodavatel. Dohromady se tedy 
festival zaslou#í o vytvoení více ne# 2 pracovních míst. Z toho 1 pracovní místo je pln 
hrazeno zahraniními píjmy festivalu.  
 
 
Tab. 11 Dopad výdaj festivalu na tvorbu pracovních míst v R 
















   

   
 
 
Na mzdové píjmy plynulo ze samotného rozpotu festivalu 307 258 K, k tomu díky PFF 
dalších 136 750 K vyplatili pímí dodavatelé festivalu svým zamstnancm a 116 832 K 
jejich subdodavatelé svým zamstnancm. Celkem se díky rozpotu festivalu zv!"ily 
mzdové píjmy pracovník v R o 560 840 K. Z toho pibližn 52 % (290 011 K) tvoily 
isté pínosy generované zahraniními píjmy festivalu. 
 
 
Tab. 12 Dopad výdaj festivalu na zvýšení mzdových píjm v R 
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5. Lokální dopad na ekonomiku hl. m. Prahy 
 
Z przkumu vyplývá, že naprostá vtšina návštvník festivalu strávila celý svj pobyt 
v eské republice pímo v hlavním mst. Bhem svého pobytu v esku utratili pouze 
necelých 5 % celkových výdaj mimo Prahu. Z tohoto dvodu m#eme minimáln pímé 
dopady v!daj náv"tvník pova#ovat jak za dopady na celostátní hospodáství, tak bez 
mála i na pra#skou ekonomiku. 
Z výdaj samotného festivalu plynulo zhruba 80 % pražským dodavatelm materiálu a 
služeb, proto mžeme s jistotou do lokálního dopadu zapoítat 80 % pím!ch dopad 
v!daj festivalu. U zbývajících 20 % pímých dopad a všech nepímých dopad nemáme 
jistotu, že píslušní dodavatelé psobí v Praze, proto je nebudeme do lokálních dopad 
festivalu zahrnovat, abychom výsledky nenadhodnotili. Bohužel všechny multiplikátory 
pracují s daty za celou R, proto není možné vypoítat multiplikaní efekty pouze pro Prahu.  
 
 
Tab. 13 Odhadované lokální dopady PFF 2010 v Praze 



 







    
    

    
    
    
    

    
 
 
Tabulka Tab. 13 shrnuje odhadované minimální dopady Fringe festivalu na pražskou 
ekonomiku. Festival a jeho návštvníci se zasloužili o zv!"ení produkce pra#sk!ch podnik 
a institucí celkem o 4,2 milion K, z toho necel!ch 1,7 milion pipadlo na zv!"ení 
hrubé pidané hodnoty (resp. HDP). V Praze bylo díky festivalu a jeho návštvníkm 
vytvoeno celkem 3,65 pracovních míst a na mzdy bylo vydáno pes 886 tisíc. Tyto dopady 
byly vyvolány výdaji festivalu a všech jeho návštvník, které byly utraceny na území Prahy 
a plynuly pražským subjektm. 
Pokud bychom zjišovali isté ekonomické pínosy festivalu a jeho návštvník do hlavního 
msta, musíme vylouit výdaje návštvník žijících v Praze, nebo ti by pravdpodobn své 
peníze utratili ve mst i bez existence festivalu (nap. na jiné kulturní akci), a dále výdaje 
samotného festivalu, které byly kryté z místních dotací a sponzorských dar, které by taktéž 
pravdpodobn zstaly ve mst i bez festivalu. Potom mžeme íct, že bez festivalu (resp. 
mimopražských financí, které festival pilákal) by se sní#ila celková produkce pra#sk!ch 
podnik a institucí o 3,5 mil. K a HDP hlavního msta o necelého 1,2 mil. K. Nevzniklo 
by pibli#n 2,6 stál!ch pracovních míst a nebylo by vyplaceno pibli#n 685 tis. K na 
mzdách.  
 
Z tohoto pohledu m#eme pova#ovat dotaci magistrátu hl. m. Prahy ve v!"i 400 000 K 
za velmi dobrou investici do pra#ské ekonomiky. 
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6. Dopad festivalu na v#br DPH  

Z celkových 3,9 milion K, které utratili návštvníci v souvislosti s festivalem, plynulo 
pibližn 468 300 K na odvody dan z pidané hodnoty (DPH). K tomu z výdaj samotného 
festivalu odešlo na DPH cca 257 500 K. Celkem tedy byla díky festivalu vybrána da 
z pidané hodnoty v hodnot 725 800 K. 
 
