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1 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

1 DEFINICE A STRUKTURA RAKOUSKÉHO KREATIVNÍHO PRŮMYSLU 

 

1.1 Rakouský kreativní průmysl v mezinárodním kontextu 

Kreativní sektor je již řadu let zkoumán pod různými úhly pohledu, ať už je to kreativní třída 

Richarda Floridy se souhrou tzv. „tří T“ (technologie, talent a tolerance) nebo kreativní 

ekonomie Johna Howkinse, stavící kreativní element do centra národního hospodářství. Třetí 

pohled na kreativní průmysl je založen na dělení do odvětví, což mj. umožňuje efektivní 

měření na základě statistických dat. Jako první pracovala s tímto rozdělením britská studie 

Creative Industries Mapping Document z roku 1998, na niž navázala Evropská komise 

prostřednictvím KEA dokumentem The Economy of Culture in Europe z roku 2006. Zde již je 

rozlišováno mezi kulturním a kreativním průmyslem. Výhodou tohoto dělení je, že rozdělení 

do statisticky definovaných oblastí umožňuje odpovídající srovnání kreativních průmyslů na 

evropské úrovni. Všechny politiky pro podporu kulturního a kreativního sektoru německy 

mluvících zemí, tedy Rakouska, Německa a Švýcarska, vycházejí z poslední jmenované 

studie.  

TABULKA 1: PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ A JEJICH CENTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

Studie 

(zaměření) 
Autor/ 

Objednavatel 

Charakter 

input/output 
Tržní orientace Autorské právo 

Creative 

Industries 

Mapping 

Document (UK) 

Frontier 

Economics, 

DCMS 

kreativita, 

vědomosti a talent 

jako vstupní 

faktor 

komercionalizace 

jako předpoklad 

autorské právo 

jako typický rys 

Creative 

Economy 

(mezinárodní) 

United Nations 

kreativita 

a intelektuální 

výkon jako 

centrální vstupní 

faktor 

zaměření na trh 

jako předpoklad 
– 

Understanding 

Creative 

Industries 

(mezinárodní) 

UNESCO 

kreativní nebo 

umělecký element 

charakteristický 

pro vstup 

– 

autorské právo 

charakteristické 

pro kulturní sektor 

Economy of 

Culture in 

Europa (EU) 

KEA European 

Affairs, Evropská 

komise 

v centru stojí 

kulturní nebo 

kreativní vstupní 

faktor  

– 

autorské právo 

charakteristické 

pro kulturní sektor 

Kultur und 

Kreativwirtschaf

t (Německo) 

Söndermann, M 

a kol., 
Bundesministerium 
für Wirtschaft und 

Technologie 

tvůrčí akt 

s přidanou 

estetickou 

hodnotou jako 

definiční vlastnost 

výdělečná 

orientace jako 

předpoklad 

(podnikatelský 

sektor) 

– 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), Creativ wirtschaft austria, Wirtschaftskammer 

Österreich, Studienfassung, s. 38 



 

 

2 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

Přes všechny vědecké přístupy a definice kreativního průmyslu (nebo spíše právě proto) 

zůstává problémem jednotná definice tohoto sektoru. O sjednocení přístupu alespoň na úrovni 

spolkových zemí Německa se pokusila konference ekonomických ministrů v roce 2009, kdy 

byla přijata definice německého kulturního a kreativního průmyslu. Na základě těchto závěrů 

jsou všechny kulturní a kreativní oblasti založeny na tzv. „tvůrčím aktu“ s přidanou estetickou 

hodnotou. Definice kulturních a kreativních odvětví vzešlá z této konference byla téměř 

kompletně převzata Švýcarskem. Jsou tak ulehčeny možnosti pro spolupráci a srovnání tohoto 

hospodářského sektoru mezi těmito zeměmi.  

 

TABULKA 2: DEFINICE NĚMECKÉHO A ŠVÝCARSKÉHO KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO 

PRŮMYSLU  

Dílčí trhy KKP v Německu Dílčí trhy KKP ve Švýcarsku 

Definice: „Pojem kreativní průmysl zahrnuje v Německu a ve Švýcarsku ty kulturní a kreativní 

činnosti, které jsou převážně tržně orientovány a které se zabývají tvorbou, produkcí, distribucí 

a mediálním šířením kulturních a kreativních produktů a služeb.“ 

Hudební průmysl 

Knižní trh 

Trh výtvarného umění 

Filmový průmysl 

Televizní a rozhlasový trh 

Trh scénického umění 

Trh designu 

Trh architektury 

Trh s tiskem 

Reklamní trh 

Trh softwaru a počítačových her 

Ostatní * 

Hudební průmysl 

Knižní trh 

Trh výtvarného umění 

Filmový průmysl 

Televizní a rozhlasový trh 

Trh scénického umění 

Trh designu 

Trh architektury 

Trh s tiskem 

Reklamní trh 

Trh softwaru a počítačových her 

Trh uměleckých řemesel 

Fonotechnický trh 

Poznámka: 

* Do statistického členění je přidána kategorie „Ostatní“, která slouží ke zvláštním potřebám statistického 

šetření, popř. umožní pozdější přidání nového dílčího trhu. 

Zdroj: Enquetekommission (2007), Dritter Kulturwirtschaftsbericht Schweiz (2010), vlastní znázornění 

 

Kreativní průmysl je zkoumán nejen ze socioekonomického pohledu, ale i z pohledu různých 

geografických úrovní. Národní hospodářské a kulturní politiky tak prezentují studie 

zkoumající potenciál kreativního průmyslu měst, regionů či spolkových zemí (jako v případě 

Rakouska nebo Německa) nebo kantonů (v případě Švýcarska) jako i mezinárodně srovnávací 

analýzy. 

 



 

 

3 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

Důležitým aspektem pro měření kreativního průmyslu je definice řetězce tvorby hodnoty 

kulturního nebo kreativního statku. S její pomocí je znázorněno, který pracovní úkon ještě 

patří do kulturních a kreativních oblastí, a který již do oblastí příbuzných. Lineární znázornění 

tohoto řetězce vidíme na obrázku 1. Východiskem kreativních produktů a služeb je – stejně 

jako u německého a švýcarského přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru – umělecký či 

kreativní tvůrčí akt, na jehož podpoře se podílí nejenom kulturní politika, ale i hospodářská 

politika, jež se zajímá o další články řetězce jako produkce, zprostředkování a odbyt 

uměleckého statku ke konzumentovi. 

 

OBRÁZEK 1: SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ŘETĚZCE TVORBY HODNOTY KULTURNÍHO 

STATKU 

 

Zdroj: Kulturwirtschaft Düsseldorf (2009), Kulturwirtschaftsbericht in Berlin (2008), vlastní adaptace 

Podrobná empirická analýza na základě lineárně znázorněných hospodářských procesů není 

možná z důvodu neexistence hospodářských dat v odpovídající formě. Z tohoto důvodu se 

jeví jako pragmatičtější užití tzv. pětiúrovňového modelu podle britských kreativních odvětví 

ze studie Creative Industries Mapping Document. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

OBRÁZEK 2: „CREATIVE ECONOMY“ PODLE BRITSKÉHO PĚTIÚROVŇOVÉHO MODELU 

 

Zdroj: Kulturwirtschaft Düsseldorf (2009), Kulturwirtschaftsbericht in Berlin (2008), vlastní adaptace 

 

Centrem tohoto modelu jsou umělecké a kreativní aktivity (první úroveň). Zpeněžování první 

úrovně a vývoj jejích aktivit do tržních produktů probíhá ve druhé úrovni. Do třetí a čtvrté 

úrovně jsou zahrnuty všichni aktéři zprostředkování a odbytu pro první úroveň a pro dodávky 

všech předchozích úrovní. Pátá úroveň se vztahuje k obchodním aktivitám, které přinášejí 

produkty a služby koncovým spotřebitelům. Hlavní kulturní a kreativní procesy se soustřeďují 

do prvních dvou úrovní. 

