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1 ÚVOD 

 

 Kultura je podmíněný souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených 

a vytvářených lidstvem v procesu společenské a historické praxe a charakterizující historicky 

dosaţený stupeň ve vývoji společnosti. Nejobecněji vyjádřeno zahrnuje souhrn duchovních 

i materiálních hodnot, jakoţ i zařízení, opatření a činností vztahujících se zejména k umění, 

kulturně osvětové činnosti, kulturním památkám. Kultura je dále významným sjednocujícím 

činitelem, který prostupuje i propojuje různé oblasti lidské činnosti a společenského ţivota. 

Kultura je spojována s kladnými charakterovými vlastnostmi člověka a vyjadřuje orientaci 

lidské činnosti na pozitivní hodnoty. Začala být chápána jako ta oblast společenského ţivota, 

kde se především realizuje a projevuje “zlidšťování” člověka v jeho způsobech vědění, 

myšlení, cítění a chování. Financování kultury je velmi náročné. Na tuto oblast plynou 

prostředky jak z veřejných rozpočtů, tak ze soukromých zdrojů. 

 Cílem práce je zhodnocení situace týkající se financování oblasti kultury na území 

města Roţnov pod Radhoštěm a role města Roţnova p. R. ve financování kultury ve městě. 

Pro toto zhodnocení byly pouţity metody, jako jsou analýza a komparace apod. 

Hypotéza práce zní: Objem prostředků, které město Roţnov pod Radhoštěm na oblast 

kultury vydává je nadprůměrný ve srovnání s jinými městy na území České republiky. Tato 

hypotéza je nastavena proto, ţe Roţnov pod Radhoštěm je turisty velmi vyhledávané město 

díky velkému mnoţství kulturního vyţití a mnoha kulturním zařízením.    

 Práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitolou je úvod. Ve druhé kapitole 

je obsaţena teorie týkající se kultury a jejího financování. Podrobněji se tato kapitola zabývá 

kulturou v České republice, jejím sociologickým a ekonomickým pojetím, kulturní politikou 

ČR a jejími hlavními cíli. Dále je v této kapitole podrobně popsáno organizační 

a institucionální zajištění kultury na území ČR. V další části této kapitoly je popsáno 

financování kultury na území ČR z veřejných rozpočtů. Dále je zde nastíněna oblast 

marketingu v kultuře. Třetí kapitola se zabývá analýzou financování oblasti kultury ve městě 

Roţnov pod Radhoštěm. Je zde krátce představeno město Roţnov pod Radhoštěm, jeho 

kultura, příspěvkové organizace a spolky, jeţ se v tomto městě pro oblast kultury nacházejí. 

Dále tato kapitola obsahuje teoretický popis hospodaření příspěvkových organizací. Další část 

této kapitoly je věnována jednotlivým příspěvkovým organizacím a spolkům pro kulturu 

ve městě a podrobné analýze jejich financování. Dále je část této kapitoly věnována analýze 

celkového financování kultury ve městě Roţnov pod Radhoštěm. Čtvrtá kapitola obsahuje 
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zhodnocení financování kultury městem Roţnov pod Radhoštěm z mnoha pohledů. Je zde 

promítnuto financování této oblasti z veřejných rozpočtů na celkovém území ČR, výdaje krajů 

a obcí ve vztahu k jejich celkovému počtu. Dále jsou zde přepočteny průměrné výdaje 

na kulturu poskytované na jednoho obyvatele ČR. V další části této kapitoly je nastíněno 

financování kultury z rozpočtu Zlínského kraje, do něhoţ město Roţnov pod Radhoštěm 

spadá. Poslední část této kapitoly je věnována hodnocení financování kultury ve městě 

Roţnov pod Radhoštěm a to ve vztahu k celkovému rozpočtu města. Je zde rozčleněno 

financování vybraných kulturních organizací ve městě na prostředky z rozpočtu města, kraje, 

Ministerstva kultury a prostředky získané vlastní činností či z jiných zdrojů. Dalším pohledem 

je srovnání financování kultury města Roţnov pod Radhoštěm s pěti vybranými městy v kraji. 

Pátou kapitolou je závěr.  
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2 KULTURA A JEJÍ FINANCOVÁNÍ 

 

2.1 Sociologické a ekonomické pojetí kultury 

 

 

Kultura je v mnoha slovnících definována různými způsoby, přičemţ lze nalézt 

společné rysy pro všechny definice. Jsou jimi: Souhrn materiálních a duchovních hodnot 

vytvořených lidmi v historickém vývoji. Materiální hodnoty reprezentují především výrobní 

síly, také vzájemné vztahy lidí ve výrobním, hospodářském a společenském procesu. 

Duchovními hodnotami můţeme rozumět představy lidí, názory, filosofii, poznatky vědy, 

umělecké a morální hodnoty.
1
 

Občan, který má práva zaručena Listinou základních práv a svobod a také 

mezinárodními smluvními závazky ČR, je příjemcem kulturních hodnot, ale i jejich tvůrcem, 

uchovatelem a šiřitelem.  

Formulací vztahů orgánů veřejné správy ke kultuře by měla být dána pravidla ke 

kulturnímu dění. Mělo by být tudíţ definováno, co v kulturní sféře bude zabezpečovat 

a podporovat veřejná správa a co bude v kompetenci občanů.  

Kultura se vyznačuje nejen mnohočetností oborů, ale od jiných sfér společenského 

ţivota se odlišuje specifickými procesy (tvorba, produkce, distribuce, spotřeba, ochrana 

a uchovávání) podmíněnými určitými vstupy základních produkčních faktorů. 

Z ekonomického pohledu kultura představuje určité procesy a činnosti v oblasti umění 

a v péči o kulturní dědictví, které prostřednictvím spotřeby přinášejí uspokojení. Směna 

na základě trţní ekvivalence, tedy trţní vztahy, pronikla i do oblasti kultury, i kdyţ jen 

do oborů, které jsou na tomto principu schopny existovat. Celá řada oborů je z trţního 

chování ze své podstaty vyloučena pro nezájem ze strany podnikatelských subjektů.
2
 

Kultura je povaţována za pozitivní externalitu svým ovlivňováním jedinců i celé 

společnosti. Působí pozitivně na jiná odvětví (cestovní ruch), přičemţ se kultuře nevrací nic 

nebo jen velmi málo. Vznikem nových kulturních institucí byla vyvolána nabídka pracovních 

míst a tím i daňová výtěţnost pro obce, kraje i stát. Kultura jako faktor všeobecného vzdělání 

jedinců zvyšuje kvalitu pracovních sil, a to prostřednictvím tzv. kultivace lidského kapitálu. 

Kultura je z určité části povaţována za veřejný statek, coţ je téţ typ externality.
3
 

                                                 
1
 Rutteová L., Ekonomika kultury, Ostrava 2006, str. 2  

2
 Rutteová L., Ekonomika kultury, Ostrava 2006, str. 2 

3
 Rutteová L., Ekonomika kultury, Ostrava 2006, str. 3. 
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Hlavním úkolem odvětví kultury je produkce a realizace kulturních statků a sluţeb, 

resp. kulturních produktů. Naplnění této úlohy se uskutečňuje prostřednictvím kulturních 

institucí. V kaţdé zemi, v kaţdém časovém úseku jsou tyto instituce někým vlastněny, nějak 

uspořádány a někým řízeny. Tyto tři základní charakteristiky jsou vzájemně podmíněny – 

např. charakter vlastnictví je jedním ze základních faktorů ovlivňujících organizační strukturu 

odvětví.
4
 

Podle charakteru vlastnictví lze rozlišit jednak na sféru státní a jednak na sféru nestátní 

kultury s tím ţe instituce ve sféře nestátní kultury mohou mít z hlediska vlastnictví buď 

soukromý, veřejný nebo municipální charakter. 

 

Základní sektory v oblasti kultury mohou být definovány jako: 

 vládní neziskový (veřejný) sektor, 

 nevládní neziskový (nestátní) sektor, 

 soukromý ziskový (trţní) sektor.  

Z hlediska zařazení určitých kulturních oborů nebo činností do sféry národního 

hospodářství je důleţitý způsob, jímţ jsou přijímána rozhodnutí v té které instituci. Způsob 

rozhodování o alokačních záleţitostech je však podmíněn mnoha faktory – politickými, 

sociálními, kulturními, ekonomickými. K ekonomickým faktorům lze zařadit charakter statků, 

způsob jejich zabezpečení, produkce a poskytování. 

Výskyt veřejných statků v odvětví kultury znamená nutnost rozhodovat kolektivně 

o jejich produkci, zabezpečení a poskytování. Ať je průběh mechanismů veřejné volby 

jakýkoliv, z hlediska způsobu poskytování statků přichází v úvahu buď trţní, nebo netrţní 

cesta.
5 

Důleţitým prvkem zabezpečení kulturních procesů je tzv. kulturní infrastruktura, jako 

pojem slouţící k označení souboru specializovaných kulturních zařízení, 

zprostředkovávajících a zpřístupňujících poskytování kulturních statků a sluţeb. Jde o síť 

knihoven, galerií, divadel, kin atd. 

 

 

                                                 
4
 Mgr. Škarabelová S., Ph.D., Ing. Neshybová  J., Doc. Ing. Rektořík J., CSc., Ekonomika kultury a masmedií,                                          

Brno 2007, str. 12.  
5
 Rutteová L., Ekonomika kultury, Ostrava 2006, str. 5 
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2.2 Kulturní politika 

 

Kulturní politika státu z ekonomického hlediska vyjadřuje míru jeho vlivu při 

zajišťování a ovlivňování jak produkce, tak spotřeby kulturních statků. Z hlediska 

ekonomické funkce, kterou má mít stát při realizaci podpory kultury a umění se rozlišují 

4 základní modely:  

 stát Ulehčovatel, 

 stát Patron, 

 stát Architekt,  

 stát Konstruktér. 

V kaţdém z uvedených modelů stát můţe ovlivňovat proces produkce kulturních 

statků. 
6
 

Tyto kategorie vycházejí z toho, jaký je postoj vlády vůči kultuře a jejímu veřejnému 

podporování. Pozornost je zaměřena na:  

 mechanismus poskytování podpory kultuře, 

 cíle sledované politikou podpor, 

 kritéria uplatňovaná při rozhodování o podpoře, 

 ekonomické postavení umělců a uměleckých institucí. 

 

V současné době je ve světě, zejména v zemích západní Evropy, trend vývoje směrem 

k modelu konstruktéra. Nikoliv z důvodu podpory určitého uměleckého stylu, ale z důvodu 

vládní podpory domácí umělecké produkce a jejího exportu, včetně komerčně orientované 

produkce. Tento trend byl zapříčiněn: 

 kulturní expanzí a převahou USA v komerčním umění, 

 snahou ostatních zemí překonat vlivy amerického komerčního umění poskytnutím 

podpory domácímu uměleckému průmyslu (americký intelektuální a kulturní 

imperialismus), 

 ekonomickými vlivy umění na růst zaměstnanosti, národního důchodu 

a cestovního ruchu, 

 snahou vlád zasahovat z různých důvodů do umělecké svobody (ve jménu národní 

bezpečnosti, ochrany státního tajemství, morálních hodnot).
7
 

                                                 
6
 Peková J., Pilný J., Jetmar M., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha 2008, str. 414. 

7
 Rutteová L., Ekonomika kultury, Ostrava 2006, str. 8-10 
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2.2.1 Kulturní politika ČR 

 

Vláda ČR se 10. ledna 2001 usnesla v dokumentu „ Kulturní politika: Funkce kultury, 

hlavní cíle a nástroje kulturní politiky“ na účinnější státní podpoře kultury do roku 2005. 

Z tohoto dokumentu vyplývá, ţe je potřebné, aby se orgány státní správy a v souvislosti 

s reformou veřejné správy stále více orgány samosprávy, kulturou zabývaly. Jejich úloha tkví 

především v utváření finanční koncepčních legislativních a do určité míry i organizačně 

institucionálních předpokladů pro podílení občanů na kultuře. Ti jsou jejími tvůrci, příjemci 

a představiteli.
8
 

Státní kulturní politika navrhuje soubor takových opatření, jejichţ realizace pomůţe 

překonat letité nahlíţení na kulturu jakoţto v lepším případě „způsob vyţití pro volný čas“, 

v horším případě postkomunistického pojetí jako „nadstavbu“ tj. cosi, co spotřebovává zdroje 

vytvořené v produktivnějších sektorech.
9
 

 

2.2.2 Hlavní cíle kulturní politiky ČR pro období 2009 – 2014 

 

CÍL 1 – EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE 

Vyuţít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení 

konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností. 

 

CÍL 2 – OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI 

Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, 

zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro 

posilování odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty. 

 

CÍL 3 – ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A TVORBY 

KULTURNÍCH HODNOT 

Poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot 

a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových.  

 

 

                                                 
8
 Škarabelová S., Neshybová J., Rektořík J., Ekonomika kultury a masmedií, Brno 2007, str. 25.  

9
 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892 
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CÍL 4 – ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL 

Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich 

podporu z úrovně státu, krajů a obcí. 
10

 

 

2.3 Organizační zajištění kultury 

 

Současná situace týkající se organizačního zajištění kultury v ČR je zabezpečována 

ve třech základních liniích vládní úrovně, jimiţ jsou Ministerstvo kultury, kraje a obce. Jsou 

poskytovatelem těch sluţeb, o které soukromý sektor nemá zájem, nebo kde dochází 

k trţnímu selhání.  

