
26

3  Ekonomika muzeí

Muzea jsou velmi specifickými institucemi a hrají významnou roli v naší společnosti 
a ekonomice. Muzea uchovávají doklady o našem vývoji, vzdělávají a kultivují naši 
společnost. Ovlivňují, jakým způsobem vnímáme naši minulost, současnost a bu-
doucnost. Proto je s podivem, že z finančního hlediska jsou muzea poměrně zane-
dbávaná, Martin Feldstein (2009) je přirovnává k nevlastním dětem naší zámožné 
společnosti. Muzea mají velmi paradoxní postavení, jelikož jsou po finanční stránce 
poměrně chudá, ale zároveň jsou velmi bohatá v podobě svých sbírek. Pokud bychom 
vypočítali hodnotu jejich sbírek podle současných tržních cen, řekli bychom, že mu-
zea mají obrovský majetek a jsou bohatá. Hodnota sbírek však ve většině případů 
není vyčíslena a neobjevuje se v rozvaze muzeí. Podle etických kodexů by se totiž 
muzea neměla žádným způsobem podílet na trhu s uměním a se sbírkou by se nemělo 
zacházet jako s finančním aktivem.

K výzkumu muzeí se tradičně přistupuje z pohledu sociologie, se silným zamě-
řením na chování navštěvující populace a její strukturu z hlediska třídy, věku, pohla-
ví, úrovně vzdělání atd. Ekonomický přístup k výzkumu muzea není omezen pouze 
na finanční problémy a jejich analýzu. Je to spíše speciální způsob, jak přistupovat 
k problémům a analyzovat je, který se zaměřuje na jednotlivce a jeho chování v si-
tuacích, v nichž čelí volbě (Pommerehne & Frey, 1980).

Muzea jsou dnes důležitější než kdykoli předtím, hrají významnou roli při vol-
nočasových aktivitách a patří k nejvýznamnějším turistickým atrakcím. Při návštěvě 
muzeí se vynakládají značné částky peněz, a to jak z hlediska vstupného, tak výdajů 
v restauracích a muzejních obchodech. Návštěvníci mají tak silný vliv na místní eko-
nomiku, zejména v turistických lokalitách (Frey & Meier, 2006).

Všechna muzea čelí otázkám, jak rozdělit zdroje mezi jednotlivé funkce a aktivi-
ty, jak spravovat svá investiční portfolia a jak zaplatit za jednotlivé činnosti.

Pokud hovoříme o ekonomice muzea, Frey a Meier (2006) přichází s konceptem, 
že ekonomiku muzeí můžeme chápat dvěma způsoby. Za prvé se můžeme na muze-
um dívat jako na ekonomickou jednotku, organizaci, která využívá vstupy k produkci 
výstupů, v takovém případně analyzujeme právě vztah mezi vstupy a výstupy. Do 
tohoto přístupu ale patří i měření dopadu muzea na ekonomii. Za druhé, uplatně-
ní ekonomického způsobu myšlení v muzeích zahrnuje předpoklad, že jednotlivci 
sledují svůj užitek v rámci omezení uložených institucemi a životním prostředím, 
zejména tam, kde jsou zdroje omezené. Tato metodika byla použita v mnoha různých 
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oblastech, jako je politika, právo, historie, sport nebo náboženství. Ekonomika muzeí 
se tak jasně odlišuje od jiných způsobů studia muzeí, zejména od sociologie muzeí 
nebo uměleckohistorických hledisek.

Hlavním zájmem ekonomické analýzy je účinnost, s níž jsou zdroje (půda, práce, 
kapitál) přidělovány různým účelům. Tento koncept vyplývá z omezenosti zdrojů: 
zdroje, které jsou přiděleny na muzejní činnosti, nemohou být použity jinde v ekono-
mice. Stejný problém vyvstává také při přidělování zdrojů mezi jednotlivými muzei 
a mezi funkcemi a činnostmi v muzeích (Johnson & Thomas, 1998).