 

1.2 Definice kreativního průmyslu v Rakousku 

Rozdílné definice kreativního průmyslu jsou užívány nejen na mezinárodní úrovni, ale 

i v rámci jednotlivých zemí. Tak tomu bylo právě v Rakousku, kde dlouhou dobu nebyla 

přijata závazná definice kreativního průmyslu pro všechny spolkové země. Regionální 

analýzy užívaly jak národních či mezinárodních definic, tak vlastních vymezení kreativního 

sektoru. Z toho důvodu je vnitrostátní srovnání na základě dosavadních regionálních 

rakouských analýz nemožné. Rovněž možnost mezinárodního srovnání je proto velmi 

omezená. 

 



 

 

5 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

Rakouský přístup ke kreativnímu průmyslu se od první zprávy neustále vyvíjí. První dvě 

zprávy o kreativním průmyslu (2003 a 2006) ještě zohledňovaly všechny tři sektory: vedle 

soukromého i veřejný a intermediární
1
. Třetí zpráva (2008) zahrnovala již jen ty aktéry, 

jejichž nabídka se vyznačovala „originalitou, individuální kreativitou a zaměřením na 

zákazníky“
2
. Čtvrtá a zatím poslední zpráva (2010) obsahuje již přepracovanou definici 

kreativního průmyslu na základě nové statistiky rakouských ekonomických činností NACE 

(tzv. ÖNACE) z roku 2008, jež je závazná pro celé evropské společenství. Do poslední zprávy 

byli zahrnuti již jen aktéři soukromého sektoru. Aktuální definice tohoto průmyslového 

odvětví a k nim přiřazené oblasti jsou znázorněné v tabulce 3. 

V aktuální zprávě o rakouském kreativním průmyslu, jež je v této práci prezentována, se 

objevuje závazná definice rakouského kreativního průmyslu, která zní: „Kreativní průmysl 

zahrnuje na zisk orientované podnikatelské subjekty, které se zabývají tvorbou, produkcí 

a (mediální) distribucí kreativních a kulturních produktů nebo služeb.“ Vymezením 

kreativních oblastí na základě definice Evropské komise a výběrem odpovídajících 

statistických skupin z ÖNACE 2008 byla zajištěna jak regionální jednotná definice 

kreativního průmyslu, tak možnost mezinárodního srovnání. 

TABULKA 3: OBLASTI A TRHY RAKOUSKÉHO KREATIVNÍHO PRŮMYSLU (2010) 

Oblasti Trhy 

1 Architektura  Architektonické kanceláře 

2 Design Textilní designéři, šperkaři, grafici atd. 

3 Hudba, knihy a umělecké činnosti 

Maloobchod s knihami, hudebními nástroji 

a uměleckými díly 

Nahrávací studia 

Umělecké a výtvarné vyučování 

Umělecké a spisovatelské činnosti 

4 Rozhlas a televize Rozhlasoví a televizní podnikatelé 

5 Software a počítačové hry 

Programování 

IT služby 

Vydávání počítačových her a dalšího softwaru 

6 Vydavatelství  Vydávání knih, časopisů, novin aj. 

7 Video a film 
Výroba a zpracování filmů a televizních programů 

Kina 

8 Reklama Tvorba a rozšiřování reklamy 

9* 
Knihovny, muzea, botanické 

a zoologické zahrady 

Knihovny, muzea, botanické a zoologické zahrady 

Poznámky: *V rámci čtvrté zprávy o rakouském kreativním průmyslu není tato oblast zahrnuta. 

Zdroj: Vierter Österreichische Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 40, 41 

                                                           
1 Do intermediárního a veřejného sektoru patří všechny aktivity a subjekty, které nesledují komerční cíle. K soukromému sektoru naproti 
tomu patří všechny ekonomické činnosti, které vykazují zisk z tvorby, produkce, distribuce nebo šíření uměleckých či kreativních děl a 

služeb a jejíž výrobci jsou plátci daně z obratu (DPH).  
2 Vierter Österreichische Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 39 



 

 

6 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

 

V rakouském kreativním průmyslu figurují podnikatelé nejrůznějšího charakteru. Módní 

návrháři jsou přiřazeni oblasti designu. Na rozdíl od německé a švýcarské praxe jsou 

umělecké aktivity jevištního umění, výtvarného umění, spisovatelské tvorby a uměleckého 

a kulturního vyučování zařazeny do jediné oblasti „Hudba, knihy a umělecké činnosti“. Tato 

oblast nadto ještě obsahuje činnosti zvukových studií, maloobchod s knihami, uměleckými 

díly a hudebními nástroji. Vydávání počítačových her, programování a IT poradenství jsou 

sjednoceny do oblasti „Software a počítačové hry“. 

Protože vybrané oblasti kreativního průmyslu by měly být pro členské státy závazné, je jejich 

statistické přiřazení učiněno na vysoké agregační úrovni (skupina). Čím podrobnější 

statistické členění systému NACE, tím více vstupují do hry národní specifika tohoto členění, 

a tudíž i rozdíly.
3
 V tabulce 4 je jako příklad znázorněné statistické zařazení 

architektonických kanceláří do pětimístného kódu (podtřídy) ÖNACE. 

 

TABULKA 4: STATISTICKÉ ČLENĚNÍ EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ DO KÓDŮ NACE  

Úrovně Sekce Oddíl Skupina Třída Podtřída 

Kód 

NACE 
M 71 71.1 71.11 71.11.0 

Popis  

Kulturní, zábavní 

a rekreační 

činnosti 

Architektonické 

a inženýrské 

činnosti; 

technické 

zkoušky 

a analýzy 

Architektonické 

a inženýrské 

činnosti 

a související 

technické 

poradenství 

Architektonické 

činnosti 

Architektonické 

kanceláře 

Zdroj: Statistik Austria, Klassifikationsdatenbank – ÖNACE 2008 (www.statistik.at) 

Rakouská aktualizovaná definice kreativního průmyslu byla ovlivněna výstupy z konference 

německých ekonomických ministrů, jež vycházela ze studie Evropské komise. Tím, že rovněž 

Švýcarsko přebralo téměř kompletně definici německou, bylo docíleno možnosti srovnání 

těchto sektorů alespoň v německy hovořících zemích. Rozdíly v národní kategorizaci 

ekonomických činností NACE však neumožňují 100% jednotu obsahu dílčích trhů 

kreativního průmyslu. Celkově jsou nicméně pozorovány stejné sektory, ač mnohdy jinak 

seskupené do statistických jednotek NACE. Pro lepší srovnání s klasifikací ekonomických 

činností NACE platnou v České republice jsou hvězdičkou a červenou barvou vyznačeny ty 

statistické jednotky, které se v České republice v podtřídách nesledují. 

                                                           
3 Doporučené statistické vymezení kreativního sektoru podle tříd NACE viz Economy of Culture in Europa (2006), s. 308–311 a 316 



 

 

7 Definice a struktura rakouského kreativního průmyslu 

TABULKA 5: AKTUALIZOVANÉ STATISTICKÉ DĚLENÍ KP PODLE ÖNACE 2008  

ÖNACE 

2008 
Ekonomické činnosti 

ARCHITEKTURA 

71.11.0 Architektonické kanceláře  

DESIGN 

74.10.0 Ateliéry textilního, šperkařského, grafického a dalšího designu 

HUDBA, KNIHY A UMĚLECKÉ ČINNOSTI 

47.59.1 

47.61.0 

47.78.9 

 

59.20.0 

 

85.52.1 

85.52.9 

90.01.0 

90.02.0 

90.03.0 

90.04.0 

*Maloobchod s hudebními nástroji a hudebninami 

Maloobchod s knihami 

*Maloobchod s uměleckými předměty (19% podíl ze statistické jednotky „Ostatní 

maloobchod“; bez starožitností a spotřebního zboží) 