 

2.3.1 Ministerstvo kultury ČR 

 

Ministerstvo kultury ČR je ve své působnosti garantem kultury v České republice, 

je zřizovatelem národních kulturních institucí, hlavně státních fondů. Ze svého rozpočtu 

poskytuje příspěvky krajům i obcím na různé projekty, dále poskytuje příspěvky (dotace) 

ostatním institucím působícím v oblasti kultury. Vypisuje granty a programy, vypořádává 

financování grantů a programů z rozpočtu EU. Dále koncipuje národní kulturní politiku. 

Ministerstvo má organizační strukturu uspořádanou pro výkon různých 

specializovaných činností vycházejících z jeho kompetencí.  

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

ústředních orgánů státní správy České republiky je ústředním orgánem státní správy pro: 

 umění,   

 kulturně výchovnou činnost,  

 kulturní památky,   

 pro věci církví a náboţenských společností,   

 pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních 

prostředků,   

 pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového 

a televizního vysílání,   

 pro provádění autorského zákona,   

                                                 
10
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 pro výrobu a obchod v oblasti kultury.  

2.3.2 Kraje 

 

Kraje mají po převedení zřizovacích pravomocí od MK ČR a okresních úřadů 

vytvořenu institucionální základnu regionálních kulturních institucí. Prostřednictvím nich 

poskytují kulturní sluţby a metodickou pomoc institucím zřizovaným obcemi. Finančně 

podporují i ty městské kulturní instituce, které svým významem plní nadregionální funkci. 

 

2.3.3 Obce 

 

Obce převzaly postupně po roce 1990 funkci zřizovatele kulturních institucí 

(knihovny, kina, divadla, kulturní domy) a staly se tak největším poskytovatelem kulturních 

sluţeb. Konkrétní činnosti zabezpečují odbory kultury obcí, popřípadě je poskytují 

prostřednictvím jimi zřizovaných organizací.
11

 

Dobrovolné svazky obcí 

Lze je zaloţit pouze v případě citovaném v zákoně o obcích (128/2000 Sb.) 

a za podmínek uvedených v tomto zákoně.  

 

2.4 Institucionální zajištění kultury 

 

Kultura bývá v ČR zabezpečována různými ekonomickými subjekty, převáţně 

příspěvkovými organizacemi s úzkým finančním napojením na soustavu veřejných rozpočtů. 

Je zabezpečována ale i jinými neziskovými nevládními organizacemi a neziskovým sektorem. 

Změny, ke kterým došlo po roce 1990, umoţnily koexistenci veřejného, soukromého 

neziskového i ziskového sektoru, a také veřejnoprávních organizací (např. média). 

Nezisková organizace je právnická osoba zaloţená k poskytování obecně 

prospěšných sluţeb. Existují dvě základní skupiny: NO veřejně prospěšné a vzájemně 

prospěšné. Mohou je zakládat jak soukromé osoby, tak právnické osoby se sídlem v ČR, stát, 

region, obec, církve, nadace apod. 
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2.4.1 Subjekty veřejného (vládního) neziskového sektoru zajišťující neziskovou část                    

odvětví kultury 

Příspěvková organizace 

Je to právnická osoba veřejného práva zřízena k plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

Hospodaří s peněţními prostředky získanými hlavní činností a peněţními prostředky 

získanými od jiných osob především z rozpočtu svého zřizovatele.  

Organizační sloţky 

Jsou plně napojeny na rozpočet zřizovatele. Mohou být zřízeny tehdy, kdyţ 

organizační a finanční vztahy nejsou velkého rozsahu. Tuto formu vyuţívají především malé 

obce.  

Státní fondy 

Státní fond kultury České republiky a Státní fond České republiky pro podporu 

a rozvoj české kinematografie mají charakter finančních institucí a jsou zřizované ze zákona.  

Státní podnik 

Je to právní forma, kterou vyuţívá pouze stát k uspokojování významných 

celospolečenských, veřejně prospěšných a strategických záměrů.
12

 

 

2.4.2 Subjekty soukromého (nevládního) neziskového sektoru zajišťující neziskovou část 

odvětví kultury 

Občanská sdruţení 

Velká část kulturního dění v soukromém neziskovém sektoru se odehrává v různých 

občanských sdruţeních, iniciativách a spolcích. V oblasti kultury hrají významnou roli 

především tím, ţe mohou iniciovat uvaţování lidí o kultuře a vyvolávat jejich aktivitu. Pro 

tuto spolkovou činnost je zákonem č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů vymezena forma 

„občanského sdruţení“. Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby 

a jiná občanská sdruţení, jakoţ i odborové organizace a sdruţovat se v nich. Sdruţení jsou 

právnickými osobami.  
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Typů občanských sdruţení působících v kultuře je hodně a je obtíţné je přesně 

definovat. Lze však vidět některé společné jevy: OS v oblasti kultury vznikají proto, aby 

jejich členové mohli sami něco vytvářet a prezentovat, aby bylo moţné prezentovat tvorbu 

jiných subjektů, vznikají ochranná autorská sdruţení, spolky muzeí, ochránců památek, 

vlastivědné kruhy. Řada OS se snaţí o podpoření jiných kulturních subjektů, umoţňuje jim 

získat granty. Pro jiné OS jsou kulturní činnosti jen částí jejich náplně (např. hasiči, 

tělovýchovné org., spolky rodáků), další OS se snaţí plnit funkce neexistujících nebo 

nefunkčních místních kulturních institucí (volný čas dětí, mládeţe, důchodců, zdravotně 

postiţených a etnických skupin).  

V mnohých případech není ani nutné vytvářet registrovaná OS, stačí pouze neformální 

sdruţení umoţněné občanským zákoníkem nebo jsou i četné veřejné aktivity realizované 

neorganizovanými jednotlivci.  

 

Ostatní organizace 

V oblasti kultury existuje mnoho organizací, které hájí zájmy zaměstnanců a některé 

zastupují zaměstnavatele v kultuře, a po dohodě s představiteli státní správy (ministerstvem) 

vytvořili tzv. tripartitu v kultuře a jejím hlavním posláním je vzájemná spolupráce v dané 

oblasti.
13

  

 

2.4.3 Subjekty, které mohou být zřízeny v soukromém i veřejném neziskovém sektoru 

a které zajišťující neziskovou část odvětví kultury 

Nadace a nadační fondy 

Vznikají na základě z. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Jsou 

právnickou osobou. Činnost nadací je zaměřena na ochranu duchovních hodnot, ochranu 

lidských práv, humanitárních hodnot, ochranu kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, 

vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Prostředky poskytnuté z nadace jsou účelově vázány. 

Nadace pouţívá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění 

a ostatní majetek nadace. Nadační fond pouţívá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, 

všechen svůj majetek. 
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Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu 

nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, 

sportovních a vzdělávacích akcí. Majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou 

ani předmětem jiného zajištění závazku.  

Obecně prospěšné společnosti 

Jsou právnickou osobou zaloţenou proto, aby občanům poskytovaly obecně prospěšné 

sluţby za předem stanovených a pro všechny uţivatele stejných podmínek. OPS někdy 

nahradily rozpočtové a příspěvkové organizace ve zdravotnictví, soc. sluţbách a kultuře (kina, 

muzea, galerie). 

OPS jsou zakládány na základě z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech. Nevýhodou je, ţe v případě vloţení obecního majetku o něm od vzniku OPS 

rozhoduje nejvyšší statutární orgán, čili správní rada, majetek se stává součástí likvidační 

podstaty. Řešením je smlouva o nájmu majetku. 

Při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost můţe ucházet také 

o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státního 

fondu. Orgán, jehoţ prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro 

poskytnutí dotace, kontroluje a vyhodnocuje její vyuţití. 

Společnost s ručením omezeným 

Můţe být zaloţena orgány VS pro kulturní činnosti. Nevztahují se na ni ale úlevy 

podle zákona o dani z příjmu, i kdyţ má jako předmět podnikání zapsanou neziskovou 

činnost. O účelové dotaci účtuje odděleně, nevyuţitou vrací.
14

 

 

Akciová společnost 

 Akciová společnost můţe být rovněţ zaloţena pro účely kulturní činnosti. Funguje 

obdobně jako společnost s ručením omezeným.   

 

2.4.4 Subjekty soukromého ziskového faktoru 

 

Ziskový soukromý sektor vyuţívá pro poskytování soukromých kulturních statků 

a sluţeb obchodních společností vymezených v z. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. 
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2.4.5 Veřejnoprávní média 

 

Veřejnoprávní média mají v České republice zvláštní postavení dané zákony. 

Česká televize 

Poskytuje sluţbu veřejnosti ČR šířením televizních programů na celém území ČR 

podle z. č. 483/1991 Sb., o České televizi. Posláním je poskytovat objektivní, veřejné, 

všestranné a vyváţené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu 

národa, zprostředkovávat ekonomické informace. Finančním zdroji jsou výnosy ze sazeb 

za pouţívání televizních přijímačů (koncesionářské poplatky) a příjem z vlastní podnikatelské 

činnosti.  

Český rozhlas 

Poskytuje sluţbu veřejnosti ČR tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém 

území ČR podle z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Poslání je podobné jako u ČT. 

Finančními zdroji jsou opět koncesionářské poplatky a příjem z vlastní podnikatelské 

činnosti.  

 

Nejdůleţitějšími právními normami, které umoţnily podnikání v kultuře, jsou: 

Občanský zákoník (40/1964 Sb.), Obchodní zákoník (509/1991 Sb.), Ţivnostenský zákon 

(455/1991 Sb.), Autorský zákon (121/2000 Sb.), Zákon o neperiodickém tisku (37/1995 Sb.), 

Zákon o periodickém tisku (46/2000 Sb.), Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání (23/2001 Sb.), Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl (273/93 Sb.).
 15

 

 

2.5 Financování kultury 

 

Činnosti v kultuře jsou zpravidla ztrátové, a to ať je provozuje jakýkoliv subjekt 

(aţ na výjimky). Výjimku tvoří veřejné uţití některých typů autorských děl, jako jsou např. 

hudební nahrávky a jejich veřejné předvádění na diskotékách aj. Z hlediska financování jde 

zpravidla o to, aby ztráta byla co nejniţší. Současný stav financování kultury v ČR je takový, 

ţe kulturní statky produkují převáţně různé ekonomické subjekty, které hospodaří jako 
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příspěvkové organizace (PO). Mezi tradiční producenty kulturních statků patří např. divadla, 

která hospodaří jako PO. Zřizovatelem příslušných kulturních PO je nejčastěji obec, město 

či kraj. Z toho vyplývá, ţe příslušný zřizovatel přispívá určitou částkou do rozpočtu příslušné 

konkrétní organizace. Hospodaření příslušných kulturních PO se řídí zákonem č. 218/2000 

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

územních rozpočtů a dalšími předpisy o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního 

rozpočtu ČR a o finančním hospodaření organizačních sloţek státu, krajů, municipalit 

a příspěvkových organizací.  

Zřizovatel poskytuje kulturní organizaci přípěvek k úhradě její provozní činnosti, 

včetně výdajů na opravy a výdajů na údrţbu základních prostředků, a to v případě, ţe tyto 

potřeby nelze uhradit jejími vlastními příjmy. Prostředky poskytované na produkci kulturních 

statků rozdělují podle: 

 místa zdroje: stát, kraje, obce, 

 způsobu rozdělování: přímo, nepřímo. 

 

2.5.1 Prostředky z centrálních zdrojů 

 

Rozhodovacím centrálním zdrojem pro financování výdajů na kulturu je státní 

rozpočet s příslušnými fondy. Jsou to:  

 Státní fond kultury ČR 

 Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

Ministerstvo kultury 

Finanční prostředky rozpočtované ve státním rozpočtu pro resort Ministerstva kultury 

ČR (MK), kap. 334 jsou vyuţívány na: 

  provoz příspěvkových organizací: jde o několik desítek příspěvkových organizací, 

jejichţ zřizovatelem je MK, jako jsou např. Ústavy památkové péče umístěné 

v regionech (historické objekty přístupné veřejnosti), Národní divadlo, Národní 

muzeum, Národní knihovna aj., 

 poskytování příspěvku na památkovou péči ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 

o památkové péči, 

 příspěvky na financování grantů pro občanská sdruţení, 
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 dotace územním rozpočtům, tj. rozpočtům krajských úřadů a obcí na regionální 

kulturu, výdaje památkové péče na záchranu a ochranu nemovitého a movitého 

kulturního dědictví aj., 

 financování činnosti krajem zřizovaných muzeí a knihoven, 

 výdaje na výzkum a vývoj: grantové financování aktuálních úkolů na úseku 

kultury,  

 finanční zajištění speciálních fondů: např. Fond na záchranu architektonického 

dědictví apod., 

 zajištění provozu vlastního úřadu ministerstva aj.
16

 

Tabulka č. 2.1: Výdeje Ministerstva kultury ČR kap. 334 v r. 2008 a 2009 (tis. Kč) 

Druh výdajů r. 2008 r. 2009 

Výdaje celkem 7 940 638,13 7 844 220,73 

Výdaje na výzkum a vývoj celkem 91 035,08 93 091,40 

Výdaje na činnost registr. CNS 1 598 693,21 1 538 350,45 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK 300 042,78 317 232,36 

PO zřízené MK 3 793 726,14 4 346 349,06 

Výdaje na spolufinancování komunitárních programů 3 845,00 3 750,00 

Kulturní sluţby, podpora ţivého umění 689 589,49 530 944,24 

Záchrana a obnova kulturních památek 972 348,06 836 818,28 

Podpora kultury národn. Menšin 41 951,48 41 483,00 

Regionální kulturní zařízení 197 782,38 136 201,86 

Ostatní výdaje na reprodukci majetku 243 593,51 - 

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí 2. světové války 

8 031,00 - 

 Zdroj: Výroční zpráva MK z r. 2008 a 2009 

 

Státní fond kultury ČR 

 Státní fond kultury byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury 

České republiky, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1992. Účelem fondu je podpora 
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všech oblastí kultury mimo kinematografie. Fond spravuje Ministerstvo kultury ČR. V jeho 

čele je ministr kultury, který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu. Orgánem 

rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu je Rada Fondu volená Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR.
17

  

Mezi základní finanční zdroje fondu patří: 

  výnosy z majetkových účastí ČR na podnikání právnických osob v kultuře 

výjimkou filmového průmyslu, 

 výnosy z cenných papírů nabytých Fondem,    

 splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem 

ţadatelům, 

 úroky z prostředků Fondu uloţených v bance, úvěry od právnických osob, dary 

a dědictví pro Fond, 

 dotace ze SR a výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, 

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

ke kterým vykonává právo hospodaření Fond, 

 Výnosy z pohlednic, plakátů a dalších tisků vydávaných Fondem.
18

 

 

V současné době má SFK pouze minimální zdroje a má příslušnost hospodařit 

se dvěma nemovitostmi v majetku státu. Jedná se o dům „ U Hybernů“ a dům „U Černé 

matky Boţí“. 