Účinnost alokace zdrojů lze hodnotit pouze v kontextu daných cílů. Úkolem eko-
nomické analýzy není říci, které cíle by měly být zvoleny. Základním cílem je napří-
klad maximalizace obecného blaha obyvatelstva, příjmy muzeí, příjmy státní poklad-
ny, počet návštěvníků nebo vědecký výstup. Ekonomická analýza může také ukázat, 
jakým způsobem a pomocí jakých strategií lze různých cílů dosáhnout, a nabídnout 
tak tvůrcům politik řadu cílů, z nichž si mohou vybrat. Tímto způsobem může mít 
analýza někdy důležitou objasňující roli (Johnson & Thomas, 1998).

3.1  Výstupy muzeí

Stejně jako jakákoliv jiná instituce, využívají muzea své zdroje k produkci výstupů. 
Před diskusí o přidělování zdrojů musíme definovat, co jsou muzejní výstupy.

Johnson a Thomas (2000) rozlišují přechodné a konečné výstupy. Logicky pře-
chodný výstup se později stává vstupem do jiného produktivního procesu. Jako pře-
chodný výstup můžeme označit například poskytování sbírek a dokumentaci, které 
slouží jako zdrojová základna pro výzkumné pracovníky.

Konečný výstup lze obvykle rozdělit na další dva typy. První typ je výsledkem vý-
zkumu, jedná se o publikace, přednášky a výstavy. Velká národní muzea jsou aktivnější 
ve výrobě tohoto typu konečné produkce než muzea menší. Druhý typ finální produkce 
je pro muzea opravdu důležitý, jedná se o zážitek, který mají návštěvníci muzea.

Různá muzea mohou mít různý poměr alokace zdrojů napříč produkcí dvou typů 
výstupů. 

3.1.1  Konečný výstup

Hlubší analýza obou typů konečných výstupů je popsána v následující části. Nejprve 
se podíváme na vědecký výstup.
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Vědecký výstup

Tento typ výstupu má některé ekonomické charakteristiky, které stojí za zmínku. 
Za prvé, vědecká produkce má prvky veřejného statku v tom smyslu, že neexistu-
je konkurence ve spotřebě. Jinými slovy, pokud existuje jedna osoba, která využí-
vá výzkumné poznatky, nevylučuje to jinou osobu z využití stejných výzkumných 
poznatků. Druhou charakteristikou je nevylučitelnost. Můžeme říci, že je neprav-
děpodobné, že by vědecká produkce muzeí byla zajištována v optimálním rozsahu 
prostřednictvím systému soukromého trhu, a to je jeden z argumentů, proč by muzea 
měla získat veřejnou podporu, aby mohla mimo jiné provádět výzkum a vytvářet 
vědecké výstupy (Johnson & Thomas, 2000).

Zkušenost z návštěvy muzea

Zkušenost, kterou má návštěvník z návštěvy muzea, závisí na kombinaci mnoha 
aspektů, jako jsou muzejní služby (včetně stravování, toalet atd.), výstavy, ale také 
samotná účast návštěvníka. Tato zkušenost není omezena na čas strávený v muzeu, 
ale zahrnuje i následné vzpomínky.

Externality

Výstupy mohou generovat pozitivní externality, což jsou výhody, které neplynou pri-
márně člověku, který za výstup muzea zaplatil a muzeum za ně tak není kompenzo-
váno. Podívejme se na příklad, kdy učitel, čte knihu nebo článek, který je výsledkem 
výzkumu v muzeu, a poté získané znalosti předá svým studentům. Takže někdo, kdo 
navštívil muzeum, může v jiných generovat větší znalosti (Johnson & Thomas, 2000).

Když se zabýváme pozitivními externalitami, stojí za zmínku také ekonomický 
dopad muzeí, kdy návštěvníci mají prostřednictvím svých výdajů pozitivní vliv pro 
místní ekonomiku, ale tomuto tématu je věnována pozornost v dalších částech této 
knihy.

Externality však mohou mít i negativní podobu, například příliš velké množství 
turistů v oblasti muzea, což může mít negativní vliv pro místní obyvatelstvo.

Kdo využívá výstupy muzeí?