Pokud bychom sledovali pouze isté pínosy plynoucí z externích zdroj, pak zahraniní 
turisté zaplatili na dani z pidané hodnoty 242 914 K a zahraniní píjmy festivalu pokryly 
výdaje na DPH pibližn v hodnot 133 173 K. Dohromady tedy Fringe pilákal 
zahraniní kapitál, kter! zv!"il vybranou da z pidané hodnoty o 376 087 K. 
 
 

 

7. Dal!í dopady a pínosy festivalu 
 
Z pedchozích kapitol je evidentní, že pražský Fringe je sice malý, zato ale ekonomicky velmi 
významný festival. Vedle mitelných ekonomických dopad pozorují organizátoi i další 
pínosy festivalu, a to jak ekonomické, tak sociální i vzdlávací:  
• Fringe láká zahraniní turisty, kteí se rádi vracejí do eské republiky opakovan a na 

pomrn dlouhou dobu. asto ke své cest pizvou další své známé, kteí díky nim 
poznají Prahu a esko. 

• editel festivalu Steve Gove uvádí, že Fringe pilákal do Prahy i takové zahraniní 
návštvníky, kteí se posléze do eské metropole zamilovali natolik, že se sem rozhodli 
pesthovat. 

• Festival má velký význam zejména pro cizince žijící v Praze, jelikož nabízí umlecká 
pedstavení v anglitin a non-verbální pedstavení. 

• Festival pravideln láká do Prahy mnoho zahraniních umlc, kteí obohacují domácí 
scénu. Velký význam má tedy i pro echy, a to jak pro bžné diváky milující 
alternativnjší formy umní, tak pro umlce jakožto zdroj inspirace a nových zahraniních 
trend. 

• Díky festivalu se setkávají lidé rzných národností a boí tak jazykové, národnostní, 
geografické i rasové bariéry.  



Prague Fringe Festival 2010: Studie ekonomického dopadu 21 

8. Závr 
 
Pražský Fringe festival (PFF) je pomrn malý festival, který má však relativn významné 
ekonomické dopady a isté pínosy nejen pro pražskou, ale i pro celostátní eskou 
ekonomiku. Je to zpsobeno tím, že každoron láká adu zahraniních turist (42 % všech 
úastník festivalu), kteí v Praze a eské republice stráví mnoho dní a opakovan se vrací. 
Velmi oblíbený a dležitý je Fringe u komunity cizinc žijících v Praze (26 % všech 
úastník festivalu), nebo nabízí mnoho pedstavení v anglitin.  
 
Cílem této studie je odhadnout ekonomické dopady festivalu a jeho návštvník na eskou, 
píp. pražskou ekonomiku. K tomu byla využita data z krátkého dotazníkového przkumu 
návštvník a z rozpotu festivalu, která byla následn podrobena meziodvtvové (input-
output) analýze založené na statistikách národních út eského statistického úadu. 
 
Pímo díky festivalu utratili všichni návštvníci pibližn 3,9 mil. K, z toho zahraniní turisté 
3,6 mil. K. Rozpoet festivalu byl vyrovnaný v hodnot 1,6 mil. K, z toho asi 830 tis. K 
tvoily píjmy ze zahranií. Práv píliv zahraniních prostedk do ech (ve form dotací a 
plateb od zahraniních subjekt, prodeje vstupenek, zboží a služeb zahraniním turistm) 
vygeneroval isté pínosy pro eskou, resp. pražskou ekonomiku, které by bez Fringe 
festivalu nevznikly. Proto mžeme konstatovat, že bez Fringe festivalu (resp. zahraniních 
prostedk, které pilákal) by eská ekonomika vykázala nižší produkci o 7 mil. K a HDP by 
bylo nižší asi o 2,3 mil. K. Bez zahraniních píjm, které festival pilákal, by nebylo 
zamstnáno minimáln 4,7 pracovník a vyplaceno pibližn 1,2 mil. K na mzdách.  
Celkový výbr dan z pidané hodnoty se zvýšil na 725 800 K, z toho zahraniní subjekty 
zaplatily 376 000 K (cca 52 %). 
 
Jelikož vtšina úastník festivalu navštívila v echách pouze Prahu, Fringe ml velký 
význam i na pražskou ekonomiku. Té pinesl díky zahraninímu kapitálu isté zvýšení 
produkce místních podnik minimáln o 3,5 mil. K, HDP o 1,2 mil. K a vytvoil nová 
minimáln 2,6 stálých pracovních míst. Jedná se o velice konzervativní odhady, 
pravdpodobn v metropoli zstalo ješt více prostedk, které zpsobily zvýšenou 
ekonomickou aktivitu. 
 