Po ukončení funkčního období členů Rady Fondu, zvolených pro období 2003–2006 

nebyla nová Rada ustanovena. Vzhledem k tomu, ţe platný zákon č. 239/1992 Sb. Fondu 

neumoţňuje dostatečnou alokaci zdrojů na plnění hlavního předmětu své činnosti, byl 

zpracován návrh zákona o zrušení Fondu. Zákon byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 

9. 7. 2008 č. 839 a v současné době je projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, 

sněmovní tisk 561. Příjmy a výdaje tohoto fondu se v roce 2008 pohybovaly kolem 40 mil. 

Kč. 

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie je jediným nástrojem veřejné 

finanční podpory nezávislé kinematografické tvorby v ČR.  Fond byl zřízen zákonem ČNR 
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č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 

který nabyl účinnosti dnem 1. července 1992. Účelem tohoto zákona bylo vytvoření 

institucionálního základu pro tvorbu zdrojů, z nichţ lze financovat vybrané projekty v oblasti 

české kinematografie (tvorbu, výrobu, distribuci, propagaci a technický rozvoj kin). Fond 

je samostatnou právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku. Správcem Fondu je dle 

zákona o Fondu MK a statutárním orgánem je ministr kultury. O poskytování prostředků 

rozhoduje Rada Fondu, která odpovědna Poslanecké sněmovně ČR. 
19

 

Skladba finančních zdrojů Fondu je obdobná jako u SFK. Rozhodujícím příjmem 

tohoto fondu je příplatek k ceně vstupného na filmová představení. Roční příjmy tohoto fondu 

jsou cca 120 mil. Kč a výdaje 130 mil. Kč. Finanční prostředky uvedených fondů se poskytují 

jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci s tím, ţe polovinu příslušných 

nákladů si musí ţadatel hradit ze svých zdrojů. Ročně získává Fond ze SR jako dotaci cca 

10 mil. Kč. Fond ročně přispívá na cca 50 krátkometráţních a kolem 6-21 celovečerních 

projektů. 

 

2.5.2 Prostředky z místních zdrojů 

 

Problematika financování kulturních činností se od roku 1990 stále více posouvá 

směrem k bydlištím občanů, tj. do krajů a obcí. Problémem zůstává stále vyšší disproporce 

mezi finančními zdroji a výdaji, jeţ obce mají pro své činnosti a tedy i pro financování 

kulturních činností. 

Finanční prostředky pro místní kulturu se rámcově rozdělují do těchto základních 

skupin: 

1.  prostředky rozpočtů obcí,  

2. prostředky rozpočtů krajů, 

3. prostředky státního rozpočtu (centrální zdroje),  

4. příjmy z doplňkové činnosti kulturních organizací, 

5. trţby od obyvatel – spotřebitelů kulturních statků, 

6. ostatní zdroje: sponzorské dary, příspěvky aj. 
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Prostředky obecních rozpočtů 

V rámci rozpočtů rozpočtů se vychází hlavně ze zákona o obcích (zákon č. 128/2000 

Sb. a jeho novel), podle kterého obec při výkonu samostatné působnosti zabezpečuje také 

kulturní rozvoj pro obyvatele svého územního obvodu a uspokojuje potřeby občanů 

zřizováním, správou a provozem příslušných kulturních zařízení. 

Mezi kulturní činnosti na úrovni obcí patří zejména provoz místních knihoven, muzeí, 

galerií, kulturních středisek a dalších různých spolků a sdruţení (patřících zpravidla 

do skupiny neziskových organizací, které mohou být jak státní, tak privátní) provozujících 

kulturní nebo vzdělávací činnost. Základním předpokladem uskutečňování aktivit obecní 

kultury je, aby občané příslušných obcí měli potřebu místní kultury, a není rozhodující, zda 

jsou jejími tvůrci. Dalším důleţitým předpokladem pro existenci a rozvoj místní kultury je, 

aby občané měli přiměřené mnoţství finančních prostředků, aby se mohli svým dílem podílet 

na hrazení výdajů vznikajících při realizaci kulturních činností. 

Úkolem obecních zastupitelstev je v rámci kaţdoročního sestavování a schvalování 

obecního rozpočtu rozhodnout, které druhy kulturních činností a v jakém rozsahu se budou 

v rámci aktivit obce provozovat a zejména, jaká se předpokládá finanční účast rozpočtu obce. 

Vzhledem ke značné odlišnosti k podmínkám obcí z hlediska jejich dosavadní vybavenosti 

různými kulturními zařízeními a existenci různých kulturních objektů (nejčastěji různých 

druhů stavebních památek) nejsou stanovena pravidla, které kulturní akce, resp. která kulturní 

zařízení má příslušná obec podporovat více či méně. 

Objem výdajů z rozpočtů obcí činil např. v r. 2004 přibliţně 10 mld. Kč. 

 

Tabulka č. 2.2: Struktura činností financovaných z obecních rozpočtů 

Kód Druh činnosti Kód Druh činnosti 

3311 Divadelní činnost 3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty 

3312 Hudební činnost  3329 
Ostatní záleţitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví 

3313 

Filmová tvorba, distribuce, kina a 

shromaţďování audiovizuálních 

archiválií 

3330 
Činnost registrovaných církví a 

náboţenských společností 

3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 

3315 Činnosti muzeí a galerií 3349 
Ostatní záleţitosti sdělovacích 

prostředků 
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3317 Výstavní činnosti v kultuře 3392 Zájmová činnost v kultuře 

3319 Ostatní záleţitosti kultury 3399 
Ostatní záleţitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků 

3321 Zachování a obnova kulturních památek 33xx Nejmenované paragrafy 

Zdroj: Vyhláška MF o rozpočtové skladbě 

 

2.5.3 Rozdělení zdrojů podle způsobu poskytované podpory 

Přímá podpora 

Přímá veřejná podpora je odvislá od získání prostředků od ziskových subjektů a jejich 

přerozdělení směrem k subjektům podporovaným formou různých dotací z veřejných 

rozpočtů a získání prostředků ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu. 

Mezi zdroje přímé podpory patří:  

 daně a poplatky, 

 příjmy z vlastní činnosti, které závisí na konkrétní formě kulturních institucí, 

 nadace a nadační fondy, 

 jiné fondy, 

 komunální obligace, 

 dary a sponzorství, 

 loterie a sázky, 

 veřejné sbírky. 

 

Nepřímá podpora 

Nepřímé formy podpory umění mohou mít za cíl nejen podpořit umění, ale také 

podpořit přístup širších vrstev obyvatelstva k umění. 

Mezi nejběţněji pouţívané zdroje nepřímé podpory patří: 

 různé sociální podpory, vč. podpory v nezaměstnanosti poskytované umělcům, 

 daňové úlevy pro umělce a umělecké instituce, 

 daňové úlevy a zproštění daní u charitativních dárců a příjemců darů.
20
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2.6 Programy EU v oblasti kultury a audiovize 

 

2.6.1 Program Culture  

 

Tento program je koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie 

pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. 

Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany zaloţenou na společném 

kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními 

aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik 

evropského občanství. 

Specifické cíle: 

 propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů, 

 podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů, 

 podpora mezikulturního dialogu. 

 

2.6.2 Program MEDIA 

 

Tento program patří k řadě podpůrných programů Evropské unie. Byl zaloţen v roce 

1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl 

na mezinárodním audiovizuálním trhu. Od roku 1991 je program implementován v rámci pěti 

aţ sedmiletých období. Současný program MEDIA 2007 byl zahájen 1. ledna 2007 a potrvá 

do konce roku 2013. Rozpočet programu MEDIA 2007 na roky 2007 – 2013 činí 755 milionů 

EUR. Stejně jako předchozí programy se nový program zaměřuje na podporu činností ve fázi 

přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a následující po ní (distribuce, propagace).  

Finanční podpora programu MEDIA pokrývá tyto oblasti audiovize: 

 podpora producentů, 

 vzdělávání, 

 festivaly, 

 propagace, 

 distribuce evropských filmů v kinech, 

 nové technologie, 

 MEDIA Mundus, 



 25 

 kina. 

 

2.7 Marketing v kultuře 

 

V rámci marketingu funguje magický čtyřúhelník a jsou stanoveny určité 

marketingové nástroje a určité postupy, které vedou k úspěšnému naplnění marketingovému 

procesu. 

2.7.1 Magický čtyřúhelník 

 

 Produkt, 

 cena, 

 propagace 

 zákazník. 

 

Produkt 

Stejně jako v ostatních ziskových organizacích zde prochází fázemi jako je zavádění, růst, 

zralost, nasycení a pokles. Rozdílem je kvalita. Produkty v kultuře se vyznačují určitými 

vlastnostmi, které jiné produkty nemají. 

Kvalita produktu: 

 nehmatatelnost (na produkt se nedá šáhnout), 

 neoddělitelnost (kulturní hodnoty, památky nelze přestěhovat), 

 proměnlivost a nestálost (jde-li na představení 1x a líbí se mu, jde-li podruhé 

a zjistí, ţe uţ takovou kvalitu nemělo), 

 pomíjivost (produkt, který v čase konzumuje, v čase pomíjí, kulturní proţitek trvá 

nějakou dobu, čím déle, tím obtíţněji si vzpomene, jaký to byl záţitek), 

 zapojení zákazníka do procesu produkce (zákazník svým přístupem ovlivňuje 

kvalitu produktu např. tím, ţe dle svých nálad vnímá představení jinak). 

Cena  

Cena je hodnota produktu, nikoli jen její výrobní, nákladová cena. U kulturních institucí 

se setkáváme s cenou vstupenky, vstupným, ale také s cenou za pronájem sálů a prostory, 

cenou za celé představení (zahrnující i pracovní síly- mzdy), cenou udělené licence apod. 

Cena je většinou dotována z veřejných zdrojů, od sponzorů a někdy je poskytována zdarma.  
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Cenová politika je úzce spjata s problematikou slev např. předprodeje, důchodci mají slevu, 

děti mají slevu, V. I. P slevy apod. 

 

Distribuce a propagace 

 Distribuce nám říká, jakým způsobem se má dostat výrobek k zákazníkovi. 

 Krátkodobé výstavy a zápůjčky, 

 výstavy ve veřejném prostoru, 

 akce a programy mimo budovu, 

 publikace, elektronická publikace. 

 

Propagace se odehrává na základě dvou bází: 

 Placená – reklama, 

 neplacená – publicita. 

 

Propagační strategie 

Rozumí se jí sled kroků, které provází celou propagační kampaň. Organizace bere 

v úvahu toho, na koho má být orientována, stanoví cíle toho, čeho chce dosáhnout, stanoví 

si poselství pro dané cílové skupiny, stanoví komunikační mix (jakým směrem bude 

na zákazníky působit) a pak následuje vyhodnocení dané propagační strategie. 

 

Zákazníci, návštěvníci 

Lze je segmentovat v rámci daného trhu např. dle věku, pohlaví, sociálního statutu 

apod. Na základě této segmentace zacílíme i propagační strategii (jiná bude pro děti a jiná pro 

dospělé). 

 

2.7.2 Fundraising, sponzorství, merchandising 

 

Fundraising 

Zdroje – soukromé subjekty (dary), dotace nadací, zdroje z veřejných prostředků 

a nejrůznější příspěvky na provoz ať od státu, nebo ÚSC, granty, výzkumné projekty, veřejné 

sbírky.  

Metody – sbírky, osobní kontakt, kampaň, DMS, sloţenky 
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Sponzorství 

Sponzorství je typický nástroj k získávání peněţních prostředků. Velmi malý nástroj. 

 

Merchandising 

Merchandisingem  nazýváme doplňkové zboţí. Obchod s licencovanými 

a autorizovanými předměty a reklamními, televizními a jinými právy. Je to výroba předmětů 

s daným logem. 
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3 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH AKTIVIT 

V ROŢNOVĚ POD RADHOŠTĚM 

 

Roţnov pod Radhoštěm je městem Zlínského kraje, spadá pod okres Vsetín a má 

16 972 obyvatel.  

Roţnov pod Radhoštěm byl zaloţen v polovině 13. století, mezi lety 1246 – 1267, 

olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku. Největší rozmach zaznamenalo město po 

druhé světové válce, kdy v něm byl postaven průmyslový podnik Tesla. Počet obyvatel 

Roţnova vzrostl do současnosti na čtyřnásobek. Pro Roţnov pod Radhoštěm 

je charakteristická původní zástavba na levém břehu řeky Bečvy, a také typická architektura 

minulých desetiletí s panelovými domy a rozsáhlou průmyslovou sférou v severozápadní 

části. Půlkruhem kolem historického jádra města se rozkládá městský park. V centru 

městského parku stojí někdejší léčebný dům, dnes vkusně restaurovaná budova, sídlo 

I. valašského hostinského pivovaru. K památným objektům ve městě patří katolický chrám, 

zasvěcený Všem Svatým, postavený v letech 1748-52. Za povšimnutí stojí budova 

současného sídla Chráněné krajinné oblasti Beskydy, historická stavba, vybudovaná před 200 

roky, původně první roţnovská škola, pak fara a později pekárna. I dnes mění Roţnov pod 

Radhoštěm svou tvář. Jsou rekonstruovány měšťanské domy na náměstí. Vzniká nové 

obchodní centrum Na zahradách. Vyrůstá nově stylizovaná vilová městská čtvrť Stráň. 