Zvuková studia, výroba rozhlasových příspěvků, vydávání zvukových nosičů, vydávání 

hudebnin 

*Taneční školy 

*Ostatní umělecká vyučování 

Scénická umění 

Podpůrné činnosti pro scénická umění 

Umělecká tvorba a *spisovatelská tvorba 

Provozování kulturních zařízení 

ROZHLAS A TELEVIZE 

60.10.0 

60.20.0 

Provozovatelé rozhlasových stanic 

Provozovatelé televizních stanic 

TRH SOFTWARU A POČÍTAČOVÝCH HER 

58.21.0 

58.29.0 

62.01.0 

62.02.0 

62.09.0 

Vydávání počítačových her 

Ostatní vydávání softwaru 

Programovací činnosti 

Poradenské služby v oblasti informačních technologií 

Poskytování ostatních služeb v oblasti informačních technologií 

VYDAVATELSTVÍ 

58.11.0 

58.12.0 

58.13.0 

58.14.0 

58.19.0 

Vydávání knih 

Vydávání adresářů a jiných seznamů 

Vydávání novin 

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 

Ostatní vydavatelské činnosti 

VIDEO A FILM 

59.11.0 

59.12.0 

59.13.0 

59.14.0  

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů 

Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 

Půjčovny a distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů 

Kina 

REKLAMA 

73.11.1 

73.11.2 

73.12.0 

*Tvorba reklamy 

*Šíření reklamy 

Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru 

KNIHOVNY, MUZEA, BOTANICKÉ A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY 

91.01.0 

91.02.0 

91.03.0 

 

91.04.0 

Činnosti knihoven a archivů 

Činnosti muzeí 

Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických 

zajímavostí 

Činnosti botanických, zoologických zahrad a přírodních parků 

* Hvězdičkou (a červenou barvou) jsou pro srovnání s českou praxí označeny ty statistické jednotky, které se 

v členění CZ-NACE nenacházejí. 

Zdroj: Vierter Österreichische Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 183–184; vlastní znázornění 
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V poslední části této kapitoly je v obrázku 2 znázorněn rakouský kreativní sektor v kontextu 

s příbuznými oblastmi. 

OBRÁZEK 3: VYMEZENÍ RAKOUSKÉHO KP A PŘÍBUZNÝCH ODVĚTVÍ 

 

 

 

Poznámky: * Zahrnuje knihovny, muzea, botanické a zoologické zahrady. 

Zdroj: Vierter Österreichische Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 42; vlastní znázornění 
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2 METODIKA VÝZKUMU KREATIVNÍHO PRŮMYSLU 

 

V rámci Čtvrté zprávy o rakouském kreativním průmyslu byly na základě rešerší existující 

literatury k této problematice vyvinuty dotazníky pro sběr primárních dat jak z kvalitativního, 

tak kvantitativního hlediska. Užito bylo i analýz sekundárních dat z různých statistických 

zdrojů. Tento metodický systém je znázorněn v tabulce 6. 

TABULKA 6: PŘEHLED POUŽITÉ METODIKY VÝZKUMU KREATIVNÍHO PRŮMYSLU 

                        Zdroje dat 

 

Sledované 

veličiny R
eš

er
še

 

Sekundární data Primární data 

Výkonné a 

strukturální 

šetření 

KMFA
1
 

databáze 

Tabulka 

vstupů 

a výstupů 

Kvantitativní Kvalitativní 

On-line 

dotazník 

CATI2 

interview 

Dvojité 

interview 

Definice a vymezení 

kreativního průmyslu 
* *      

Ekonomický význam 

a vývoj kreativního 

průmyslu: 

* *   * *  

 

KP v národním 

systému tvorby 

hodnoty 

   *  *  

Konjunkturální 

vývoj KP 
*    *   

KP z hlediska 

podnikové 

ekonomiky 

  *  *   

Životní cyklus 

podniku v KP 
    * * * 

Systémy tvorby 

hodnoty podniků v KP 
*    * * * 

 

Podnikatelé v KP *    *   

Zákaznické vztahy 

v KP 
*    * * * 

Obchodní 

partnerství v KP 
*     * * 

Obchodní modely 

v KP 
*     * * 

Poznámky: 
(1) KMFA = KMU FORSCHUNG AUSTRIA (Kancelář výzkumu malého a středního podnikání v Rakousku) 

(2) CATI = Computer Aided Telephone Interviewing 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 24 

 

2.1 Analýza dokumentů a literatury 

Analýza dostupné literatury k problematice kreativního průmyslu představuje fundament pro 

stanovení základních hypotéz v této oblasti. Rešerší prošly dosavadní národní i mezinárodní 
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studie. Bylo nutné jasně vymezit tento sektor a zvolit jednotnou definici stejně jako 

vyzdvihnout význam kreativního průmyslu pro rakouské národní hospodářství. Pozornost 

byla směrována na vývoj aktuálního stavu výzkumu a tendencí v této oblasti, jež byly ve 

studii zohledněny. Výsledkem je mezinárodně platná definice kreativního průmyslu
4
, jež 

umožňuje vnitrostátní i mezinárodní srovnání. Výsledky rešerší ovlivnily vývoj dotazníků 

i telefonických interview a poskytují základ pro interpretaci výsledků primárních 

a sekundárních analýz. 

 

2.2 Sekundární data 

2.2.1 Strukturální analýza 

Analýza strukturálních dat poskytuje přehled podnikatelů, zaměstnanosti a úroveň 

hospodářského významu kreativního průmyslu a příbuzných oblastí. Jako zdroj sloužila data 

z rakouského statistického úřadu (Statistik Austria) z roku 2008 a data z podnikatelské 

demografie (Statistik zur Unternehmensdemographie). Dále byla použita data bilančních 

databází Kanceláře výzkumu malého a středního podnikání v Rakousku (KMFA), ze Svazu 

sociálních pojistitelů a z propočtů národního důchodu rakouského statistického úřadu. 

Oblast „Knihovny, muzea a botanické a zoologické zahrady“ nebyla do strukturálních dat 

zahrnuta, neboť do soukromého sektoru patří jejich nepatrný podíl podniků, čímž je omezena 

i dostupnost relevantních dat. 

 

2.2.2 Bilanční databáze KMFA 

V rámci této části výzkumu bylo provedeno vyhodnocení databáze podnikatelských bilancí, 

která obsahuje na 86 000 subjektů s povinností vést podvojné účetnictví. Výzkum doplnilo na 

41 000 účtů jednoduchého účetnictví, jež se týká podniků do ročního obratu 400 000 eur. 

Protože je kreativní průmysl z hlediska struktury charakteristický malými podniky, připadá 

významný podíl podnikatelů do poslední jmenované oblasti. Sektor kreativního průmyslu byl 

srovnán s průměrem celkového hospodářství, přičemž byly provedeny analýzy nákladů 

a výnosů a dále pak majetkové a kapitálové analýzy. 

                                                           
4
 Viz tabulka 3 
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2.2.3 Analýza vstupů a výstupů 

Za pomoci analýzy vstupů a výstupů byl sledován kvantitativní význam kreativních výkonů 

v rámci rakouského národního hospodářství. Tabulky vstupů a výstupů tvoří významný zdroj 

informací pro určení pozice vybraného odvětví v rámci výrobního cyklu národního 

hospodářství. Analýza vstupů a výstupů umožňuje mj. vhled do produkční hodnoty statku 

(zboží a služeb), jež je vyroben v jednom sektoru a v jiném sektoru je použit při produkci 

statku jiného. Úřední statistika nabízí tabulky vstupů a výstupů na základě členění do 57 

sektorů, které v podstatě odpovídají oddílům (dvojmístnému členění) v rámci ÖNACE. Pro 

potřeby čtvrté studie byl do tohoto přehledu zařazen 58. sektor „Kreativní průmysl“. Výzkum 

je vztažen na výrobní ceny pro tuzemskou produkci, jež jsou základem pro analýzu 

zaměstnanosti a výrobních procesů při tvorbě přidané hodnoty kreativního statku. Analýza 

vstupů a výstupů slouží ke stanovení významu kreativního průmyslu jako poskytovatele 

mezispotřeby ostatním odvětvím. 