Kdo využívá muzejních výstupů? Jsou to vědci, odborníci (historici umění, kurátoři, 
muzeologové atd.), školní skupiny a učitelé, ale i široká veřejnost. V poslední době 
se začal používat i v případě muzeí pojem „spotřebitel“, převzatý z komerční sféry. 
Vzhledem k předpokladu, že muzeum vytváří pozitivní externalitu, lze říci, že spo-
třebiteli muzeálních výstupů jsou také osoby, které muzeum nenavštěvují, protože 
jim určitým způsobem plynou výhody z existence muzea.
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Rozdíl mezi vědeckým výstupem a zážitkem návštěvníků spočívá v tom, že vě-
decký výstup je k dispozici i pro další generace. O zážitku návštěvníků nemůžeme 
říci totéž. Může existovat kompromis mezi poskytováním zážitku návštěvníkovi sou-
časné generace a poskytováním služeb dalším generacím. Dalším příkladem kom-
promisu může být situace, kdy jsou zdroje vloženy do akvizičních aktivit, aby si 
budoucí generace mohly zachovat možnost poznávat svou minulost prostřednictvím 
muzejních sbírek (Johnson & Thomas, 2000).

3.2  Poptávka po výstupech muzeí

Frey a Meier (2006) rozlišují dva typy poptávky po muzeích. Prvním je soukromá 
poptávka tvořená návštěvníky, kdy se jedná o osoby, které se zajímají o expozice 
a výstavy jako o volnočasové aktivity nebo jako součást své profese. Tuto poptávku 
nazýváme poptávkou soukromou, někdy je také nazývána jako poptávka tržní.

Druhý typ poptávky je tvořen osobami a organizacemi, které samy muzea nena-
vštěvují, ale určitým způsobem benefitují z jejich existence. Tato poptávka se nazývá 
poptávkou sociální a je založena na vnějších účincích a/nebo dopadech na hospodář-
skou činnost.

3.2.1  Soukromá (tržní) poptávka

Jak je popsáno výše, můžeme finální muzejní výstup rozdělit na dvě části: vědecké 
výstupy a zážitek návštěvníků. Z toho důvodu můžeme použít stejný princip pro po-
ptávku po muzejních výstupech a rozlišit soukromou poptávku po vědecké produkci 
a soukromou poptávku po zážitcích z návštěvy muzea.

Poptávka po vědeckém výstupu

Můžeme najít mnoho způsobů, jak mohou soukromé osoby a instituce přímo vyjádřit 
svou poptávku po vědecké produkci muzea. Jedním ze způsobů je zájem o nákup pu-
blikací muzeí, nebo mohou využít poradenských služeb, které některá muzea nabízí. 
Dále ale také mohou jednotlivci nebo organizace podporovat ať už finančně, nebo 
jinak vědecké aktivity v muzeích, a tím vytvářet poptávku.

Poptávka po zážitku z návštěvy muzea

Obecně je možné sestavit poptávkovou funkci návštěvníků muzea, která je zná-
zorněna na Grafu 3. Křivka ANV2 vyjadřuje vztah mezi cenou vstupného a počtem 
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návštěvníků, přičemž všechny ostatní faktory zůstávají konstantní. Tvar a poloha 
křivky jsou určovány řadou faktorů, jako je vkus, příjem jednotlivců a dostupnost 
a cena substitutů. V tomto případě budeme tyto faktory považovat za konstantní. 
Křivka má klesající tendenci doprava, protože počet návštěvníků má tendenci se 
zvyšovat spolu s klesající cenou vstupného. Pokud by byla cena vstupného na úrovni 
AP1, počet návštěvníků by byl NV1. Pokud by bylo vstupné zdarma, pak by muzeum 
přilákalo množství návštěvníků NV2. Zde je důležité zmínit, že křivka poptávky na 
Grafu 3 je založena na předpokladu, že kvalita zážitku návštěvníka je konstantní, to 
znamená, že například nebere v potaz, že přeplněné výstavní prostory mohou mít 
negativní dopad na zážitek z návštěvy.