Z průmyslu bylo na Roţnovsku rozšířeno zejména tkalcovství. Uţ v roce 1687 je v Roţnově 

uváděna papírna a od roku 1712 také pivovar. Tradici pletařství dnes udrţuje podnik LOANA, 

zachovalo se papírenství. I při existenci prosperujícího průmyslu a úspěšně se rozvíjejícím 

drobném podnikání si město udrţuje svůj tradiční ráz. 

  V posledních desetiletích se Roţnov pod Radhoštěm proměnil v moderní turistické, 

kulturní, obchodní a průmyslové centrum. Leţí na řece Roţnovská Bečva v nadmořské výšce 

378 m n. m.  Svou polohou je Roţnov přímo předurčen pro rekreaci a sport. Město a jeho 

okolí je vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní sporty. V jeho okolí se nacházejí stovky 

kilometrů značených turistických cest a cyklistických tras. V současné době je tohle město 

proslaveno především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných 

staveb. V jeho prostorách se kaţdoročně konají vystoupení národopisných souborů. 
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3.1 Kultura města 

 

Z hlediska nabídky kulturních akcí je město Roţnov pod Radhoštěm na velmi dobré 

úrovni. Je zde vyvíjena snaha o široké spektrum aktivit pro mládeţ, od folklorních představení 

aţ po koncerty moderní hudby. Podle statistik z roku 2008 jsou ve městě průměrně pořádány 

aţ 4 akce denně. Nezastupitelnou roli zde hraje organizační zázemí, které je tvořeno jak 

příspěvkovými organizacemi, které byly za tímto účelem zřízeny, tak i řadou spolků 

a dobrovolníků, kteří se na kulturním ţivotě města podílejí.    

 

3.1.1 Příspěvkové organizace 

 

Valašské muzeum v přírodě  

Toto muzeum je zřízeno jako příspěvková organizace Ministerstva vnitra ČR, ročně 

pořádá asi 50 programů. Mezi ně patří kaţdoročně opakující se programy a festivaly jako jsou 

např. Masopust, Velikonoce na Valašsku, Starodávný jarmark a Vánoce na Valašsku, 

Jánošíkův dukát, Roţnovská Valaška, Romská píseň a kaţdé dva roky pořádané Roţnovské 

slavnosti. 

 

Základní umělecká škola  

Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Tato škola 

nabízí moţnost ţákům základních škol, získávat taneční, hudební, divadelní a výtvarné 

vzdělání. Jsou zde pořádány koncerty ţáků, výstavy ţáků výtvarného oboru a představení 

tanečního a literárně-dramatického oboru. 

 

T klub – kulturní agentura  

Tato agentura je příspěvkovou organizací města kaţdý rok připravuje desítky 

koncertů, divadelních představení pro veřejnost, vzdělávacích a divadelních pořadů pro děti, 

kaţdoroční Kruh přátel hudby se sérií koncertů váţné hudby, setkání heligonkářů, přednášky, 

ples a vydává čtrnáctideník Spektrum Roţnovska. 

 

Městská knihovna  

Knihovna je také příspěvkovou organizací města a zabezpečuje provozování veřejných 

knihovnických a informačních sluţeb ve městě a metodicky vede knihovny v obcích 
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mikroregionu. Je veřejným místem pro přístup k internetu. Uskutečňuje kulturní, výchovnou 

a vzdělávací činnost, prevenci informační negramotnosti (besedy pro školy, dospělé i seniory, 

kurzy práce s PC, výchova ke čtenářství, výstavy, diskusní fóra, Putování s broučky, 

Večerníčky na kamenech, veřejná čtení) v počtu cca 450 akcí za rok. 

 

Středisko volného času Roţnov pod Radhoštěm  

SVČ je další z řady příspěvkových organizací města se statutem školského zařízení 

pro zájmové vzdělávání. Díky různorodosti činnosti se tato organizace řadí do také 

do kulturních organizací města. Náplní činnosti SVČ jsou výstavy, taneční kurzy, tvořivé 

umělecké dílny (fotografické, keramické, ale i věnované malbě), kaţdoroční soutěţ Dívka 

roku a řada dalších aktivit v 114 zájmových útvarech pravidelně realizuje své zájmy 1250 

členů, především děti a mládeţ. Při SVČ působí taneční klub Duha, lidový soubor 

Podskaláček, Break dance a dva dramatické krouţky. Kaţdoročně SVČ organizuje 180 – 200 

akcí pro veřejnost, kterých se aktivně účastní 17 – 20 tisíc návštěvníků. 

 

3.1.2 Spolky 

 

Ve městě působí také řada občanských sdruţení a spolků v oblasti kultury. Mezi 

největší a nejznámější z nich patří Folklorní soubor Radhošť, Folklorní soubor Soláň a Soubor 

písní a tanců Javořina. Všechny tyto spolky se zabývají kulturní činností. Jsou rozděleny 

na taneční sloţku a cimbálovou muziku. Kaţdoročně pořádají několik tanečních i hudebních 

vystoupení, v nichţ prezentují ţivot na venkově.   

 

3.2 Příspěvková organizace 

 

Příspěvkové organizace zřizované obcemi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. zajišťují 

smíšené statky, mají právní subjektivitu a jsou právnickými osobami. Zapisují 

se do obchodního rejstříku. Zřizovatel vydá o vzniku PO zřizovací listinu a poskytuje 

příspěvek na provoz. Také můţe určit odvod do svého rozpočtu, pokud plánované výnosy 

výrazně překračují náklady nebo pokud investiční zdroje jsou vyšší neţ potřeba jejich uţití, 

nebo pokud organizace poruší rozpočtovou kázeň. 
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PO mají svůj rozpočet, který po zahrnutí příspěvku z rozpočtu zřizovatele musí být 

sestaven jako vyrovnaný. Výše příspěvku na provoz nebo výše odvodu z provozu se stanoví 

jako rozdíl objemu rozpočtových nákladů a výnosů hlavní činnosti. Příspěvkové organizace 

hospodaří podle rozpočtu, který můţe zahrnovat pouze náklady a výnosy související 

s činnostmi vymezovanými ve zřizovací listině, případně stanovenými jinou zákonnou 

nornou. O vyuţití výsledků hospodaření PO rozhoduje zřizovatel. 

Příspěvkové organizace tvoří tyto fondy: 

 rezervní fond, 

 fond reprodukce majetku, 

 fond odměn,  

 fond kulturních a sociálních potřeb.
21

 

Příspěvkové organizace dostávají příspěvky z rozpočtu zřizovatele zvlášť na provoz 

a na investice vytvořeným v jiné činnosti po zdanění. Pokud hospodaření skončí i po zahrnutí 

příspěvku od zřizovatele ztrátou je nutné ztrátu uhradit a to z: 

 rezervního fondu, 

 z rozpočtu zřizovatele, 

 ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce. 

Příspěvkové organizace mohou vykonávat i doplňkovou činnost. Tato doplňková 

činnost můţe být zisková nebo ztrátová. V prvním případě e zisk převede na financování 

hlavní činnosti a v případě druhém musí být ztráta uhrazena nebo činnost zrušena.  

Úkony, ke kterým je nutný souhlas zřizovatele: 

 vyuţití investičního úvěru a půjčky pro financování investičních potřeb, 

 ručení za závazky svého zřizovatele, 

 pořizovat věci na splátky, 

 přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům cenné papíry. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Halásek D., Veřejná ekonomika, Opava 2007, str. 87-88 
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3.3  Hospodaření příspěvkových organizací ve městě Roţnov pod 

Radhoštěm 

 

3.3.1 Valašské muzeum v přírodě 

 

Valašské muzeum v přírodě bylo zaloţeno v roce 1925 bratry Bohumírem a Aloisem 

Jaroňkovými. Od roku 2007 probíhá ve VMP rozsáhlá výstavba roubených objektů v rámci 

Norských grantů. Jedná se o 15 – 20 staveb. Valašské muzeum v přírodě má v současné době 

126 zaměstnanců. Ročně navštíví Valašské muzeum v přírodě na 600 000 návštěvníků, kteří 

obdivují nejen obydlí, hospodářské a technické stavby, ale jsou diváky pravidelných 

víkendových programů, které přibliţují staré způsoby hospodaření, domácí práce, řemesla. 

Milovníkům lidové hudby, zpěvu a tance jsou věnovány programy, probíhající kaţdou sobotu 

a neděli od května do září na podiu komorního amfiteátru. Po celý rok je návštěvníkům muzea 

k dispozici stylové stravování v areálu Dřevěné městečko a sezónně ve Valašské dědině. 

Širokou škálu výrobků lidových řemeslníků, suvenýrů a pohlednic nabízí prodejna, poštovní 

sluţby specializovaná expozice se zásilkovým provozem. Průvodcovské sluţby poskytuje 

muzeum v českém, anglickém, německém, francouzském, ruském a polském jazyce. 

K dispozici jsou tiskoviny ve světových jazycích a češtině. Kromě expozic v jednotlivých 

objektech připravuje muzeum pravidelně výstavy, na nichţ prezentuje své mimořádně bohaté 

sbírkové fondy. Sbírky muzea jsou budovány od poloviny 20. let našeho století. V současné 

době čítá tezaurus na 100 000 trojrozměrných předmětů, 120 000 negativů a fotografií, 13 000 

svazků sbírkové knihovny, 40 000 poloţek archiválií, obsáhlý archiv plánové a projektové 

dokumentace. Muzeum je také dědicem pozůstalosti zakladatelů muzea sourozenců 

Jaroňkových, kterou tvoří jejich dům, kolekce lidové keramiky, porcelán zdobený podle 

návrhů Aloise Jaroňka, dřevoryty Bohumíra Jaroňka a textilie Julie Jaroňkové.  

Valašské muzeum v přírodě se dělí na tři části. První částí je Dřevěné městečko, které 

prezentuje způsob ţivota na malém městečku v období od poloviny 19. století aţ po první 

čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají kaţdý víkend folklorní 

a řemeslné programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika folklorních festivalů. 

Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut. Druhou část tvoří Valašská dědina, která 

je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické 

stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé 
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vesnice na úbočích Beskyd. V průběhu roku se zde konají programy, oţivující staré způsoby 

hospodaření. Prohlídka s průvodcem trvá 120 minut. Celkem čítá 65 budov a během tohoto 

roku by mělo přibýt ještě dalších 10 budov. Rozrůstání muzea o další budovy je důsledkem 

podpory z finančního mechanismu EHP/Norsko pomocí níţ je stavba nových budov z velké 

části financována. Třetí částí je Mlýnská dolina, která je nejmladším areálem Valašského 

muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní sdruţeny dodnes funkční technické 

stavby převáţně na vodní pohon. Prohlídka areálu je moţná pouze s průvodcem a trvá 

45 minut. 

 

 

Tabulka č. 3.1: Hospodaření Valašského muzea v přírodě v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

Název poloţky 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu  6 192  9 579  8 455 5 506 

Spotřeba energie  2 904  2 739  4 188 4 019 

Prodané zboţí  1 463  1 981  2 086 1 756 

Opravy a udrţování  3 941  6 992  3 128 3 047 

Cestovné  631  416  567 721 

Náklady na 

reprezentaci 
 53  80  62 160 

Ostatní sluţby  9 200  9 721  9 143 9 653 

Mzdové náklady  22 666  23 909  27 319 27 123 

Zákonné sociální 

pojištění 
 7 745  8 158  8 524 9 004 

Zákonné sociální 

náklady 
 439  463  532 528 

Ostatní sociální 

náklady 
     58 756 

Daň z nemovitostí  1  1  50 3 

Smluvní pokuty a 

úroky z prodlení 
0  0   1 2 

Ostatní pokuty a 

penále 
0   52  0 0 

Odpis pohledávky  93 0  0 0 

Úroky 0  6 0  0 

Kurzové ztráty 0 0 0 1 

Jiné ostatní náklady  699  837  1 116 839 

Odpisy dld. nehm. a 

hm. majetku
*  5 305  7 204  5 438 7 616 

Zůst.cena prod. dld. 

nehm. a hm. maj.
 ** 0   668  23 0 

Náklady celkem  61 332  72 806  70 690 70 775 

Trţby za vlastní 

výrobky 
 249  186  113 87 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
 15 749  15 332  17 653 16 061 



 34 

Trţby za prodané 

zboţí 
 1 902  2 638  2 802 2 324 

Změna stavu zvířat  -2  -16  -4 -1 

Aktivace materiálu a 

zboţí 
 483  526  700 757 

Aktivace dld. hm. 

majetku
***  1 418  3 817 0  2 654 

Ostatní pokuty a 

penále 
 2  0 0  0 

Úroky  2  2  2 3 

Kursové zisky       0 

Zúčtování fondů  406  737  1 738 1 201 

Jiné ostatní výnosy  1 552  918  1 331 1 494 

Trţby z prod.dld. 

nehm a hm. maj.
 ****  124  115  106 0 

Trţby z prodeje 

materiálu 
 150  27  5 68 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
 40 226  49 332  48 162 47 354 

Výnosy celkem  62 261  73 614  72 609 72 002 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

 929  808  1 919 1 227 

Daň z příjmů 0   0  88 79 

Dodatečné odvody 

daně z příjmů 
0   213 0  30 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 

 929  594  1 831 1 118 

* Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

** Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

*** Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

**** Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Zdroj: údaje VMP, vlastní zpracování. 

 

 

 V roce 2007 tvořily náklady celkem 61 332 tis. Kč a výnosy 62 261 tis. Kč. Nejvyšší 

poloţkou v nákladech jsou mzdové náklady a dosahují v tomto roce částku 22 666 tis. Kč tj. 