 

2.3 Primární data kvantitativní 

2.3.1 On-line dotazník 

Prostřednictvím on-line dotazníku byly zkoumány dvě oblasti: 

 všeobecný a podnikatelský vývoj v kreativním sektoru 

 dotazování na osobu kreativního podnikatele 

Dotazník byl zaslán 9562 podnikatelům ze všech branží kreativního průmyslu. Oblast 

„Knihovny, muzea, botanické a zoologické zahrady“ zařazena nebyla, neboť je tento sektor 

téměř zcela obsazen organizacemi veřejného sektoru. Vyhodnoceno bylo 717 kompletně 

vyplněných dotazníků, čímž se docílilo míry návratnosti 7,5 %. 

Výsledky dotazování všeobecného hospodářského průzkumu v kreativním průmyslu byly 

srovnány s celkovým hospodářským stavem, jenž je zkoumán pololetně prostřednictvím 

instituce Wirtschaftsbarometers Austria der Wirtschaftskammer Österreich (Ekonomický 

barometr rakouské hospodářské komory). Tato metodika sběru dat je založena na 

mezinárodně osvědčeném Evropském hospodářském průzkumu (Eurochambers Economic 

Survey). 
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Druhá část dotazníku, jež zkoumala osobnost kreativního podnikatele, poskytla data 

k sociodemografické charakteristice a k zakládání nových podniků v oblasti kreativního 

průmyslu. 

 

2.3.2 CATI – dotazník 

První dotazování pomocí CATI
5
 bylo provedeno v roce 2008 na 1451 podnikatelských 

jednotkách kreativních odvětví. Druhé dotazování bylo adresováno stejným podnikatelům, 

neboť mělo za cíl opatřit informace ohledně vývoje jejich obchodních činností, obchodních 

partnerství a míry navázání do sítí v rámci tvorby hodnoty kreativního statku. Dále byla 

získána data ke struktuře obratu, jež byla následně užita k analýze vstupů a výstupů. 

Telefonických interview se v roce 2008 účastnilo 1451 podnikatelů, z nichž v roce 2010 

neexistovalo 114 (7,9 %). Z dvouletého odstupu toto číslo tvoří úbytek podniků přibližně 

o 4 % ročně, což je ve srovnání s jinými oblastmi podprůměr. 

 

2.4 Primární data kvalitativní 

Kvalitativní případové studie ve formě dvojitých interview, které zkoumají především 

síťování odvětví kreativních s tradičními, obraz tvorby hodnoty v kreativní produkci doplňují. 

První interview bylo vedeno se zástupci kreativního průmyslu ohledně výzkumu vztahů 

v organizačních modelech, v sítích a v rámci řetězce tvorby hodnoty. Druhé interview bylo 

směrováno na zákazníky či objednatele těchto kreativních podnikatelů pro analýzu významu 

kreativních služeb či výkonů pro ostatní podnikatele. Dotazování objednavatelů kreativních 

statků dovoluje sledovat síťování s dalšími kreativními podnikateli. 

 

                                                           
5
 CATI = Computer Aided Telephone Interviewing 
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3 VÝSLEDKY VÝZKUMU KREATIVNÍHO PRŮMYSLU 

3.1 Definice pojmů 

Podnik 

Pod podnikem se dle definice Rakouského statistického úřadu rozumí všechny podnikatelské 

jednotky, které dosahují více než 10 000 eur ročního obratu nebo mají alespoň jednoho 

zaměstnance. 

 

Výdělečně činní 

Podle rakouské definice jsou mezi výdělečně činné počítány závislé činnosti (zaměstnanci, 

pracovníci, učni a pracující z domova) i nezávislé činnosti (podnikatelé, majitelé, 

spolumajitelé, pachtýři a rodinní příslušníci). 

 

Výsledek hospodářské činnosti za účetní období 

Jedná se o hodnotu produkce, tedy rozdíl mezi provozními výnosy a náklady před zdaněním. 

 

Hrubá přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele 

Přičtením subvencí a odečtením nepřímých daní a odvodů od výsledku hospodářské činnosti 

za účetní období (zisk před zdaněním) je stanovena hrubá přidaná hodnota v nákladech na 

výrobní činitele. 

 

Content 

Tímto pojmem jsou souhrnně označovány oblasti „Hudba, knihy a umělecké činnosti“, 

„Rozhlas a televize“ a „Video a film“. Sdružení těchto branží se užívá v případech, kdy 

statistická data k jednotlivým oblastem nemají dostatečnou vypovídající hodnotu. 
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3.2 Hospodářský význam kreativního průmyslu 

Aktéři kreativního průmyslu dosáhli v roce 2008 obratu kolem 18,5 miliardy eur (2,6 %). 

Hrubá přidaná hodnota činila 7,2 miliardy eur, což odpovídá 3,5 % přidané hodnoty 

rakouského hospodářství.  

OBRÁZEK 4: PODÍL VÝNOSU V RÁMCI RAKOUSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 45 

Do kreativního průmyslu lze zařadit každého desátého podnikatele v Rakousku. V roce 2008 

bylo identifikováno přibližně 36 100 podnikatelských jednotek, jež tvoří 10 % všech podniků. 

Nabízeno bylo na 127 000 pracovních míst (4% podíl na celkovém hospodářství), z čehož 92 

000 osob (3,2 %) bylo činných v závislých povoláních. 

Mezi tři největší oblasti rakouského kulturního průmyslu patří „Hudba, knihy a umělecké 

činnosti“, následují aktéři z oblasti „Softwaru a počítačových her“ a „Reklamy“. Největšího 

obratu dosahuje trh „Softwaru a počítačových her“, přičemž přispívá i nejvyšším podílem na 

hrubé přidané hodnotě. Oblast rozhlasu a televize vykazuje nejnižší počet podnikatelských 

jednotek, avšak z hlediska obratu předčí trhy „Designu“ nebo „Videa a filmu“. Do spíše 

menších trhů lze zařadit oblasti „Designu“, „Videa a filmu“ a „Rozhlasu a televize“. 

Následující tabulka a obrázek znázorňují strukturu kreativního průmyslu v roce 2008. 
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TABULKA 7: MAKROEKONOMICKÁ STRUKTURA DÍLČÍCH OBLASTÍ KREATIVNÍHO 

PRŮMYSLU (2008) 

 Podniky 
Výdělečně 

činní 

Z toho 

závislé 

činnosti 

Výsledek 

hospodářské 

činnosti 

v mil. eur 

HPH 

v nákladech na 

výrobní činitele 

Architektura 5268 14 729 9449 1595 934 

Design 1237 2034 789 133 61 

Hudba, knihy 

a umělecké činnosti 
11 580 32 899 20 751 3508 1526 

Rozhlas a televize 78 5241 5197 1207 381 

Software a počítačové 

hry 
7872 34 433 27 589 4589 2269 

Vydavatelství 939 9898 9276 2428 756 

Video a film 1503 5271 3942 600 200 

Reklama 7616 22 536 15 432 4434 1069 

KREATIVNÍ 

PRŮMYSL 
36 093 127 041 92 425 18 495 7198 

PODÍL NA 

HOSPODÁŘSTVÍ 
10,0 % 4,0 % 3,2 % 2,6 % 3,5 % 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 47 

 

OBRÁZEK 5:  PODÍLY DÍLČÍCH OBLASTÍ KREATIVNÍHO PRŮMYSLU NA VYBRANÝCH 

UKAZATELÍCH 

 

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 47 

 

Hlavní charakteristikou kreativního průmyslu je jeho struktura charakterizovaná malými 

podniky. Ze dvou třetin tvoří kreativní průmysl podniky jednotlivců. Tyto podniky v rámci 

celkového rakouského hospodářství nepřekračují 40 %. Deset a více osob je zaměstnáváno 

5 % podnikatelů kreativního průmyslu. Oproti celkovému národnímu hospodářství s 12 % je 

to více než dvakrát méně. Velkými podniky se vyznačuje především oblast „Rozhlasu 
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a televize“ společně s „Vydavatelstvími“. Podíl podniků jednotlivce je naproti tomu 

charakteristický pro oblast „Hudby, knihy a uměleckých činností“ a pro oblast „Designu“. 