Graf   3 Poptávka po muzejních službách

Zdroj: (Johnson & Thomas, 2000)

Jak je vysvětleno výše, počet návštěvníků lze analyzovat pomocí tradiční po-
ptávkové funkce, která zachycuje hlavní faktory určující míru návštěvnosti za určité 
časové období. Její vlastnosti lze určit maximalizací jednotlivých užitkových funkcí, 
které podléhají omezenému rozpočtu a času návštěvníků. Vlastnosti poptávky lze 
empiricky měřit pomocí údajů o návštěvách muzea a faktorů zahrnutých ve funkci 
poptávky, obvykle pomocí vícenásobné regresní analýzy.

Frey a Meier (2006) rozlišují tři hlavní determinanty ovlivňující návštěvnost:
1. Vstupné. Spolu s počtem návštěvníků určuje příjmy muzea ze vstupného. Ce-

nová elasticita ukazuje, o kolik procent se počet návštěvníků snižuje, když je 
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vstupné zvýšeno o jedno procento. Ekonometrické odhady pro velké množství 
různých muzeí v různých zemích naznačují, že poptávka po muzeálních službách 
je cenově neelastická, tedy zvýšení ceny vstupného nebude mít velký dopad na 
počet návštěvníků.

2. Náklady obětované příležitosti. Tyto náklady ukazují, jaké alternativy se musí 
návštěvníci vzdát, pokud se rozhodnou navštívit muzeum. Aby bylo možné změřit 
peněžní hodnotu těchto nákladů, je nutné určit, jakého příjmu by mohli návštěv-
níci dosáhnout, kdyby čas věnovaný návštěvě muzea strávili výdělečnou činnos-
tí. Logicky budou tedy vyšší náklady obětované příležitosti u osob s flexibilní 
pracovní dobou nebo se samostatně výdělečnou činností, než u osob s pevnou 
pracovní dobou. Příležitostné náklady na návštěvu muzea nezávisí pouze na době 
skutečně strávené v muzeu, ale také na tom, kolik času je třeba na to, aby se do 
muzea dopravili.

3. Cena alternativních aktivit. Jedná se o cenu dalších volnočasových aktivit, jako 
jsou jiné kulturní akce, jako je divadlo, kino, sport, večeře v restauraci, čas strávený 
s přáteli doma atd. I v tomto odvětví mohou muzea představovat náhradu za jiná 
muzea. Čím vyšší je cena takových alternativ, tím vyšší je návštěvnost daného 
muzea.
Příjem jednotlivců je dalším klasickým determinantem poptávky po návštěvě 

muzea.
Existuje mnoho dalších determinant, které musí být zahrnuty do dobře specifiko-

vané funkce poptávky po muzeu, jedním z nich je samozřejmě kvalita sbírky nebo 
speciální výstavy. Konečným určujícím faktorem návštěvnosti muzeí jsou individuál-
ní preference, které je obtížné měřit.

3.2.2  Sociální (společenská) poptávka

Jak je již zmíněno na předešlých stránkách, muzea mají vliv na skupiny obyvatel, 
které ve skutečnosti muzea nenavštěvují. Muzeu za tento vliv nevzniká žádný příjem, 
v tomto případě znovu mluvíme o vnějších efektech. Muzea vytvářejí společenskou 
hodnotu, za kterou nejsou kompenzována peněžně. Frey a Maier (2006) rozlišují pět 
typů takových efektů:
1. Hodnota možnosti/volby – lidé si cení toho, že někdy v budoucnu budou mít 

možnost prohlédnout si sbírkové předměty.
2. Hodnota existence – lidé určitým způsobem benefitují z vědomí, že muzeum 

existuje, ačkoliv ho sami nenavštíví nyní ani v budoucnu.
3. Hodnota odkazu – lidé získávají uspokojení z vědomí, že jejich potomci a další 

členové komunity budou mít možnost služeb muzea využít v budoucnu.
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4. Hodnota prestiže – lidé získávají užitek z vědomí, že muzeum je uznáváno lidmi 
žijícími mimo jejich komunitu.