Magistrát hl. m. Prahy pispl festivalu jako jediný eský veejnoprávní subjekt dotací 
400 000 K. Vypotené pínosy festivalu dokazují, že se jednalo o velmi dobrou investici do 
pražské i celostátní ekonomiky.  
 
Pražský Fringe má samozejm také neekonomické a tžko mitelné pínosy pro Prahu i celé 
esko, které nesmí být opomenuty. Navíc díky své jedinenosti má nezastupitelné místo 
v mozaice kulturního života naší spolenosti. 
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Prameny 
 

 Fringe festival Praha – oficiální webové stránky 
http://www.fringe.cz 

 
 Prague Fringe – devátý rok 

http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=11943&r=8 
 

 Dotazníkový przkum mezi úastníky PFF 2010 
 

 Rozhovor s editelem PFF 2010, Stevem Govem (kvten 2010) 
 

 Raabová, T.: Ekonomické a sociální dopady cestovního ruchu v R. Disertaní práce, 
VŠE v Praze, 2010. 
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Píloha 1  Slovníek pojm 
 
Produkce  

Hodnota veškerého tržního i netržního zboží a služeb vytvoeného v eské 
republice tuzemskými subjekty v uritém období (vtš. 1 rok). Lze ji 
vypoítat jako celkovou hodnotu mezispoteby a všech dalších vstup (mzdy 
zamstnanc, zisk podnik atd.). Zapoítává všechny vstupy tolikrát, kolikrát 
vstupují do výrobního procesu v celém dodavatelsko-odbratelském etzci, 
vzniká tedy tzv. dvojí zapoítávání. 
 

Mezispoteba  
Hodnota zboží a služeb spotebovaných v prbhu píslušného období 
tuzemskými producenty k výrob jiného zboží a služeb. 
 

Hrubá pidaná hodnota  
Hrubá pidaná hodnota je hodnota zboží a služeb vyprodukovaných v eské 
ekonomice za urité období (1 rok) po odetení náklad na zboží a služby 
použité pi výrob, tzn. HPH = produkce – mezispoteba.  
 

Hrub! domácí produkt  
Hrubý domácí produkt (HDP) odpovídá celkové produkci v kupních cenách 
vyprodukované v eské ekonomice za urité období (1 rok) po odetení 
náklad na zboží a služby použité pi výrob a po pipotení istých daní z 
produkt (nap. DPH, spotební dan).  
Tzn. HDP = produkce – mezispoteba + isté dan na produkty = 
  = HPH + isté dan na produkty 
 

Náhrady zamstnancm (zde uvádné jako „mzdové píjmy“)  
zahrnují mzdy a platy a sociální píspvky zamstnanc placené 
zamstnavateli (ped odpotem dan z píjmu, povinných píspvk na 
pojištní apod.). 
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Píloha 2  Definice multiplikátor, pedpoklady modelu 
 

Input-output multiplikátory jsou nástroje, díky kterým je možné pedvídat dopad 
zmny poptávky po produkci jednoho odvtví na celou ekonomiku. Poskytují rychlé odpovdi 
na možné dopady zvýšení i snížení poptávky po produkci uritého odvtví, možné dsledky 
nových projekt a výsledky strategií zamených na substituci importu, a to nejen na odvtví 
samotné, ale i na všechna ostatní odvtví ekonomiky. Jejich použití je pomrn jednoduché a 
relativn efektivní. Nicmén jelikož multiplikátory vystihují prmrné dsledky, neberou 
v úvahu výnosy z rozsahu, nevyužitou kapacitu, ani technologické zmny (viz níže). 

Všechny níže popsané multiplikátory mžeme vypoítat matematickými operacemi 
z dostupné symetrické input-output tabulky zachycující strukturu sledované ekonomiky, 
zpracované eským statistickým úadem.  

 
Nejjednodušší a nejastji používaný input-output multiplikátor je multiplikátor 

produkce (output multiplier), který ukazuje vztah mezi prvotním zvýšením produkce (resp. 
poptávky) jednoho odvtví a finálním zvýšením produkce všemi odvtvími ekonomiky. 
Pokud se tedy zmní poptávka po produkci daného odvtví o jednu jednotku, celková 
produkce ve všech odvtvích vzroste práv o hodnotu multiplikátoru. Pi interpretaci je 
dležité upozornit na to, že multiplikátor produkce zapoítává také veškerou mezispotebu, a 
proto nkteré vstupy mohou být zapoítány opakovan ve všech kolech dodavatelského 
etzce. Napíklad pokud by nkterý vstupní produkt prošel nkolika obchodníky, kteí by k 
nmu nepidali žádnou pidanou hodnotu a jen by jej prodali dalšímu obchodníkovi, odrazilo 
by se to v produkci (tržbách) jednotlivých obchodník, ale ne v pidané hodnot ekonomiky. 
Multiplikátory produkce bývají tedy znan nadhodnocené pro interpretaci výsledk. 