 

OBRÁZEK 6: STRUKTURA KREATIVNÍHO PRŮMYSLU PODLE VELIKOSTI  

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 45 

Exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) kreativních odvětví dosáhla 

v roce 2009 pozoruhodných 26 %. Je sice nižší než u tradičních exportních odvětví (59 %), 

ale podstatně vyšší než u ostatních živností, u kterých exportní kvóta činí 12 %. Téměř každý 

druhý podnikatel kreativního průmyslu se mohl prokázat obchodními vztahy mimo Rakousko. 

Převážně na zahraniční klienty je orientováno na 10 % podnikatelů v kreativních odvětvích. 

 

3.3 Kreativní průmysl v systému tvorby přidané hodnoty 

Ve výzkumu rakouského kreativního průmyslu je kladen důraz na hospodářské vztahy jak 

mezi aktéry kreativního průmyslu, tak na vztahy k podnikatelům z ostatních průmyslových 

oblastí. K tomuto výzkumu je využíván systém tzv. řetězce tvorby hodnoty. Ten sleduje 

průběh jednotlivých hospodářských aktivit, jež ve své sumě vedou ke konečnému produktu. 
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Kreativní produkty jsou velmi často důležitou součástí výkonu jiných průmyslových odvětví, 

kde přispívají k atraktivitě produktů a tím k jejich snazšímu zpeněžení či ke zlepšení 

obchodních procesů. V mnoha případech jsou podnikatelé v sektoru kreativních odvětví 

společně se svými obchodními partnery u zrodu nového podnikatelského nápadu či inovace, 

čímž otevírají nové trhy. Tyto inovační impulsy vzešlé z kreativních průmyslů přispívají ke 

konkurenceschopnosti rakouského národního hospodářství. 

Co do odbytu kreativních produktů a služeb připadlo v roce 2009 61 % obratu na 

podnikatelský sektor, 23 % na veřejný a 14 % na domácnosti. Sdružení a svazy přispěly 

k obratu kreativních odvětví 2 %. Podnikatelský sektor vykazuje zvláště vysoký podíl 

zákazníků kreativních branží z oblastí „Designu“, „Contentu“
6
, „Reklamy“ a „Softwaru a PC 

her“. 

 

OBRÁZEK 7: STRUKTURA ODBYTU KREATIVNÍCH STATKŮ PODLE SEKTORŮ 

 

 

Poznámka: Content = Hudba, knihy a umělecké činnosti; Rozhlas a televize; Video a film 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 57 

 

Podnikatelé rakouského kreativního průmyslu dodali v roce 2006 ostatním odvětvím na 

vstupu kreativní produkty za 6,5 miliardy eur. Tato suma tvoří 3,8 % celkové mezispotřeby 

rakouského národního hospodářství. Nejvyšší je tato kvóta prokázána u kategorie 

                                                           
6
 Content = Hudba, knihy a umělecké činnosti + Rozhlas a televize + Video a film 
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zábava/kultura/sport ve výši 22 %. Samotný kreativní průmysl odebírá 20 % produkce 

rakouských podnikatelů v oblasti kreativních odvětví. Třetí nejvyšší podíl plynoucí z trhů 

kreativních odvětví (15 %) je zaznamenán ve školství, jež užívá meziproduktů z oblasti 

„Vydavatelství“, „Softwaru a PC her“ a „Architektury“. 

 

OBRÁZEK 8: PODÍLY ODEBRANÝCH KREATIVNÍCH PRODUKTŮ PODLE ODVĚTVÍ 

 

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 62 

Kreativní produkty jako vstupní materiál ostatních odvětví představují důležitý zdroj 

originálních řešení a nových nápadů a jsou často důležitější než vlastní kreativní činnost. 

Mnoho trhů s vysokou intenzitou kreativity – tedy podílu kreativních výkonů na ceně 

produktu konkrétního odvětví – vydává na výzkum a vývoj nižší peněžní částky. To platí 

např. pro oděvní průmysl, software a elektronické zpracování dat, polygrafický nebo 

potravinářský průmysl. V těchto oblastech často přejímají podnikatelé v oblasti kreativních 

odvětví inovační proces svým vstupním produktem, jako např. design nových produktů, nová 

řešení pro eficientní komunikaci a organizaci nebo nové marketingové koncepty. Rovněž 

některá odvětví s intenzivním nasazením výzkumu a vývoje užívají kreativních výkonů 

(automobilový, chemický a farmaceutický průmysl a strojírenství). 
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OBRÁZEK 9: INTENZITA KREATIVITY A VÝZKUMU A VÝVOJE PODLE ODVĚTVÍ V % 

 

Poznámky: 
Intenzita kreativity: Produkty kreativního průmyslu coby vstupního materiálu jako procento ceny koncového produktu 

Intenzita výzkumu a vývoje (kvóta VaV): Interní výdaje na výzkum a vývoj jako procento ceny koncového produktu 

* Kvóta VaV včetně podniků kreativního průmyslu; Intenzita kreativity kromě podniků kreativního průmyslu 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 65 
 

Propojení kreativního průmyslu s ostatními oblastmi se nepřímo odráží v přínosu pro 

zaměstnanost a tvorbu přidané hodnoty. Z poptávky po kreativní produkci vzniká až 60 000 

pracovních míst, což odpovídá téměř 50% podílu všech výdělečně činných v kreativním 

průmyslu. Nepřímé efekty kreativního průmyslu na tvorbu přidané hodnoty přinesly v roce 

2006 3,9 miliardy eur. 

 

3.4 Konjunkturální vývoj 

Srovnání konjunkturálního vývoje kreativního průmyslu s celkovou hospodářskou situací 

bylo možné na základě dat Rakouské hospodářské komory z května 2010 a výsledků z on-line 

dotazníku pro kreativní podnikatele. Ukázalo se, že v posledních dvanácti měsících hodnotili 

podnikatelé v kreativních odvětvích své hospodářské klima v součtu hůře než ve stejném 

období předtím a hůře než klima v celkovém hospodářství. Avšak situaci v zakázkách 

hodnotili lépe než stejnou situaci v celkovém hospodářství. 

Ve vztahu k vývoji tržby z prodeje v posledních dvanácti měsících dominují podnikatelé 

dosahující růstu, a to jak v kreativním průmyslu, tak i v celkovém hospodářství. Jejich podíl je 
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nicméně v rámci kreativního průmyslu vyšší. Rakouská podniková sféra jako taková – 

a podnikatelé v oblasti kreativních odvětví především – hodnotí obecné hospodářské klima 

hůře, než jak ukazuje skutečný stav zakázek a obratu. Rovněž pro příštích dvanáct měsíců je 

v obou sférách očekávané hospodářské klima ohodnoceno hůře než očekávaný stav zakázek 

a tržeb z obratu. 

Podíl podnikatelů, jejichž stav zaměstnanců se v posledních dvanácti měsících zvýšil, 

převyšuje v celkovém hospodářství i v kreativním průmyslu podnikatele s personálním 

úbytkem. V souvislosti se zlepšením všeobecné hospodářské situace převažují v kreativním 

i celkovém průmyslu ty provozy, které v příštích dvanácti měsících očekávají zlepšení jak 

hospodářského klimatu, tak stavu zakázek a tržeb. Rovněž je očekáváno navýšení 

zaměstnaneckého stavu. 

TABULKA 8: KONJUNKTURÁLNÍ VÝVOJ KP A CELKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Poznámky: 

Saldo: Podíl rostoucích/zlepšujících se provozů minus podíl provozů se zhoršením/poklesem. 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 70 

 

V kreativním průmyslu je podíl podnikatelů, kteří očekávají v nadcházejících dvanácti 

měsících růst obratu z tržeb vyšší, než jejich očekávaný pokles. Nejoptimističtější jsou 

provozy z oblasti „Softwaru a her“, „Vydavatelství“, „Reklamy“ a „Designu“. 