37 % celkových nákladů. Druhou nejvyšší poloţkou jsou ostatní sluţby, které dosáhly výše 

9 200 tis. Kč, tvoří 15 % nákladů a jsou mezi nimi zahrnuty zejména náklady na účinkování 

souborů a umělců, jejich doprava, náklady na zajištění kulturních programů, (technika, 

ochranka, úklid, aj.) stravování zaměstnanců, péče o zeleň, poţární ochrana, fotošluţby, 

nákup drobného majetku a sbírkových předmětů, propagace a prezentace muzea, odvoz 

odpadů, internet, telefony a další. Ve výši 6 192 tis. Kč tj. 10 % se na nákladech podílí 

spotřeba materiálu. Zahrnuje náklady na tisk vstupenek, kancelářské potřeby, čisticí 
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prostředky, dlouhodobý hmotný majetek, krmivo pro zvířata, pohonné hmoty materiál 

na konzervování sbírek, ochranné oděvy aj. Nejvyšší poloţkou ve výnosech jsou dotace 

na provoz od Ministerstva kultury a tvoří částku 40 226 tj. 65 % celkových výnosů. Druhou 

nejvýznamnější poloţkou jsou trţby z prodeje sluţeb, mezi něţ patří zejména trţby 

za vstupné, ale také trţby z dlouhodobého nájemného, pohybujícího se ročně okolo 2 000 tis. 

Kč, dále výnosy ze sluţeb návštěvníkovi a výnosy ze sluţeb stánkařům. Tato částka celkem 

tvoří 15 749 tis. Kč tj. 25 % celkových výnosů. Další významnou poloţkou jsou trţby 

za prodané zboţí a tyto trţby dosahují výše 1 902 tis. Kč a zahrnují trţby z prodeje tradičních 

výrobků, suvenýrů, knih, prospektů a další. V roce 2007 dosáhlo VMP zisku ve výši 929 tis. 

Kč. Tento zisk se po schválení MK převedl z 80 % do fondu odměn a zbylých 20 % 

do rezervního fondu.  

 V roce 2008 VMP také hospodařilo kladně. Náklady celkem dosáhly výše 72 806 tis. 

Kč a výnosy celkově 73 614 tis. Kč. Mzdové náklady tvořily v tomto roce 23 909 tis. Kč tj. 32 

% celkových nákladů. Dále ostatní sluţby dosáhly výše 9 721 tis. Kč tj. 13 % celkových 

nákladů a spotřeba materiálu tvořila na celkových nákladech také téměř 13 % a dosáhla výše 

9 579 tis. Kč. Oproti r. 2007 se zvýšila poloţka opravy a udrţování z důvodu rozsáhlejší 

opravy střešní krytiny na budovách. Z výnosů tvořila největší část provozní dotace od MK 

a to 49 332 tis. Kč tj. 67 % celkových výnosů. Trţby z prodeje sluţeb dosáhly výše 15 332 tis. 

Kč tj. 21 % z výnosů celkem a trţby za prodané zboţí v r. 2008 dosahovaly částky 2 674 tis. 

Kč. Ziskem byla v tomto roce částka 594 tis. Kč a opět byla rozdělena do fondu odměn 

a  rezervního fondu. 

 V roce 2009 dosahovaly celkové náklady výše 70 690 tis. Kč a celkové výnosy 72 609 

tis. Kč. Mzdové náklady tvořily 27 319 tis. Kč tj. 39 % celkových nákladů. Ostatní sluţby 

v tomto roce dosáhly výše 9 143 tis. Kč tj. 13 % celkových nákladů a spotřeba materiálu 

klesla oproti r. 2008 na částku 8 455 tis. Kč tj. 12 % nákladů celkem. Ve výnosech dosáhla 

provozní dotace MK výše 48 162 tis. Kč a tvořila 66 %. Trţby z prodeje sluţeb se zvýšily 

vzhledem k minulým letem o více jak 2 000 tis. Kč, tvořily částku 17 653 tis. Kč tj. 24% 

celkových výnosů a to bylo způsobeno zvýšením návštěvnosti, tzn. prodeje vstupného. Trţby 

za prodané zboţí dosáhly částky 2 802 tis. Kč a také došlo k nárůstu. V roce 2009 bylo opět 

dosaţeno zisku a to ve výši 1 831 tis. Kč a tento zisk byl rozdělen mezi rezervní fond a fond 

odměn.  

 V roce 2010 tvořily celkové náklady 70 775 tis. Kč a celkové výnosy 72 002 tis. Kč. 

Mzdové náklady dosahovaly výše 27 123 tis. Kč tj. 38 % celkových nákladů. Ostatní sluţby 

tvořily částku 9 653 tis. Kč tj. 14 % nákladů celkem. Spotřeba materiálu klesla oproti 
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minulým letem na částku 5 506 tis. Kč tj. 8 % a bylo to způsobeno šetřením. Dotace od MK 

v roce 2010 tvořila částku 47 354 tis. Kč tj. 66 % celkových výnosů. Dále Trţby z prodeje 

sluţeb dosáhly výše 16 061 tis. Kč. tj. 22 % celkových výnosů coţ znamenalo pokles oproti 

minulému roku. Trţby za prodané zboţí tvořily částku 2 324 tis. Kč. I v tomto roce bylo 

dosaţeno zisku a to ve výši 1 118 tis. Kč, který byl rozdělen do fondu odměn a rezervního 

fondu.  

 Ve sledovaném období hospodařilo VMP kladně. Zisk byl po schválené ţádosti 

Ministerstvem kultury vţdy rozdělen z 80 % do fondu odměn a zbylých 20 % bylo převedeno 

do rezervního fondu. V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu zisku a to bylo způsobeno vyšší 

návštěvnosti. Nejvyšší poloţkou v nákladech jsou mzdové náklady a ročně tvoří průměrně 

36,5 %. Ostatní sluţby tvoří v průměru 13,75 % nákladů a během let se mnoho neliší. Poloţka 

spotřeba materiálu, která tvoří průměrně 10,75 % nákladů v posledním roce 2010 klesla, 

a to z důvodu zvýšené šetřivosti muzea. Dotace od MK tvoří průměrně 66 % výnosů ročně. 

Další významnou poloţkou jsou Trţby z prodeje sluţeb a průměrně tvoří 23 % celkových 

výnosů.  

 

3.3.2 Základní umělecká škola 

 

Základní umělecká škola se nachází v centru města Roţnov pod Radhoštěm 

v prostředí parku. Jejím zřizovatelem je krajský úřad Zlínského kraje. V současné době má 

1 103 ţáků a vyučují se zde čtyři umělecké obory: hudební obor, taneční obor, výtvarní obor 

a literárně dramatický obor.  

Hudební obor nabízí ţákům široké spektrum výuky hry na hudební nástroje, jako jsou 

hra na klavír, akordeon, varhany, keyboard, cimbál, housle, violu, violoncello, kontrabas, 

kytaru, el. kytaru, baskytaru, bicí nástroje, zobcovou flétnu, flétnu, hoboj, klarinet, 

basklarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, a tubu. V rámci hudebního 

oboru se vyučuje také sólový zpěv, sborový zpěv a hudební teorie. Výuka se zde rozděluje 

na přípravnou hudební výchovu, kterou navštěvují děti od 6 let a výuka na 1. a 2 stupni. 

Dalším z oborů je taneční obor, jehoţ studium je rozděleno na dva stupně podle zpracovaných 

učebních osnov se zde učí základy taneční gymnastiky, klasický tanec, současný tanec, lidový 

tanec, step, tanec na špičkách a také dějiny tance. Výtvarný obor je také rozdělen do přípravy, 

prvního a druhého stupně. Ţáci se zde učí malbě, kresbě, modelování, grafickým technikám 

a dekorativním činnostem přibývá malba na sklo, práce s materiálem a výtvarné teorie. Nad 



 37 

rámec běţné výuky dětí je zde umoţněna výuka i dospělým a to výuka kresby, malby 

případně modelování. Literárně dramatický obor navštěvují děti od 7 let. Ţáci se v rámci 

výuky učí rozvíjet svou fantazii, pouţívat svůj dech, hlas i tělo. Výuka zahrnuje dramatické 

hry, hlasové, dechové, rytmické a pohybové cvičení. Během studia ţáci nejen hrají divadlo 

arecitují, ale také uvádějí koncerty, vystoupení a různé zábavné pořady. V současné době má 

škola 41 interních pracovníků a 5 externích. Ročně škola pořádá přes 100 akcí, které zahrnují 

koncerty ţáků, učitelů, pozvaných hostů, vystoupení tanečního oboru a literárně dramatického 

oboru. V budově základní umělecké školy je koncertní sál s kapacitou 100 míst. 

 

 

Tabulka č. 3.2: Hospodaření Základní umělecké školy v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč)  

Název poloţky 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu  728  879  615 771 

Spotřeba energie  391  432  566 548 

Opravy a udrţování  182  128  68 608 

Cestovné  63  72  54 66 

Náklady na 

reprezentaci 
 3  2  1 1 

Ostatní sluţby  356  340  338 322 

Mzdové náklady  10 619  11 418  12 017 11 904 

Zákonné sociální 

pojištění 
 3 720  3 998  3 960 4 048 

Zákonné sociální 

náklady 
 250  266  283 337 

Ostatní sociální 

náklady 
     18 71 

Jiné ostatní náklady  169  198  128 118 

Odpisy dld. nehm. 

hm. majetku
*  536  555  603 655 

Náklady celkem  17 017  18 288  18 651 19 449 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
 2 386  2 557  2 140 2 352 

Úroky  4  18  13 5 

Zúčtování fondů  0  0  1 168 

Jiné ostatní výnosy  82  74  92 689 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
 14 545  15 639  16 405 16 235 
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Výnosy celkem  17 017  18 288  18 651 19 449 

Výsledek 

hospodaření 
0   0  0 0 

* Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Zdroj: údaje ze ZUŠ, vlastní zpracování. 

 

 V roce 2007 tvořily celkové náklady ZUŠ 17 017 tis. Kč a celkové výnosy také 17 017 

tis. Kč. V nákladech tvoří nejvyšší poloţku mzdové náklady a to 10 619 tis. Kč tj. 62 %. Další 

významnou poloţku tvoří spotřeba materiálu, v tomto roce dosáhla částku 728 tis. Kč tj. 4 % 

celkových nákladů. Do spotřeby materiálu je v ZUŠ zahrnuta údrţba provozu, čisticí 

prostředky, kancelářské potřeby, a pro jednotlivé obory jsou to učební pomůcky, knihy, noty, 

mazadla na nástroje, pastelky, barvy, hlína, taneční dresy a jiné. Dále pak významnou část 

nákladů tvoří ostatní sluţby a v tomto roce tvoří částku 356 Kč. Mezi ostatní sluţby jsou 

zahrnuty telefony, internet, poštovné, nájemné v 5 odloučených pracovištích, zpracování 

mezd, kopírování a další. V tomto roce byla oproti jiným letem výrazněji vyšší poloţka 

opravy a udrţování. Bylo to způsobeno výměnou oken, která se promítla i v dalším roce. 

Ve výnosech tvoří nejvýznamnější část provozní dotace od zřizovatele.  V roce 2007 to byla 

částka 14 544 tis. Kč tj. 85 % celkových výnosů. Druhou nejvýznamnější částku tvoří trţby 

z prodeje sluţeb, které jsou tvořeny především z úplaty za vzdělání. V r. 2007 dosáhly výše 

2 386 tis. Kč tj. 14 % celkových výnosů. Dále pak zde řadíme výnosy v podobě 

individuálních dotací a výnosy z pojistných událostí a ty jsou zahrnuty v poloţce jiné ostatní 

výnosy. V roce 2007 ZUŠ hospodařila vyrovnaně.  

 V roce 2008 celkové náklady i výnosy tvořily 18 288 tis. Kč. Mzdové náklady dosáhly 

výše 11 418 tis. Kč tj. 62 % celkových nákladů. Spotřeba materiálu tvořila částku 879 tis. Kč 

tj. 5 % a ostatní sluţby tvořily částku 340 tis. Kč. Dotace na provoz v tomto roce tvořila 

15 639 tis. Kč tj. 86 % celkových výnosů. Trţby z prodeje sluţeb dosáhly výše 2 557 tis Kč tj. 

14 % celkových výnosů. V roce 2008 hospodařila ZUŠ také vyrovnaně. 

 Rok 2009 také nezaznamenal ţádné výrazné změny. Celkové náklady tvořily 18 651 

tis. Kč a stejnou částku tvořily také celkové výnosy. Mzdové náklady tvořily částku 12 017 

tis. Kč tj. 64 % celkových nákladů. Spotřeba materiálu v tomto roce výrazně klesla z důvodu 

zvýšené spořivosti ZUŠ a tvořila částku 615 tis. Kč tj. 3 % celkových nákladů. Náklady 

na ostatní sluţby se téměř neměnily a tvořily částku 338 tis. Kč. V tomto roce dotace 

na provoz dosáhly částky 16 405 tis. Kč tj. 88 % celkových výnosů. Trţby z prodeje sluţeb, 
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které zahrnují zejména úplatu za vzdělání, tvořily 2 140 tis. Kč tj. 11 % celkových výnosů. 