 

Problém dvojího zapoítání vstup eliminuje multiplikátor hrubé pidané hodnoty 
(gross value added multiplier), který ukazuje vztah mezi prvotním zvýšením produkce (resp. 
poptávky) jednoho odvtví a celkovým zvýšením hrubé pidané hodnoty (HPH) všech odvtví 
v ekonomice. Hrubá pidaná hodnota úzce souvisí s hrubým domácím produktem (HDP), 
který se liší od HPH pouze o isté dan na produkty:  

HDP  = (Produkce – Mezispoteba) + (Dan z produkt - Dotace na produkty) = 

 = HPH + isté dan na produkty 

Pi zjednodušené interpretaci tedy mžeme pedpokládat, že zvýšení HPH pibližn 
odpovídá zvýšení HDP v ekonomice. Dopad na zvýšení HPH ekonomiky zahrnuje jen 
pidanou hodnotu poptávaných produkt, tzn. nezahrnuje hodnotu vstup produkt 
(mezispotebu). Hrubá pidaná hodnota je v tabulce SIOT poítána dchodovou metodou, 
tvoí ji složky náhrad zamstnancm, istých daní na výrobu, istého provozního pebytku, 
smíšeného dchodu a spoteby fixního kapitálu.  

 
Krom zmínných multiplikátor mžeme pro každé odvtví spoítat také 

multiplikátor zamstnanosti a multiplikátor dchodu.  
Multiplikátor zamstnanosti (employment multiplier) vyjaduje, kolik vznikne 

nových pracovních míst pi zvýšení produkce uritého odvtví (resp. produktu) o 1 milion K. 
Multiplikátor poítá stálá pracovní místa na plný úvazek, ta se však nemusejí shodovat se 
skuteným potem nov zamstnaných fyzických pracovník. Podniky totiž mžou 
zareagovat na zvýšenou poptávku rzn, napíklad placením pesas stávajícím 
zamstnancm nebo naopak zamstnáním více nových pracovník na ástený úvazek.  
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Multiplikátor dchodu (income multiplier) ukazuje celkovou hodnotou náhrad 
zamstnancm, tzn. mezd, plat a sociálních píspvk, které je poteba vynaložit, aby se 
zvýšila produkce uritého odvtví o 1 K. 

 
 

Podmínky a omezení multiplikátor, pedpoklady modelu 
 

Stejn jako každý ekonomický model, je také input-output analýza postavena na 
pomrn striktních pedpokladech. Skutený dopad zvýšení poptávky se tak od modelu mže 
výrazn lišit. V praxi je však nemožné oddlit od sebe jednotlivé vlivy a ovit tak závry 
input-output analýzy. Základním pedpokladem input-output analýzy je maximální 
pizpsobivost nabídky poptávce, tzn. že výrobní kapacity jsou neomezené a producenti ihned 
reagují na zvýšenou poptávku zvýšením výroby. Tato podmínka bude mít evidentn vtší 
platnost v dob hospodáské recese, kdy existuje dostatek nevyužitých kapacit. (Pokud 
zkoumáme dopady nikoliv pouze na tuzemskou produkci, ale na celkové zdroje, potom 
nedostatené domácí zdroje mohou být nahrazeny dovozem.)  

Další podmínkou je stálost struktury vstup (výrobních faktor, druh surovin a 
vstupních meziprodukt) pro výrobu zboží a služeb. Ve skutenosti postupem asu se 
struktura vstup pizpsobuje cenám vstup a odráží nové technologie. Z tohoto dvodu je 
model vhodnjší pro modelování krátkodobých dopad na produkci. Na druhé stran ovšem 
plné projevení multiplikaního efektu vyžaduje uritý as, a proto nelze oekávat úinky 
zmn v poptávce v píliš krátkém období. Je tedy zejmé, že jsou tyto dva faktory do znané 
míry protichdné. 

Dále je dležitá metoda zpracování input-output tabulek, aby odrážely strukturu 
vstup co nejreálnji, tzn. s co nejpodrobnjšími údaji. Pokud totiž není struktura vstup pro 
výrobu jednotlivých produkt v input-output tabulce správn odhadnuta, bude mít zmna 
finální poptávky ve skutenosti dopad na výrobní poptávku po jiných komoditách (vstupech) 
než pedpokládáme v modelu. 

Tyto pedpoklady jsou relativn silné a do znané míry zkreslují skutený dopad zmn 
ve finální poptávce na produkci.  

 
 