Zaměstnanecký stav 

Většina podnikatelů v oblasti kreativního průmyslu (69 %) počet svých zaměstnanců za 

poslední rok nezměnila. Naproti tomu 17 % provozů přijalo nový personál a 15 % bylo 

nuceno počet spolupracovníků redukovat, čímž se dosáhlo pozitivního salda zaměstnanosti 

2 %. Též pro nadcházejících dvanáct měsíců většina podnikatelů (77 %) neplánuje 
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zaměstnanecký stav změnit. V rámci celkového hospodářství očekává polovina provozů 

stabilní zaměstnanecký vývoj, 29 % počítá s nárůstem a 21 % s poklesem. 

Objem investic 

U více než poloviny podnikatelů kreativního průmyslu zůstal objem investic v posledních 

dvanácti měsících nezměněn. U 24 % podnikatelů (především v oblastech „Reklamy“, 

„Softwaru a her“ a „Videa a filmu“) investice vzrostly a u 23 % poklesly. Výsledkem je 

pozitivní saldo ve výši 1 %. V celkovém hospodářství vykazuje saldo výrazně negativní 

hodnotu: –19 %. V objemu investic v kreativním průmyslu se odráží příznivější stav zakázek 

ve srovnání s celkovým hospodářstvím. V nadcházejícím roce je jak u podniků v oblasti 

kreativních odvětví, tak v celkovém hospodářství očekávaný stav investic na stejné úrovni 

(60 %). V kreativním průmyslu je podíl provozů, jež počítají s navýšením investic, vyšší 

(22 %) než očekávaný pokles (17 %). V celkovém hospodářství je stav těchto očekávání 

opačný. 

Cenová úroveň 

Většina kreativních podnikatelů (68 %) nezměnila ceny či hodinové sazby za své produkty 

během posledních dvanácti měsíců oproti srovnatelnému období předtím; 18 % provozů 

mohlo ceny zvýšit a 14 % je muselo snížit. Jako důvod pro zvýšení cen byly uvedeny náklady 

na služby, personál, vyšší kvalita produktů, služeb a objem investic. Důvody ke snížení cen 

lze nalézt v opatření konkurenční výhody nebo v reakci na nižší poptávku. V rámci 

kreativního průmyslu bylo saldo podnikatelů, kteří byli nuceni ceny snížit, vyšší jen v oblasti 

„Video a film“. Většina provozů držela své ceny za posledních dvanáct měsíců na stabilní 

úrovni. V nadcházejícím roce plánuje 20 % podnikatelů v sektoru kreativních odvětví své 

ceny či hodinové sazby zvýšit, 5 % očekává pokles. Většina (75 %) plánuje cenovou úroveň 

v příštích dvanácti měsících udržet na stejné úrovni. Saldo podnikatelů celkového 

hospodářství ohledně očekávaného zvýšení cenové úrovně (21 %) je oproti kreativnímu 

průmyslu (15 %) vyšší. 

 

3.5 Vývoj podnikové ekonomiky 

Podle bilančních databází KMU Forschung Austria z období 2004/2005 a 2008/2009 lze 

rozeznat specifický vývoj podnikové ekonomiky kreativního průmyslu. Do popředí se dostává 

význam lidského kapitálu, jehož náklady jsou v kreativním průmyslu v průměru vyšší (26 %) 



 

 

22 Výsledky výzkumu kreativního průmyslu 

než v celkovém hospodářství (17 %). Rozdíly ve struktuře nákladů vedou k tomu, že 

hospodářský výsledek provozní činnosti za účetní období (rozdíl provozních výnosů 

a provozních nákladů před zdaněním) kreativního sektoru je rovněž vyšší (5,3 %) oproti 

celkovému hospodářství (2,3 %). Zvláště oblast „Hudba, knihy a umělecké aktivity“ (14,0 %) 

a „Architektura“ (12,2 %) vykazují nadprůměrný podíl.  

Příznivá situace v kreativním průmyslu co do rentability se potvrzuje i u podniků jednotlivce 

se ziskem do jednoho milionu eur. Výsledky v této ziskové kategorii jsou na rozdíl od 

výsledku stejné kategorie celkového hospodářství pozitivní. 

Majetkové poměry 

Kreativní průmysl je typický nižším podílem investičního majetku (hmotný, nehmotný a 

finanční) oproti majetku oběžnému (zásoby, pohledávky a peněžní prostředky). Podíl 

investičního majetku v rámci kreativního průmyslu tvoří 37,5 %, v celkovém hospodářství je 

to pak 51,6 %. V oběžném majetku je tento poměr 61,4 % (kreativní průmysl) ku 47,8 % u 

celkového hospodářství. 

Kapitál 

Vlastní kapitál je v kreativním průmyslu tvořen v průměru 23,4 %, zatímco v celkovém 

hospodářství 30,1 %. V obou kategoriích podíl vlastního kapitálu roste s objemem tržby. 

V kreativním průmyslu je kvóta vlastního kapitálu nejvyšší v oblastech „Vydavatelství“ 

(26,2 %), „Reklama“ (25,4 %) a „Software a hry“ (24,9 %). Nejnižší kvótu vykazují designéři 

OBRÁZEK 10: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBCHODNÍ ČINNOSTI KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ 

(2008–2009) V % 

 

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 89 
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(10,3 %) a „Hudební, knižní a umělecká činnost“ (14 %). Mezi lety 2008 a 2009 se kreativní 

průmysl podílel na vlastním kapitálu 71,7 %, zatímco celkové hospodářství 65,5 %. To 

znamená, že kreativní podnikatelé jsou méně často zadluženi a méně často vykazují ztráty 

(18 %) než podnikatelé celkového hospodářství (21 %). 

Úvěrový kapitál (cizí kapitál) v kreativních odvětvích je zpravidla krátkodobý (58 % ku 49 % 

celkového hospodářství) ve formě debetu nebo dodavatelských úvěrů. Důvodem by mohl být 

složitý přístup podnikatelů v sektoru kreativních odvětví k bankovním kreditům, čímž jsou 

nuceni přistupovat ke krátkodobým a dražším formám půjček. Špatný přístup k finančním 

prostředkům je typickým jevem pro kreativní průmysl napříč evropskými státy. Nízká 

povědomost o existujících možnostech financování a strategickém managementu je další 

bariérou růstu této oblasti a její atraktivity pro investory. 

Investice 

Zda podnikatel investuje, závisí mj. na jeho cash flow čili likviditě jeho čistých výnosů. 

V kreativním průmyslu tvoří rozdíl mezi příjmem a výdejem peněžních prostředků 11 %, 

v celkovém hospodářství pak 7 %. Platí, že čím menší podnik, tím vyšší cash flow. 

Podnikatelé v sektoru kreativních odvětví s obratem do 300 000 eur disponují peněžním 

tokem ve výši 12 %, celkové hospodářství ve stejné kategorii vykazuje 3 %. Přesto nejsou tito 

podnikatelé investicím příliš nakloněni. V kategorii do 300 000 eur investují podniky 

celkového hospodářství 10 %, zatímco podnikatelé v oblasti kreativních odvětví necelých 

9 %. V kategorii do pěti milionů eur obratu je tento poměr 2 % ku 5 %. 

Životní cyklus podniku 

Přibližně 4 % podnikatelů zařazují svůj podnik do fáze založení či převzetí, 30 % se vidí ve 

fázi růstu a téměř polovina ve zralé fázi stabilizace či stagnace. Jedna pětina dotazovaných 

podnikatelů odhaduje svou pozici jako zlomovou, přičemž většina se vidí v konsolidační fázi 

nebo ve fázi poklesu (13 %) a 5 % podnikatelů se nachází krátce před zánikem či předáním. 

Ve všech odvětvích kreativního průmyslu je situace ohledně životního cyklu podniku 

vnímána velmi podobně, takže významné rozdíly nebyly zjištěny.  
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Přirozený proces životnosti kreativních provozů a jejich stáří ukazuje, že si kreativní průmysl 

našel v národním hospodářství své stabilní místo. Podle počtu podniků ve zralé fázi lze 

odvodit, že kreativní průmysl není tak mladou oblastí, jak by se mohlo zdát. 