Výsledkem hospodaření byl opět nulový. 

V roce 2010 tvořily náklady celkem i výnosy celkem 19 449 tis. Kč Hospodaření bylo 

tedy vyrovnané. Mzdové náklady v tomto roce byly 11 90 tis. Kč tj. 61 % celkových nákladů. 

Spotřeba materiálu tvořila částku 771 tis. Kč. tj. 4 % celkových nákladů. A ostatní sluţby 

dosáhly výše 322 tis. Kč. Několikanásobně se zvýšila poloţka opravy a udrţování z toho 

důvodu, ţe škola byla vytopena. V roce 2010 tedy tato poloţka dosáhla 608 tis. Kč. Dotace 

na provoz od Zlínského kraje tvořila částku 16 235 tis. Kč tj. 83 % celkových výnosů. Trţby 

z prodeje sluţeb tvořily v tomto roce 2 353 tis. Kč tj. 12 % celkových výnosů. Do poloţky 

jiné ostatní výnosy bylo zařazeno pojistné plnění.  I v tomto roce hospodařila ZUŠ s nulovým 

hospodářským výsledkem.  

 Ve sledovaném období 2007 – 2010 hospodařila ZUŠ se stejným hospodářským 

výsledkem, jehoţ zisk či ztráta tvořily nulu. Nejvyšší poloţkou v nákladech byly mzdové 

náklady, které tvořily průměrně 62,25 % celkových nákladů ročně. Významnou poloţkou 

byla také spotřeba materiálu tvořící ročně průměrně 4 % nákladů ročně. Výnosy jsou tvořeny 

převáţně dotací od zřizovatele, jeţ tvoří průměrem 85,5 % celkových výnosů. Další 

významná část výnosů je tvořena trţbami z prodeje sluţeb, jimiţ jsou převáţně úplaty 

za vzdělání. Ročně tvoří průměrně 12,75 % celkových výnosů. V roce 2010 byla škola 

vytopena, coţ se projevilo v razantním zvýšení poloţky opravy a udrţování.  

 

3.3.3 T klub – kulturní agentura 

 

 Hlavním účelem zřízení T Klub – kulturní agentury je zabezpečení záleţitostí, které 

jsou dle zákona o obcích v zájmu obce, především uspokojování společenských, kulturních 

a estetických potřeb občanů města a jeho návštěvníků. Svou činnost zaměřuje na všechny 

věkové, sociální a zájmové skupiny občanů. TK-A prování jak hlavní tak vedlejší činnost. 

Předmětem hlavní činnosti je pořádání koncertů, divadelních představení, výstav a jiných 

uměleckých akcí, pořádání kulturních festivalů, pořádání výchovných a vzdělávacích 

programů, pořádá a umoţňuje pořádat akce společenské zábavy, poskytuje sluţby v kulturní 

oblasti, jako jsou např. předprodej vstupenek, informace a propagace o pořadech aj., vydává 

čtrnáctideník Spektrum Roţnovska, od roku 2008 pod činnost TK-A spadá i provoz kina 

Panorama. Doplňková činnost navazuje na hlavní a její výkon je zřizovatelem povolen 

a v účetnictví vedena odděleně. Budova TK-A je tvořena sálem s kapacitou 70 míst. Jsou zde 
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pořádány menší klubové akce, recitály, přednášky, promítání, koncerty a diskotéky pod TK-A 

patří i Kino Panorama. Prostor této budovy tvoří sál, který slouţí pro projekci kina, divadelní 

představení a přednášky. Nachází se zde ještě bufet pro občerstvení. Celková kapacita sálu 

je 235 míst k sezení. Kaţdoročně tato agentura pronajímá sál v budově Společenského domu, 

kde se konají plesy, zábavy a divadla, nebo tento prostor dále pronajímá. Dále k pořádání akcí 

dle potřeby pronajímá prostory hospody Harcovna, koncertní sál v Základní umělecké škole, 

Kostel a amfiteátr Na Stráni, patřící Valašskému muzeu v přírodě.  

 

Tabulka č. 3.3: Hospodaření TK - agentura r. 2007- 2010, hlavní činnost (v tis. Kč) 

Název poloţky 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu  445  261  264 216 

Spotřeba energie 76  272  446 469 

Spotř. ostat. 

nesklad. dodávek
*  5  21  149 114 

Prodané zboţí 33  7  9 8 

Opravy a 

udrţování 
 45  27  58 61 

Cestovné  4  10  3 8 

Ostatní sluţby  2 988  3 413  4 285 3 570 

Mzdové náklady  2 342  3 289  3 464 3 490 

Zákonné sociální 

pojištění 
 794  1 123  1 029 1 168 

Zákonné sociální 

náklady 
 159  193  195 194 

Ostatní sociální 

náklady  
0 0  3 6 

Ostatní daně a 

poplatky 
 7 32  36 44 

Jiné ostatní 

náklady 
 65  97  105 95 

Odpisy dld. 

nehm.a hm. maj.** 
 61  71  82 183 

Náklady celkem 
 

7 024 8 816 10 128 9 626 

Trţby za vlastní 

výrobky 
 273  266  236 219 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
 1 937  3 059  3 990 3 544 

Trţby za prodané 

zboţí 
 35  11  10 8 

Úroky  6  6  2 1 

Zúčtování fondů  391  192  369 472 

Jiné ostatní výnosy  12  11  149 177 

Trţby z prod.dld 

nehma hm.maj.*** 
 0  9  8 0 
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Příspěvky a dotace 

na provoz 
 4 370 5 262  5 390 5 069 

Výnosy celkem  7 024  8 816  10 154 9 490 

Výsledek 

hospodaření 
 0  0  26 -136 

* Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

** Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

*** Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Zdroj: údaje z TK-A, vlastní zpracování. 

 

Doplňkovou činností je v této organizaci prodej pokrmů a nápojů určen 

k bezprostřední spotřebě v provozovně, dále pak zajišťování ozvučení prostor, výroba 

a distribuce propagačních materiálů, vydavatelská činnost, polygrafická tvorba, grafická 

tvorba, pronájem nebytových prostor, reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení. 

 

Tabulka č. 3.4: Hospodaření TK agentury v letech 2007 – 2010 doplňková činnost (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Náklady  541  570  324 422 

Výnosy  611  592  545 579 

Hospodářský 

výsledek  70  22  221 157 

Zdroj: údaje z TK-A, vlastní zpracování. 

 

 V roce 2007 tvořily celkové náklady TK-A  7 024 tis. Kč a také celkové výnosy 7 024 

tis. Kč. Největší poloţkou z nákladů jsou ostatní sluţby a tvoří částku 2 988 tis. Kč. coţ je 43 

% nákladů celkových. Patří zde honoráře za vystoupení umělců, programové náklady jako 

jsou výlepy plakátů a ozvučení, dále pak tisk Spektra Roţnovska, nájemné za prostory 

ve Společenském domě, autorské poplatky a také poštovné, internet a telefony. Dalších 33 % 

tvoří poloţka mzdové náklady s částkou 2 342 tis. Kč a je hrazena zcela z prostředků 

zřizovatele. Třetí významnou poloţkou je spotřeba materiálu, která dosahuje v tomto roce 445 

tis. Kč a je do ní zahrnut nákup drobného majetku, kancelářských potřeb, benzín na rozvor 

Spektra Roţnovska, operativní evidence aj. oproti následujícímu roku byla větší poloţka 

opravy a udrţování z důvodu opravy brány. Ve výnosech je nejvyšší poloţkou tvořící 62 % 

celkových výnosů provozní dotace a tvoří částku 4 370 tis. Kč. Druhou nejvyšší poloţkou 

jsou trţby z prodeje sluţeb, které zahrnují trţby za vstupné, ale také trţby z reklam. Tato 

částka dosahuje výše 1 937 tis. Kč a tvoří 28 % celkových výnosů. Dalšími trţbami jsou trţby 

z prodeje zboţí, které zahrnují prodej knih, CD a MC Heligonky a trţby za vlastní výrobky 
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těmi je prodej Spektra Roţnovska. Dohromady tyto další trţby tvoří částku 308 tis. Kč. TK-A 

kromě hlavní činnosti provozuje také vedlejší činnost. Celkové náklady na vedlejší činnost 

tvořily v tomto roce 541 tis. Kč a celkové výnosy 611 tis. Kč. Výsledek hospodaření z této 

činnosti dosáhl zisku 70 tis. Kč. V roce 2007 v hlavní činnosti hospodařila TK-A vyrovnaně. 

 Roku 2008 dosáhly výnosy celkem 8 816 tis. Kč a náklady také 8 816 tis. Kč. Oproti 

roku 2007 se takto zvýšily z důvodu připojení provozu kina Panorama k TK-A. Nejvyšší 

poloţkou v nákladech jsou ostatní sluţby, které zahrnují především honoráře umělců za jejich 

vystoupení, programové náklady související s ozvučením a výlepem plakátů, telefony, 

internet, tisk Spektra Roţnovska, nájemné aj., nově od toho to roku zde spadá i půjčovné 

za filmy k promítání v kině Panorama. Celkově dosahuje tato poloţka 3 413 tis. Kč a tvoří 

39 % celkových nákladů. Druhou nejvyšší částí nákladů jsou mzdové náklady a to v částce 

3 289 tis. Kč a znamenají 37 % celkových nákladů. Třetí významná poloţka je spotřeba 

materiálu a to 261 tis. Kč. V tomto roce se zvýšila spotřeba energie, i jiné ostatní náklady jako 

jsou pojištění a poplatky a bylo to způsobeno připojením kina k TK-A. Ve výnosech tvoří 

nejvyšší poloţku dotace na provoz, které dosahují v roce 2008 výše 5 262 tis. Kč tj. 60 % 

celkových výnosů. Další významnou poloţkou jsou trţby z prodeje sluţeb, které také stouply 

z důvodu připojení kina, a tvoří částku 3 059 tis. Kč tj. 35 % celkových výnosů. Ostatní trţby, 

které tvoří trţby z prodeje vlastních výrobků a trţby za prodané zboţí dosahují výše 277 tis. 

Kč. Vedlejší činnost v tomto roce tvořily náklady ve výši 570 tis. Kč a výnosy 592 tis. Kč. 

Celkem tak v této činnosti dosáhla agentura zisku 22 tis. Kč. V hlavní činnosti byla agentura 

v roce 2008 opět vyrovnaná. Její vedlejší činnost v tomto roce byla tvořena výnosy 592 tis. 

Kč a náklady 570 tis. Kč v této činnosti tak byla zisková ve výši 22 tis. Kč.  

 V roce 2009 tvořily celkové výnosy 10 128 tis. Kč a celkové náklady 10 154 tis. Kč. 

Nejvíce se na nákladech podílí ostatní sluţby, které tvoří částku 4 285 tis. Kč tj. 42 % 

celkových nákladů. Druhou významnou poloţkou jsou mzdové náklady, které v tomto roce 

dosáhly výše 3 464 tis. Kč tj. 34 % celkových nákladů. Spotřeba materiálu v tomto roce tvoří 

téměř stejnou částku jako v roce 2008 a to 264 tis. Kč. V tomto roce vzrostla poloţka opravy 

a udrţování, kvůli výměně skel v oknech. Ve výnosech tvoří nejvyšší část dotace 

od zřizovatele a to 5 390 tis. Kč tj. 53 % celkových výnosů, poté poloţka trţby z prodeje 

sluţeb, která dosáhla v tomto roce výše 3 990 tis. Kč tj. 39 % z celkových výnosů. Další trţby 

z prodeje tvořily celkem částku 246 tis. Kč. Tento rok byl velmi úspěšný na dotace, granty 

a sponzorské dary, proto se zvýšila částka jiné ostatní výnosy. V roce 2009 tvořila vedlejší 

činnost zisk ve výši 221 tis. Kč. Náklady celkem dosahovaly 324 tis. Kč a výnosy v této 

činnosti 546 tis. Kč. V hlavní činnosti byl v roce 2009 zisk a to ve výši 26 tis. Kč a celá tato 
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částka byla převedena do rezervního fondu. Ve vedlejší činnosti agentura hospodařila 

s celkovými výnosy ve výši 545 tis. Kč a náklady činily 324 tis. Kč. Celkem tedy byla 

agentura v této činnosti v zisku ve výši 221 tis. Kč. 

 Rok 2010 hospodařila s náklady ve výši 9 626 tis. Kč a výnosy v částce 9 490 tis. Kč. 

Nejvyšší poloţkou v nákladech jsou opět ostatní sluţby a to v částce 3 570 tis. Kč tj. 37 %. 

Další významnou poloţku v nákladech tvoří v tomto roce opět mzdové náklady ve výši 3 490 

tis. Kč tj. 36 % z celkových nákladů. Spotřeba materiálu dosahuje 216 tis. Kč. Provozní 

dotace tvoří částku 5 069 tis. Kč a to 53 % celkových výnosů. Trţby z prodeje sluţeb zde 

tvoří 3 544 tis. Kč tj. 37 % z celkových výnosů. Zbylé trţby dosahují výše 227 tis. Kč. Jiné 

ostatní výnosy jsou z důvodu individuálních dotací, grantů a sponzorů opět vyšší. I přesto 

v tomto roce hospodařila agentura se ztrátou ve výši 136 tis. Kč. Tato ztráta byla uhrazena 

z vedlejší činnosti. Ve vedlejší činnosti byl v tomto roce vytvořen zisk ve výši 157 tis. Kč. 

Náklady tvořily 422 tis. Kč a výnosy 579 tis. Kč.  