5. Hodnota vzdělání – lidé si jsou vědomi, že muzeum přispívá k budování jejich 
vlastního smyslu pro kulturu nebo smyslu pro kulturu jiných lidí a že muzea 
vzdělávají společnost.
Muzeum může mít také negativní vnější účinky, jejichž náklady nesou jiné osoby. 

Příkladem by mohlo být přetížení a hluk díky návštěvníkům muzea.
Muzea produkují peněžní hodnotu pro jiné hospodářské subjekty, vytvářejí další 

pracovní místa a komerční příjem, zejména v cestovním ruchu a restauracích. Úko-
lem muzea však není stimulovat ekonomiku.

Ekonomové již dlouho uznávají, že soukromá poptávka vyjádřená křivkou ANV2 
v Grafu 3 nemusí být vždy přesným odrazem širší sociální poptávky po výhodách 
muzeí.

3.3  Struktura nákladů muzea

Pro muzea je charakteristické, že mají velmi vysoké fixní náklady a nízké variabilní 
náklady. Důsledkem toho je klesající křivka průměrných nákladů, což způsobuje, že 
mezní náklady jsou téměř nulové. To je důvod, proč efektivní cenotvorba založená 
na mezních nákladech nemůže v muzeích fungovat.

Zajímavou součástí nákladů muzea jsou náklady obětované příležitosti. Výstavy 
muzea generují vysoké náklady obětované příležitosti, ale muzea je obvykle neberou 
v úvahu.

Vysoké fixní náklady jsou náklady na údržbu budov, sbírek, platy zaměstnan-
ců, pojištění, technické vybavení atd. V krátkodobém horizontu se nemohou měnit. 
Existuje také zajímavý vztah mezi uměleckým trhem a fixními muzeálními náklady, 
zejména náklady na pořízení uměleckých děl. Když se ceny uměleckých děl na trhu 
s uměním zvyšují, je pro muzea dražší jejich nákup a také se zvyšuje poplatek za 
pojištění s tím, jak rostou ceny uměleckých děl.

Vysoké fixní náklady mají samozřejmě důsledky pro strukturu muzejní organiza-
ce a také pro ceny služeb, které vytvářejí. Proměnlivé náklady se liší podle produkce 
a představují relativně nízký zlomek celkových nákladů, takže muzea čelí klesajícím 
jednotkovým nákladům.

Jak je uvedeno výše, mezní náklady jsou téměř nulové a představují zásadní eko-
nomické informace. Říkají nám, jak se zvýší náklady muzea, pokud přijde jeden 
další návštěvník. Jinými slovy, náklady na dalšího návštěvníka jsou většinou téměř 
nulové. Podívejme se na příklad. Pokud přijde do muzea více návštěvníků, základní 
provozní náklady tak mohou být rozpočítány na větší počet osob, což vede k tomu, že 
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průměrné náklady jsou klesající a mezní náklady se blíží nule. Je však třeba zmínit si-
tuaci, kdy mezní náklady nejsou nulové, například v případě výstavy typu blockbus-
ter může velký počet návštěvníků navýšit náklady na úklid, kustody, zaměstnance na 
pokladně, šatně, produkci letáků k výstavě a další.

V ekonomii kultury existuje důležitá teorie nákladové nemoci, kterou předsta-
vili Baumol a Bowen (1966), tzv. Baumolova choroba, někdy také nazývána jako 
Baumolův efekt. Ačkoliv byla tato teorie vypozorována a testována u organizací 
výkonného umění, panuje přesvědčení, že muzea čelí stejnému ekonomického di-
lematu jako většina kulturních organizací. Koncept Baumolovy choroby je založen 
na faktu, že v oblasti performativního umění neustále rostou platy, ale produktivita 
nevzrůstá vůbec, nebo jen velmi málo v porovnání s jinými odvětvími. Tento fakt 
neodpovídá teorii v neoklasické ekonomii, ve které růst reálných platů je úzce spjat 
se změnami produktivity práce. K odehrání divadelního představení je v dnešní 
době potřeba stejný počet herců, jako tomu bylo před 60 lety, produktivita tedy 
nevzrostla, ale platy herců ano, což představuje pro organizace, jako jsou divadla, 
opery a další, významnou nákladovou zátěž. Tento koncept má však také řadu kri-
tiků a oponentů.