3.6 Podnikatelé v sektoru kreativních odvětví 

Tato kapitola prezentuje výsledky on-line dotazníku ohledně osobnosti podnikatele v sektoru 

kreativních odvětví v sociodemografické oblasti, v důvodech pro osamostatnění a v druhu 

výdělečné činnosti před začátkem podnikání. 

Výsledky výzkumu ukazují, že založení podniku pramení z vnitřní motivace podnikatele, tedy 

na základě osobního rozhodnutí. Vnější motivy, jako např. udržení rodinné tradice, 

nespokojenost s minulým zaměstnáním nebo z důvodu předchozí nezaměstnanosti, hrají roli 

zřídkakdy, avšak u podnikatelek jsou oba druhy motivů na stejné úrovni. Centrálním motivem 

pro založení podniku je pak možnost samostatně pracovat, což uvedly více než tři čtvrtiny 

podnikatelů v oblasti kreativních odvětví. Přibližně pro polovinu jsou stejně důležité faktory 

jako využití vlastního kreativního potenciálu, časová flexibilita, nezávislost 

a sebeuskutečnění. Faktor lepšího skloubení rodinného a profesního života má při zakládání 

podniků u žen větší význam než u mužů. 

 

OBRÁZEK 11: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBCHODNÍ ČINNOSTI KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ 

(2008–2009) V %  

 

 

Poznámka: Dělení životního cyklu podniku podle P. Voitera a kol. (2009): Ein-Personen-Unternehmen in 

Österreich – Status quo, 2009. Wien: KMU FORSCHUNG AUSTRIA/Wirtschaftskammer Österreich 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 89 
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Před začátkem podnikatelské činnosti vykonávala většina podnikatelů v oblasti kreativních 

odvětví závislá povolání podobně jako v celkové podnikatelské sféře. Z toho polovina 

zastávala vedoucí pozice (muži častěji než ženy). U podnikatelek se ukázalo, že před 

založením podniku vykonávaly častěji než muži jinou než závislou činnost (činnost 

v domácnosti, mateřská dovolená aj.). Obecně platí, že čím větší je současný kreativní provoz, 

tím větší podíl podnikatelů dříve vykonával vedoucí pozici nebo se věnoval jinému podnikání. 

Desetina podnikatelů v oblasti kreativních odvětví má zkušenosti s jinou předchozí 

podnikatelskou činností. 

Skupinu rakouských kreativců tvoří z 22 % podnikatelé s předchozí pracovní zkušeností mezi 

10 až 14 lety (v mediánu 10 let), přičemž téměř 9 % nemá žádnou pracovní zkušenost. Kratší 

doba vzdělání je kompenzována delší dobou pracovní zkušenosti, takže vysokoškolsky 

vzdělaní podnikatelé vykazují nejkratší pracovní zkušenost. Největší předchozí zkušenost 

s aktuální kreativní branží vykazují v Rakousku architekti, zatímco např. designéři před svým 

osamostatněním byli ve své branži činní v průměru méně než pět let. 

 

 

OBRÁZEK 11: MOTIVY PRO ZALOŽENÍ NEBO PŘEVZETÍ PODNIKU V %  

 

 

Poznámka: Možnost jmenování vícera motivů 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 109 
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Plných 80 % dotazovaných uvádí, že své kreativní podnikání provozují jako hlavní pracovní 

činnost. Zbylých 20 % kreativců provozuje své podnikání jako činnost vedlejší, nejčastěji 

souběžně se závislou činností (61 %) a 15 % s jinou nezávislou činností. 

Více než polovina podnikatelů v oblasti kreativních odvětví je se svým příjmem velmi nebo 

spíše spokojena, nezávisle na množství vynaložených pracovních hodin, nebo zda je podnik 

veden jako vedlejší pracovní činnost. Podíl méně spokojených podnikatelů klesá s přibývající 

velikostí podniku. Čím větší je tedy kreativní provoz, tím vyšší je spokojenost s dosaženým 

příjmem. Podnikatelé s nejvyšším ukončeným vzděláním na základní škole nebo na středním 

odborném učilišti jsou se svým příjmem spokojeni častěji než absolventi vysokých škol. 

 

3.7 Vztahy se zákazníky a obchodními partnery 

V souvislosti s konjunkturálním vývojem v roce 2009 byly dvě třetiny podnikatelů 

konfrontovány s rostoucím konkurenčním tlakem, jenž byl většinou překonáván 

intenzivnějšími obchodními vztahy. Získávání nových zákazníků bylo v krizovém roce 2009 

pro třetinu podnikatelů těžší než v roce předchozím, a to především pro oblast 

„Vydavatelství“ a pro podniky s více než deseti zaměstnanci. Vycházení vstříc přáním svých 

partnerů a usilování o inovativní řešení hrály v konkurenčním boji významnější roli než 

OBRÁZEK 12: PRACOVNÍ ZKUŠENOST A ZKUŠENOST S BRANŽÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU 

(2010) 

 

 

 

Poznámka: Možnost jmenování vícera motivů 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 109 
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kupříkladu snižování cen. Až 90 % respondentů uvedlo, že úspěch na trhu v jejích branži 

nejčastěji závisí na důvěře mezi obchodními partnery a na flexibilitě při plnění jejich přání. 

Obchodní partnerství kreativních podnikatelů se rekrutují především z jiných oblastí 

kreativního průmyslu. Celých 62 % podnikatelů spolupracuje s jinými kreativními podniky, 

zatímco 38 % se nachází mimo kreativní průmysl. Tři čtvrtiny podnikatelů spolupracují 

v obchodním partnerství, častěji v rámci dílčích projektů než na dlouhodobé bázi a 24 % 

podniků v oblasti kreativních odvětví vyvíjí svou činnost samostatně. 

 

TABULKA 9: PODÍL OBCHODNÍCH PARTNERSTVÍ V KREATIVNÍM PRŮMYSLU (V %) 

 
S obchodním partnerstvím Bez obchodního 

partnerství Dlouhodobé Projektové 

Architektura 21 62 17 

Content 26 37 37 

Design 34 34 32 

Software a počítačové hry 39 37 24 

Vydavatelství 33 36 31 

Reklama 33 48 19 

KREATIVNÍ PRŮMYSL 31 45 24 

 
Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 139 

 

Každý druhý podnikatel v kreativním průmyslu je účastníkem sítí přidávající hodnotu (value 

added network). Kreativní nabídka vzniká díky této spolupráci ve všech odvětvích a na všech 

stupních řetězce tvorby přidané hodnoty (viz obrázek 1). Takto spolupracující podnikatelé 

rostou sice pomaleji, obecně ale přestáli hospodářskou krizi lépe. Jsou též úspěšnější 

v dosahování svých cílů a ve spolupráci se zákazníky. 

Obchodní partnerství mohou být výhodná z hlediska společného užívání zdrojů, ale 

nevýhodná pro ztrátu samostatnosti a suverenity na trhu. Spolupráce se většinou zakládá na 

účasti maximálně pěti obchodních partnerů, 44 % kreativců se omezuje na jednoho nebo dva 

partnery. Průměrná délka projektu obnáší sedm a půl měsíce, ovšem s velkými rozdíly mezi 

oblastmi kreativního průmyslu: designéři spolupracují v průměru 2,5 měsíce, zatímco 

architekti více než rok. Bližší analýza udává, že zákazníci podniků v oblasti kreativních 

odvětví většinou pocházejí ze stejného regionu a jsou to především podniky. 

Dobré vztahy se zákazníky jsou důležité i z hlediska kladných referencí pro získání nových 

zákazníků. Osobní kontakt byl v této oblasti sice jmenován nejčastěji, ale v důležitosti jej 
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předčily právě osobní reference. Jako další důležité faktory pro získání nových zákazníků 

bylo uváděno zprostředkování pomocí obchodních nebo kooperačních partnerů či prezentace 

na internetu pomocí firemních webových stránek. Účast na výběrových řízeních je pro získání 

nových zakázek méně častá – s výjimkou oblasti „Architektury“. 