 Za sledované období hospodařila v hlavní činnosti agentura v letech 2007 a 2008 

vyrovnaně. V letech 2009 byl vytvořen v hlavní činnosti zisk 26 tis. Kč, který byl 

se souhlasem zastupitelstva města převeden do rezervního fondu. V roce 2010 byla agentura 

ztrátová a tato ztráta tvořila 136 tis. Kč. Byla uhrazena ze zisku z vedlejší činnosti. Celkově 

se náklady i výnosy zvyšují, přesto je agentura nucena k úsporám, které se viditelně projevují 

ve spotřebě materiálu. Nejvyššími poloţkami v nákladech jsou mzdové náklady, které 

dosahují v průměru 35 % celkových nákladů, ostatní sluţby tvořící v průměru 40 % nákladů, 

z toho největší část tvoří náklady na honoráře umělců a půjčovné za filmy promítané v kině 

Panorama a to kaţdý rok okolo 47 % z poloţky ostatní náklady. Ve výnosech je nejvyšší část 

tvořena dotací od zřizovatele a ta se podílí kaţdý rok téměř 57 % na celkových výnosech. 

Necelých 35 % tvoří kaţdý rok trţby z prodeje sluţeb. 
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3.3.4 Městská knihovna 

 

 

 První veřejná knihovna v Roţnově pod Radhoštěm byla zaloţena v roce 1872 a v 60. 

letech byla přemístěna do centra města. Stávající budovu však získala aţ v roce 1993 

po rekonstrukci tzv. Bergerovy vily na Bezdušově ulici. Od prosince roku 1993 plní funkci 

Městské knihovny s kompletními sluţbami pro čtenáře a s půdní galerií pro výtvarná díla. 

Od tohoto roku je zde zavedeno půjčování zvukových knih pro zrakově postiţené. V přízemí 

budovy je umístěno oddělení pro děti a oddělení pro dospělé. Nachází se zde i menší hudební 

kout. V prvním patře je umístěna studovna, čítárna, zvuková knihovna, ale také jsou zde čtyři 

počítače s přístupem na Internet pro veřejnost. V dalším patře (podkroví) se nachází dřevěná 

galerie pro přednášky, diskusní krouţky a menší výstavy. K Městské knihovně v Roţnově pod 

Radhoštěm náleţí tři pobočky a to knihovna na Horních Pasekách, knihovna v Tylovicích 

a knihovna v Háţovicích. Tyto pobočky vypůjčují jedenkrát týdně. Dopravu a cirkulaci 

kniţních souborů nových knih zajišťuje středisko Roţnov pod Radhoštěm a Středisko 

regionálních sluţeb při Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Pod středisko Roţnov pod 

Radhoštěm spadají tyto místní knihovny: Valašská Bystřice, Stříteţ nad Bečvou, Vidče, Dolní 

Bečva, Prostřední Bečva, Vigantice a Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec. Městská 

knihovna Roţnov pod Radhoštěm má v přepočtu 12,2 zaměstnanců. Knihovna má v této době 

celkem 71 437 knihovních jednotek. Ke dni 31. 12. 2010 je zde 2 919 registrovaných čtenářů 

a z celkového počtu obyvatel 17 304 tvoří téměř 17%. Počet návštěvníků – neregistrovaných, 

v roce 2010 byla 78 098. Za sledované období 2007 – 2010 klesá počet registrovaných 

čtenářů, avšak stoupá počet návštěvníků knihovny a on-line sluţeb. Ročně pořádá knihovna 

přes 300 kulturních a vzdělávacích akcí.   

 

 

Tabulka č. 3.5: Hospodaření Městské knihovny v Roţnově pod Radhoštěm v letech 2007-2010  

                         (v tis. Kč) 

Název poloţky 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba 

materiálu 
 956  794  892 682 

Spotřeba energie  170  222  277 234 

Spotřeba ostat. 

nesklad. dodávek
* 0  0 8 9 

Opravy a 

udrţování 
 58  35  64 61 

Cestovné  11  14  34 17 

Ostatní sluţby  397  707  479 399 
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Mzdové náklady  2 455  2 562  2 837 3 053 

Zákonné sociální 

pojištění 
 850  881  898 1 010 

Zákonné sociální 

náklady 
156  168  184 193 

Ostatní sociální 

náklady  
0 0  6 9 

Ostatní pokuty a 

penále 
0 1 0 1 

Jiné ostatní 

náklady 
 68  7  19 25 

Odpisy dld.nehm. 

a hm.majetku
**  134  152  166 121 

Náklady celkem  5 255 5 543 5 864 5 813 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
388 528 545 541 

Úroky  9 7 9 8 

Zúčtování fondů  99  126 27 342 

Jiné ostatní 

výnosy 
 174  70 51 0 

Příspěvky a 

dotace na provoz 
 4 585  4 812 5 278 4 922 

Výnosy celkem  5 255  5 543 5 910 5 813 

Výsledek 

hospodaření 
 0  0 46 0 

* Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

** Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle informačního portálu Ministerstva financí ČR ARIS - web. 

 

 Od roku 2007 v rozpočtu Městské knihovny rostou jak výnosy, tak náklady. V prvním 

sledovaném roce 2007 byla výrazně větší poloţka spotřeba materiálu. Bylo to zapříčiněno 

nákupem ţidlí do čítárny, coţ tvořilo kolem 60 tis. z této částky, dále pak také nábytkem 

do ředitelny. Tyto nákupy byly pořízeny jako drobný hmotný majetek. Do této poloţky 

řadíme především nákup knih a periodik, které tvoří náplň činnosti knihovny. V roce 2007 

na tuto činnost bylo vynaloţeno na nákup knih 430 tis. Kč, na časopisy 120 tis. Kč a 20 tis. 

na nákup CD. Zbytek této poloţky tvoří kancelářské potřeby, čisticí prostředky a nákup 

drobného hmotného majetku. Největší poloţku nákladů knihovny tvoří kaţdoročně mzdové 

náklady, které se pohybují v rozmezí od 46-48 % na celkových nákladech a tyto náklady 

včetně zákonného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů hradí město jako 

zřizovatel. Nejvyšší částkou ve výnosech v roce 2007 je provozní dotace od zřizovatele, která 

tvoří 87 % celkových výnosů. Druhou nejvýznamnější poloţkou jsou trţby z prodeje sluţeb, 

které zahrnují členské poplatky, sankční poplatky, pronájem prostory a také příspěvek 

od státu v rámci programu regionální sluţby, který dosahuje v tomto roce okolo 55 tis. Kč 
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a dotace od okolních obcí, pro něţ tato knihovna nakupuje knihy. Tyto dotace tvořily 60 tis. 

Kč. Celkově tato poloţka v roce 2007 dosáhla výše 389 tis. Kč. V tomto roce výnosy kryly 

náklady a výsledek hospodaření byl nulový.  

 V roce 2008 klesla spotřeba materiálu, ale na nákup knih bylo pouţito téměř stejné 

mnoţství prostředků a to 436 tis., na nákup časopisů 106 tis. Kč a na nákup CD knihovna 

vynaloţila 30 tis. Kč. Nejvyšší poloţku opět tvořily mzdové náklady. Další významná 

poloţka, která se v tomto roce zvýšila téměř o polovinu, je poloţka ostatní sluţby, jeţ 

zahrnuje platby za telefony, paušál za software, internet a školení. Výnosy tvoří z 87 % dotace 

na provoz od zřizovatele a to 4 812 tis. Kč. Druhá významná poloţka jsou trţby z prodeje 

sluţeb, které tvoří členské poplatky 334 tis. Kč, příspěvek od státu – regionální sluţby 104 tis. 

Kč a dotace od obcí na nákup knih 87 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl i v tomto roce 

nulový. 

 V roce 2009 také nebyly zaznamenány výrazné změny. Spotřeba materiálu vzrostla 

téměř o 100 tis. Kč, důvodem bylo pořízení drobného hmotného majetku a dohromady tato 

poloţka tvoří jako kaţdý rok přes 15% nákladů. Opět bylo nakoupeno cca 2 200 knih 

v hodnotě 450 tis. Kč z toho 80 tis. knih pro jiné obce, dále 30 tis. bylo pouţito na nákup CD 

a 38 tis. projektové databáze. Mzdové náklady tvoří v tomto roce 48 %, tzn. 2 836,59 Kč. 

V roce 2009 dostala knihovna od zřizovatele 5 278 tis. Kč, coţ tvoří 89% výnosů. Trţby 

z prodeje sluţeb v tomto roce činily 9 % a z toho 332 tis. tvoří členské poplatky, příspěvek 

od státu 116 tis. Kč a dotace od obcí 80 tis. Kč. V tomto roce byl kladný hospodářský 

výsledek, který byl způsoben nevyčerpáním prostředků od zřizovatele. Částka 46 tis. Kč byla 

se souhlasem města převedena do rezervního fondu.  

 V roce 2010 spotřeba materiálu výrazně klesla, jelikoţ v tomto roce nebyl zakoupen 

ţádný drobný hmotný majetek. Na celkových nákladech se podílí 11 %. Na nákup knih bylo 

v tomto roce pouţito 360 tis. Kč., na nákup časopisů 100 tis. Kč a na nákup CD 28 tis. Kč. 

Mzdové náklady v roce 2010 tvořily 3 052 tis. Kč coţ je necelých 53 % z celkových nákladů. 

Od zřizovatele knihovna dostala v tomto roce 4 922 tis. Kč, která tvoří 85 % z celkových 

výnosů. Trţby z prodeje sluţeb se oproti roku 2009 příliš nelišily a tvořily opět 9 % z výnosů. 

V roce 2010 byl opět hospodářský výsledek nulový. 

 Ve sledovaném období se náklady i výnosy pohybují přes 5,5 mil. Kč. Je zde snaha 

o vyrovnaný rozpočet. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do rezervního fondu. 

Knihovna nakupuje ročně kolem 2 200 knih a periodik pro své členy. Kaţdoročně nakupuje 

knihy i pro knihovny okolních obcí, z důvodu mnoţstevních slev a rabatů. Největší poloţky 

nákladů tvoří mzdové náklady a to v rozmezí od 46 po 48 % a spotřeba materiálu tvořící 15-
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19 % z celkových nákladů. Ve výnosech tvoří největší část dotace od zřizovatele a to okolo 89 

%. Druhou významnou poloţkou jsou trţby z prodeje sluţeb, které tvoří 9 % celkových 

výnosů.  

 

3.3.5 Středisko volného času 

 

Smyslem SVČ v Roţnově pod Radhoštěm je umoţnit smysluplné trávení volného času 

všem věkovým kategoriím, především dětem a mládeţi. Doplňuje působení školských 

zařízení o další zájmové vzděláváni. Středisko volného času rozšiřuje znalosti i dovednosti 

svých členů a vede je ke zdravému způsobu ţivota, rozvíjí jejich estetické cítění a významnou 

měrou přispívá k prevenci závislostí a kriminality dětí a mládeţe. SVČ (Středisko volného 

času) se snaţí zpestřit vyuţití volného času celých rodin pořádáním víkendových programů 

a táborů, které vycházejí vstříc i talentovaným, a hendikepovaným zájemcům. SVČ 

spolupracuje se školskými zařízeními, občanskými sdruţeními a firmami dle zájmů 

a moţností. Toto středisko bylo zaloţeno v r. 1979 a kaţdoročně připravuje 300 akcí pro 

veřejnost, kterých se účastní průměrně 20 tisíc zájemců. Ve sto zájmových útvarech pěstuje 

své koníčky 1200 členů. Počet interních pracovníků je 8 a dobrovolných a externích 

pracovníků je 35. Do pravidelné činnost SVČ spadá 5 oblastí a to: Pohybové studio DUHA, 

Bečva klub a Bezva klub, Sport- cizí jazyky, Umělecký projev, Estetika a přírodní vědy 

a Ekologie a rozvoj osobnosti. 

Pohybové studio DUHA, jehoţ krédem je ustavičná pohybová aktivita, která 

je nejpřirozenějším projevem mládí. Členové se věnují především disko-tancům, FUN, Break 

dance, tanečnímu aerobiku, orientálnímu tanci a HIP HOPu. 

Bečva klub a Bezva klub, toto oddělení je zaměřeno na keramiku a zájemci se naučí 

pracovat s hlínou, glazovat točit na kruhu a další tvořivé aktivity. 

Umělecký projev a ekologie realizuje pro děti i dospělé akce zaměřené na výtvarný 

a dramatický projev, dále divadelní představení a happeningy. Ekologické aktivity jsou úzce 

propojeny s činností ČSOP a zaměřují se na enviromentální výchovu, ekologii, poznávání 

a ochranu přírody 

Estetika a přírodověda. Estetika nabízí činnosti zaměřené na zpěv, tanec a manuální 

zručnosti a oddělení přírodních věd je zaměřeno na rybářství a ochranu přírody. 
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Sport a cizí jazyky. V oblasti sportů jsou aktivity orientovány hlavně na plavání, 

atletiku a gymnastiku a při výuce cizích jazyků na zdokonalení v angličtině, němčině, 

francouzštině a ruštině. 

 

Tabulka č. 3.6: Hospodaření Střediska volného času v letech 2007-2010 (v tis. Kč) 

Název poloţky 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba 

materiálu 
809 806 747 705  

Spotřeba energie 79 93 101 77 

Ostatní 

neskladovatelné 

dodávky 

68 91 98 78 

Oprava a 

udrţování 
70 121 86 179 

Cestovné 32 33 34 45 

Náklady na 

reprezentaci 
0 0 0 3 

Ostatní sluţby 744 969 888 1 030 

Mzdové náklady 2 394 2 814 2 904 2 793 

Zákonné 

sociální 

pojištění 

73 811 817 821 

Zákonné 

sociální náklady 
40 43 48 84 

Ostatní sociální 

náklady  
0 0 12 11 

Jiné ostatní 

náklady 
48 65 26 41 

Odpisy NIM a 

HIM 
23 31 31 23 

Ostatní finanční 

náklady 
0 0 11 11 

Ostatní výdaje 

jinde nezařazené 
0 3 6 0 

Náklady 

celkem 
5 046 5 880 5 809 5 901 

Trţby z prodeje 

sluţeb 1081 
1 353 1 356 1 850 

Úroky 1 1 1 1 

Zúčtování fondů 58 81 81 34 

Jiné ostatní 

výnosy 
3 0 0 0 

Provozní 

dotace- 

zřizovatel 

500 671 891 863 

Provozní 

dotace- KÚ 
3 077 3 538 3 470 3 039 
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Účelová 

provozní dotace 
344 236 80 121 

Výnosy celkem 5 064 5 880 5 879 5 908 

Hospodářský 

výsledek 
18 0 70 7 

Zdroj: údaje poskytnuté SVČ, vlastní zpracování. 