Podle Freye a Maiera (2006) podléhají muzea také teorii nákladové nemoci 
a zpoždění produktivity, což muzeím způsobuje neustálé finanční problémy. Mu-
zea mají také vysoké náklady obětované příležitosti, které byly zmíněny na začát-
ku této kapitoly. Exponáty a především umělecká díla způsobují vysoké náklady na 
uchování, restaurování a umístění v depozitářích, ale způsobují také vysoké náklady 
obětované příležitosti. Je velmi těžké určit přesnou výši těchto nákladů. Jedním ze 
způsobů by bylo, kdyby si muzea půjčila peníze na akvizici uměleckých děl, a roční 
úrok, který by muzea musela platit, by představoval reálné náklady na kapitál. Náklad 
obětované příležitosti uměleckého díla je pak jeho monetární hodnota použitá pro 
alternativní investici.

Další důležitou informací vyplývající z ekonomické analýzy muzeí je, jak se 
liší náklady s výstupem a vstupem, což je také významné pro měření výkonnosti. 
Jackson (1988) sestavil jednu z mála funkcí muzejních nákladů. Zaměřil se na různé 
činnosti muzeí a analyzoval jejich vliv na náklady. Před analýzou produkční funkce 
muzea, jak ji analyzoval Jackson, se podíváme na základní produkční funkci muzea 
v grafické ilustraci.
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Obráze k 1 Produkční funkce muzea

Zdroj: Autor

Obrázek 1 představuje základní produkční model, ve kterém muzeum využívá 
vstupy, jako jsou zaměstnanci, peníze, vybavení atd. A prostřednictvím muzejních 
činností transformuje tyto vstupy na výstupy, jako jsou výstavy, publikace, vzdělá-
vací programy atd.

Zpět k produkční funkci Jacksona. Nejviditelnějším měřením výstupu je pravdě-
podobně návštěvnost, pak můžeme přijít s jeho loglineárním modelem psaným jako:

lnTC = lna + blnQ + ylnW + slnK + r1EX + r2ED + r3CN + r4MB + r5AC

Kde
TC  =  celkové provozní náklady
Q =  celková návštěvnost
W  =  mzdová sazba vyplacená na pracovníka
K  =   kapitálové náklady měřené jako poměr výdajů na propagaci, jako je rozvoj, 

k příspěvkům z veřejného i soukromého sektoru
EX  =  výstavní náklady jako zlomek celkových provozních nákladů
ED  =  náklady na vzdělávání
CN  =  náklady na konzervaci a restaurování
MB  =  náklady spojené s členstvím a klubem přátel
AC  =   tato proměnná se týká akreditovaných muzeích, v ČR zatím akreditační sys-

tém není zaveden, v této rovnici, pokud je muzeum akreditováno, hodnota 
je 1, pokud není, hodnota je 0

Poslední proměnná AC byla přidána, protože se Jackson pokusil zachytit kvalitu 
muzea tím, že se podíval na to, které muzeum bylo akreditováno americkou asociací 
muzeí. Musíme však mít na paměti, že se jedná pouze o hrubého zástupce kvality 
a lze ho použít pouze v kontextu dané země a kontextu daného akreditačního sché-
matu, v tomto případě amerického.
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Graf 4 N  áklady muzea

Zdroj: (Heilbrun & Gray, 2001)

Struktura výše popsaných nákladů muzea je znázorněna na Grafu 4, takže tvar 
křivky je odvozen od toho, co víme o způsobu fungování muzeí. Je užitečné rozdělit 
náklady na provoz na dvě části. První část se skládá ze základních provozních nákla-
dů muzeí včetně vytápění, osvětlení, údržby, pojištění, administrativního personálu 
a základní bezpečnostní služby. Jsou to minimální náklady, které vzniknou, pokud 
má být muzeum otevřeno každý den, jsou fixní a nemění se podle návštěvnosti, proto 
je křivka ADOC klesající spolu se zvyšujícím se počtem návštěvníků. Druhou částí 
těchto nákladů jsou muzejní náklady na další bezpečnost, informace a úklid a další 
a tyto náklady jsou ovlivněny počtem návštěvníků.