Mnoho podnikatelů nabízí produkty nebo služby, jež jsou střižené na míru konkrétním 

potřebám a přáním zákazníků. Rovněž společné řešení projektu se zákazníky je v rakouském 

kreativním průmyslu velmi rozšířené. Přenos originálních řešení a nových idejí mezi 

podnikateli a klienty je dalším faktorem jisté závislosti těchto aktérů. Tento přenos probíhá 

v různé intenzitě oběma směry: 22 % respondentů uvedlo, že prosazuje v obchodních vztazích 

především vlastní ideje malému počtu zákazníků (architekti), zatímco 31 % upotřebí vlastní 

kreativní nápady pro uspokojení potřeb širokého spektra zákazníků (oblasti jako „Content“, 

„Reklama“ a „Vydavatelství“). Až 22 % podniků přejímá kreativní ideje partnerů a je 

zaměřeno na úzký počet klientů (především „Software a hry“) a konečně 25 % podnikatelů 

produkuje svůj kreativní potenciál pro široký záběr svých zákazníků („Design“).  

Z hlediska úspěchu kreativního provozu jsou optimální diferencované obchodné aktivity 

plynoucí jak z vlastních akvizic, tak z obchodního partnerství. V této oblasti byly pozorovány 

zajímavé tendence: čím vyšší je obrat pocházející z obchodních partnerství, tím se podnik 

vyvíjí pomaleji. Ale podnikatelé, kteří dostávají zakázky od obchodních partnerů častěji 

a prodávají je pod společnou obchodní značkou, rostou rychleji. Značky nebo další formy 

společného vstupování na trh využívá 19 % respondentů, především podniky jednotlivců 

z oblastí „Contentu“, „Reklamy“ a „Softwaru a her“. 

OBRÁZEK 13: FORMY PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V KREATIVNÍM PRŮMYSLU (2010) 

 

 

 

Zdroj: Vierter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht (2010), s. 131 
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Mezi aktéry kreativního průmyslu a jejich partnery panuje důvěra, takže 39 % podnikatelů 

uzavírá při spolupráci se svými obchodními partnery ústní dohodou („Design“, „Content“) a 

25 % uzavírá raději písemné dohody (architekti z 35 %). Studie mj. prokázala, že podnikatelé, 

kteří svou spolupráci ztvrzují písemně, rostou rychleji. 
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4 ZÁVĚRY STUDIE O RAKOUSKÉM KREATIVNÍM PRŮMYSLU 

 

…v oblasti hospodářského významu: 

 Aktéři kreativního průmyslu dosáhli v roce 2008 obratu kolem 18,5 miliardy eur 

(2,6 %). Což je více než u turistického průmyslu a o něco méně než u strojírenského 

a stavebního průmyslu. 

 Hrubá přidaná hodnota činila 7,2 miliardy eur, což odpovídá 3,5 % přidané hodnoty 

rakouského hospodářství. 

 V roce 2008 bylo identifikováno přibližně 36 100 podnikatelských jednotek, jež tvoří 

10 % všech podniků. Nabízeno bylo na 127 000 pracovních míst (4% podíl na 

celkovém hospodářství), z čehož 92 000 osob (3,2 %) bylo činných v závislých 

povoláních. 

 Exportní kvóta kreativních odvětví dosáhla v roce 2009 pozoruhodných 26 %. Je sice 

nižší než u tradičních exportních odvětví (59 %), ale podstatně vyšší než u ostatních 

živností, u kterých exportní kvóta činí 12 %. 

 Každý desátý kreativec pracuje na zakázkách ze zahraničí. 

 Kreativní výrobky nebo služby jako vstupní materiál (input) vykazovaly hodnotu 

mezispotřeby 6,5 miliardy eur. Tato suma tvoří 3,8 % celkové mezispotřeby 

rakouského národního hospodářství. 

 Kreativní produkty na vstupu představují důležitý zdroj originálních řešení a nových 

podnikatelských nápadů. 

 Trhy s vysokým podílem kreativních výkonů na ceně produktu vydávají na výzkum 

a vývoj spíše méně. 

 Kreativní oblasti, jež jsou svým významem vstupního dodavatele nejvýznamnější, jsou 

oblasti „Reklama“ a „Software a hry“. 

 

…v oblasti podnikové ekonomiky: 

 Kreativní průmysl je typický nižším podílem investičního majetku (hmotný, nehmotný 

a finanční) oproti majetku oběžnému (zásoby, pohledávky a peněžní prostředky). 
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 Úvěrový kapitál (cizí kapitál) v kreativních odvětvích je zpravidla krátkodobý (58 % 

ku 49 % v rámci celkového hospodářství) ve formě debetu nebo dodavatelských 

úvěrů. 

 Vlastní kapitál je v kreativním průmyslu tvořen v průměru 23,4 %, zatímco 

v celkovém hospodářství 30,1 %. 

 Kreativní podnikatelé jsou méně často zadluženi a méně často vykazují ztráty (18 %) 

než podnikatelé v rámci celkového hospodářství (21 %). 

 Kreativci nejsou investicím příliš nakloněni. V kategorii do 300 000 eur investuji 

podniky celkového hospodářství 10 %, zatímco podnikatelé v kreativním průmyslu 

necelých 9 %. V kategorii do pěti milionů eur obratu je tento poměr 2 % ku 5 %. 

 Kreativní produkty a služby jsou cenově stabilní. Plných 68 % podnikatelů ceny svých 

produktů z roku 2009 na rok 2010 nezměnilo. 

 V kreativním průmyslu je činných mnoho podniků ve zralé fázi (47 %). 

 

… v oblasti velikosti podniků a spolupráce: 

 Ze dvou třetin tvoří kreativní průmysl podniky jednotlivců, jež v celkovém rakouském 

hospodářství nepřekračují 40 %. Podíl podniků jednotlivce je charakteristický 

především pro oblast „Hudby, knih a uměleckých činností“ a „Designu“. 

 V krizovém roce 2009 bylo získávání nových zákazníků pro třetinu kreativních 

podniků těžší než v roce předchozím. 

 Příznivá zákaznická struktura je pro kreativní průmysl stěžejní. Noví zákazníci 

přicházejí především na základě doporučení. 

 Tři čtvrtiny podnikatelů v kreativním průmyslu spolupracují v obchodním partnerství, 

častěji v rámci dílčích projektů než na dlouhodobé bázi. 

 Obchodní partnerství mohou být výhodná z hlediska společného užívání zdrojů, ale 

nevýhodná z důvodu ztráty samostatnosti a suverenity na trhu. 

 Nejrůznější obchodní sítě přidávající hodnotu v rámci kreativního hospodářství 

napomáhají k větším výstupům. 
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 Mezi aktéry kreativního průmyslu a jejich partnery panuje důvěra, takže 39 % 

podnikatelů uzavírá při spolupráci se svými obchodními partnery ústní dohodou 

(„Design“ a „Content“). 

 

 

…z oblasti kreativní třídy: 

 Motivy podnikatelů pro založení podniku pramení především z vnitřních motivací. 

 Téměř tři čtvrtiny kreativních podnikatelů byly v minulosti činné v závislých 

povoláních, z toho polovina zastávala vedoucí pozice (muži častěji než ženy). 

 Až 13 % kreativců založilo svůj podnik bezprostředně po dokončení studia, 12 % jsou 

sérioví podnikatelé, měli tedy před podnikáním současným již zkušenost s jiným. 

 Ekonomická situace podniku je kreativci hodnocena hůře, než je její skutečný stav. 

 Kreativní podnikání je jako hlavní pracovní činnost provozována z 80 %. Zbylých 

20 % podnikatelů v kreativním průmyslu provozuje své podnikání jako činnost 

vedlejší, nejčastěji souběžně se závislou činností. 

 Více než polovina kreativců je se svým příjmem velmi nebo spíše spokojena. 
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