Na Grafu 4 předpokládáme pro jednoduchost, že mezní náklady na návštěvníka 
jsou konstantní, proto jsou v grafu znázorněny jako vodorovná čára MC. V Grafu 4 
nejsou základní provozní náklady na účastníka zobrazeny samostatně, ale již víme, 
jak se chovají. Protože se skládají z pevné komponenty dělené rostoucím množstvím 
návštěvníků, měly by tvar obdélníkové hyperboly klesající dolů přesně jako prů-
měrné fixní náklady. Když tento komponent přidáme svisle k mezním nákladům, 
vygenerujeme sestupnou křivku průměrných denních provozních nákladů ADOC 
zachycenou v grafu. Základní provozní náklady na návštěvníka lze vypočítat jako 
vertikální vzdálenost mezi MC a ADOC.

Pro analýzu výše vstupného je užitečnou informací ochota zaplatit za návště-
vu. V Grafu 4 je znázorněna poptávka (D) po návštěvě muzea v závislosti na 
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výši vstupného. Pokud by muzeum chtělo nastavit dostatečně vysokou cenu, aby 
pokrylo celé náklady, jednalo by se o cenu označenou průnikem křivky poptávky 
(D) a křivky průměrných denních provozních nákladů, takže cena P1 při počtu ná-
vštěvníků za den Q1 a průměrných denních provozních nákladech na návštěvníka 
by se přesně rovnala ceně vstupného. Při výstupu Q1 jsou mezní náklady nižší 
než cena vstupného. Stanovení ceny P1 proto porušuje pravidlo blahobytu, které 
říká, že cena by se měla rovnat mezním nákladům. Existuje tedy měřitelná ztráta 
blahobytu pro společnosti při účtování ceny P1, což naznačuje skutečnost, že je 
odepřena návštěva potenciálnímu návštěvníkovi mezi Q1 a Q2, který je ochotný 
zaplatit více než mezní náklady za jeho návštěvu, ale nikoli cenu stanovenou na 
úrovni P1. Musíme však říci, že na druhou stranu, pokud by muzeum dodržovalo 
pravidlo blahobytu, stanovilo by cenu na úrovni naznačené průnikem D a MC, tak-
že za cenu P2 by byla návštěvnost muzea na úrovni Q2 za den. Pravidlo blahobytu 
by tak bylo naplněno, ale cena vstupného by byla stanoveno pod úrovní nákladů, 
vznikl by tak deficit Q2 (ADOC–P2), který se rovná šrafované ploše v Grafu 4 
(Heilbrun & Gray, 2001).

Analýza nákladů muzea je nesmírně užitečná zejména při jakémkoli zkoumání 
alokace zdrojů a také pro stanovení vstupného a dalších provozních činností. Pokud 
jsou návštěvníkům účtovány pouze mezní náklady, muzeum nepokryje své celkové 
náklady a poté bude muset nějakým způsobem pokrýt vzniklý deficit.

3.4  Veřejné financování

V předchozí kapitole jsem již zmínil, že soukromá poptávka nemusí plně odrážet 
sociální poptávku po muzeálních službách, tato skutečnost úzce souvisí s diskusí 
o veřejném financování muzeí. Je třeba zmínit, že některé sociální poptávky, které 
nemusí být vyjádřeny v systému soukromého trhu, mohou být vyjádřeny peněžní 
formou. Na druhou stranu v případech, kdy jsou některé výstupy muzea charakteri-
zovány nevylučitelností, mohou mít někteří jednotlivci tendenci získávat tyto výstu-
py zdarma. Pokud soukromá poptávka neodráží skutečnou společenskou poptávku, 
systém soukromého trhu by zajistil výstup na takové úrovni, která by byla sociálně 
suboptimální (Johnson & Thomas, 2000).

Argument selhání trhu však není dostatečně silný, aby ospravedlnil veřejné finan-
cování, protože toto selhání může vyvolat selhání vlády, což více než kompenzuje 
přínosy z eliminace selhání trhu.