 

 V roce 2007 SVČ hospodařilo s vyššími výnosy neţ náklady. Celkové výnosy tvořila 

5 064 tis. Kč a náklady 5 046 tis. Kč. Největší poloţkou v nákladech jsou mzdové náklady, 

dosáhly výše 2 394 tis. Kč a tvoří 47 % celkových nákladů. Mzdové náklady jsou zde děleny 

na mzdové náklady pro interní zaměstnance, které jsou financovány Zlínským krajem a tvoří 

2 313 tis. Kč coţ je 97 % a mzdové náklady pro externí zaměstnance, které v tomto roce 

dosahují 81 tis. Kč a jsou kryty z příspěvku od zřizovatele tj. města. Další významnou 

poloţkou je spotřeba materiálu, která v roce 2007 dosáhla výše 809 tis. Kč a jednalo 

se pouţití pomůcek pro činnost organizace. Třetí výraznou poloţkou v nákladech jsou ostatní 

sluţby. Celkově tvoří necelých 16 % celkových nákladů a to 744 tis. Kč. Zahrnujeme mezi ně 

poštovné, dopravu, odvoz odpadu, telefony, internet a školení a semináře. Z výnosů tvoří 

nejvyšší částku provozní dotace od Krajského úřadu Zlínského kraje, tj. 3 077 tis. Kč coţ je 

61 % celkových výnosů. Tato částka je pouţita na mzdy a odvody interních zaměstnanců. 

Dotací od zřizovatele na činnost a úhradu mezd externích zaměstnanců je částka 500 tis. Kč 

a tvoří necelých 10 % celkových výnosů. Další dotací na provoz jsou individuální dotace 

a granty, které v tomto roce dosáhly výše 344 tis. Kč. Druhou významnou poloţkou 

ve výnosech je poloţka trţby z prodeje sluţeb. Zahrnuje školné, startovné, kurzovné 

z výukových programů atd. Celkově v tomto roce dosáhla výše 1 081 tis. Kč a tvoří 21 % 

celkových výnosů. V roce 2007 hospodařilo SVČ kladně a jeho výsledek hospodaření byl 

18 tis. Kč. Po schválení ţádosti u zřizovatele byla tato částka převedena do rezervního fondu.  

 Rok 2008 nezaznamenal výraznou změnu. Celkové náklady dosahovaly částky 5 880 

tis. Kč a vyrovnaly se výnosům. Nejvyšší poloţkou v nákladech jsou mzdové náklady, které 

v tomto roce dosahovaly výše 2 814 tis. Kč, coţ je 48 % celkových nákladů. Při rozdělení 

na mzdové náklady pro interní a externí zaměstnance tvořily 92 % tj. částku 2 589 tis. Kč 

náklady na mzdy interních zaměstnanců a zbylých 22 tis. Kč tj. 8 % náklady na mzdy pro 

externí zaměstnance. Další významnou poloţkou je spotřeba materiálu, která tvoří 14 % 

celkových nákladů a to částku 806 tis. Kč a zahrnuje nákup pomůcek a jiného drobného 

dlouhodobého materiálu potřebného k chodu organizace. Oproti roku 2007 byl v tomto roce 

nárůst poloţky opravy a udrţování, protoţe proběhla menší oprava budovy, která dosáhla 
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výše 71 tis. Kč a tvořila 59 % poloţky. Ostatní sluţby, které se také velkou částí podílejí 

na nákladech a tvoří z jejich celku 17 %, dosahují výše 969 tis. Kč a zahrnují nájemné, 

dopravu, telefony, internet, školení aj. Ve výnosech nejvýznamnější poloţkou byly dotace 

na provoz a to dotace od Krajského úřadu Zlínského kraje 3 538 tis. Kč, dotace od zřizovatele 

671 tis. Kč a individuální dotace a granty tvořily částku 236 tis. Kč. Celkem tyto dotace 

dosahují výše 4 445 tis. Kč coţ je 76 % celkových výnosů. Druhou nejvyšší část výnosů tvoří 

trţby z prodeje sluţeb a to 1 353 tis. Kč tj. 23 % celkových výnosů. Tato částka zahrnuje 

roční školné, startovné, kurzovné apod. V tomto roce bylo hospodaření SVČ vyrovnané.  

 V roce 2009 tvořily výnosy 5 879 tis. Kč a náklady 5 809 tis. Kč. Na těchto nákladech 

se jako kaţdý rok podílí nejvyšší částí mzdové náklady. Rozdělují se na mzdové náklady 

interních zaměstnanců kryté z rozpočtu Krajského úřadu Zlínského kraje a to částkou 2 546 

tis. Kč a mzdové náklady na externí zaměstnance, které jsou hrazeny z prostředků 

od zřizovatele dosahující v tomto roce 358 tis. Kč. Celkově tvoří mzdové náklady 50 % 

celkových nákladů. Druhou nejvyšší poloţkou jsou ostatní sluţby, které dosahují v tomto roce 

výše 888 tis. Kč a tvoří 15 % celkových nákladů. Jsou v nich zahrnuty semináře, školení, 

platby za telefon, internet, nájemné a další. Třetí významnou poloţkou je spotřeba materiálu, 

která v tomto roce dosáhla částky 747 tis. Kč a je tvořena náklady na pořízení pomůcek 

a drobného hmotného materiálu. Téměř shodnou částku jako v roce 2007 také v tomto roce 

dostalo SVČ jako dotaci na provoz, která dosahovala výše 4 441 tis. Kč tj. 76 % celkových 

výnosů. Můţeme ji rozdělit jako dotaci od krajského úřadu Zlínského kraje na mzdy interních 

zaměstnanců, která tvořila částku 3 470 tis. Kč, dotace od zřizovatele 891 tis. Kč a další 

individuální dotace a granty ve výši 80 tis. Kč. Trţby z prodeje sluţeb v tomto roce dosáhly 

výše 1 356 tis. Kč a zahrnovaly roční školné, startovné, poplatky za výukové programy aj. 

V tomto roce byl výsledek hospodaření kladný a dosáhl výše 70 tis. Kč. Tato částka byla 

převedena do rezervního fondu.  

 V roce 2010 tvořily celkové výnosy 5 908 tis Kč a celkové náklady 5 901 tis. Kč. 

Nejvyšší nákladovou poloţku tvořily jako kaţdý rok Mzdové náklady a dosáhly výše 2 793 

tis. Kč tj. 47 % z celkových nákladů. Další významnou část tvoří ostatní sluţby, které 

dosahují výše 1 030 tis. Kč tj. 17 % nákladů. Spotřeba materiálu tento rok tvořila 705 tis. Kč. 

Oproti předešlým letem zde stoupla poloţka opravy a udrţování a to z důvodu přestěhování 

SVČ do nové budovy, kde byly nutné opravy. Ve výnosech tvoří největší částku dotace 

na provoz a to 3 039 dotace od Zlínského kraje coţ je 51 % z celkových výnosů, a také dotace 

z městského úřadu 863 tis. Kč tj 14 % výnosů celkem. Individuální dotace a dary o které SVČ 

ţádalo, tvořily v tomto roce částku 121 tis. Kč. Trţby z prodeje sluţeb v tomto roce dosáhly 
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výše 1 850 tis. Kč tj. 31 %. V roce 2010 SVČ hospodařilo se ziskem 7 tis. Kč, který bude 

po souhlasu zastupitelstva převeden do rezervního fondu. 

 Ve sledovaném období 2007 - 2010 hospodařilo město kladně, nebo s nulovým 

ziskem. Pokud bylo dosaţeno zisku, byl převeden se souhlasem zastupitelstva města z 80 % 

do fondu odměn a zbylých 20 % do rezervního fondu. Největší poloţkou na nákladech jsou 

zde mzdové náklady a ročně se pohybují průměrně 48 %. Další významnou částí jsou ostatní 

sluţby, které ročně tvoří průměrem 16,25 % celkových nákladů. Spotřeba materiálu se ročně 

podílí průměrně 13,75 % na celkových nákladech. Výnosy jsou tvořeny především provozní 

dotací od zřizovatele, jimţ je město, ale také z větší části z dotací od kraje, ze které pokrývá 

mzdy. Ročně tyto dotace celkem tvoří průměrně 70,75 % výnosů. Mezi další významné 

výnosy jsou řazeny trţby z prodeje sluţeb, které tvoří ročně průměrem 24,5 %. SVČ dostává 

ročně také individuální dotace dary a granty.  

 

3.4 Hospodaření spolků v Roţnově pod Radhoštěm 

 

Folklorní soubor Radhošť 

       V roce 1948 vznikl jako Valašský krůţek, poté přejmenován na Soubor valašských 

písní a tanců Radhošť. V roce 1991 občanské sdruţení Spolek přátel souboru Radhošť zaloţili 

členové a přátelé souborů dvě taneční sloţky a to Radhošť a Malý Radhošť, jehoţ cílem 

pokračovat a navázat na národopisnou činnost svých předchůdců, která se přechovává desítky 

let. Jejich činnost organizuje Spolek přátel. Soubor Radhošť má dvě sloţky: - cimbálovou 

muziku a taneční sloţku. Členy jsou především mládeţi do 26 let. Celkem je to 56 členů 

z toho 19 do 18-ti let a 15 do 26 let. Soubor Malý Radhošť je rozčleněn do tří skupin podle 

věku dětí. Celkem čítá 73 dětí. Na vystoupeních je doprovází cimbálová muzika sloţky 

Radhošť. Činnost toho to souboru můţeme dělit na pravidelný nácvik valašských tanců písní 

a zvyklostí, vystoupení pro veřejnost, mezinárodní účast, účast na soutěţích a přehlídkách, 

vnitrosouborové akce a vlastní umělecká tvorba.  

 

Tabulka č. 3.7: Hospodaření folklorního souboru Radhošť (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Příjmy  190 836 286 275 

Výdaje  190 836 286 275 

Hospodářský 

výsledek 0 0 0 0 

    Zdroj: údaje poskytnuty souborem Radhošť, vlastní zpracování. 
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  Hospodaření souboru Radhošť je kaţdoročně vyrovnané. V roce 2007 získal soubor 

jako dotaci od města 68 tis. Kč, téměř celá tato dotace byla pouţita na uhrazení nájemného 

za zkušebnu. Největší část příjmů tvořily příjmy za vystoupení, které činily více neţ 39 tis. Kč 

a příspěvky členů a to ve výši 32 tis. Kč. Zbytek tvořily dotace a dary od fyzických 

a právnických osob. Největší část výdajů tvoří nájemné za zkušebnu, oprava a pořízení krojů, 

přeprava a ubytování členů na vystoupeních.  

  V roce 2008 byl ohromný nárůst příjmů i výdajů. Od města dostal soubor dotaci 

ve výši 135 tis. Kč a to jak na nájemné tak krytí části výdajů s vydáním hudebního nosiče. 

V tomto roce byla souboru poskytnuta dotace i z Ministerstva kultury a to ve výši 20 tis. Kč 

a mnoho jiných dotací a darů. Příjmy z vystoupení a poplatky od účastníků činí téměř 350 tis. 

Kč. Nejdůleţitější výdaje tvořil nákup nových krojů, trička a mikiny s logem souboru pro 

členy, dále vydání hudebního CD, přeprava a ubytování členů na vystoupeních, nájemné 

za zkušebnu a další.  

  Léta 2009 a 2010 soubor hospodařil téměř ve stejné výši. Nejvyšší část příjmů tvořily 

příjmy z vystoupení a poplatky členů tj. téměř 160 tis. Kč. Dotace od města dosahovala v roce 

2009 výše 86 tis. Kč a v roce 2010 méně a to 50 tis. Kč. Z této dotace je hrazeno nájemné 

za zkušebnu. Kaţdoročně soubor získává další individuální dotace a dary. Největšími 

poloţkami ve výdajích jsou výdaje na opravu krojů, nájemné, ubytování doprava a stravování 

členů na vystoupeních souboru.  

     

Folklorní soubor Soláň 

 Cimbálová muzika Soláň byla zaloţena v roce 1990 a v roce 1994 přibyla i taneční 

sloţka. Cimbálová muzika má 11 členů, z toho 5 houslistů, flétnistu, klarinetistu dále 

muzikanty hrající na violu, violoncello kontrabas a cimbál, jednu zpěvačku a zpěváka. 

Taneční sloţka má 16 členů – 8 párů. Jejich činnost se dá rozdělit na pravidelné zkoušky 

a nácviky, koncertování při různých příleţitostech, vystoupení na mezinárodních i domácích 

festivalech. Samostatně cimbálová muzika vydala čtyři CD a jedno MC. 

 

Tabulka č. 3.8: Hospodaření folklorního souboru Soláň (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Příjmy  198 200 220 115 

Výdaje 200 250 190 160 

Hospodářský 

výsledek -2 -50 30 -45 

Zdroj: údaje poskytnuty souborem Soláň, vlastní zpracování. 
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 Tento soubor na základě informací, jeţ byly k dispozici, je více méně závislý na 

vlastních příjmech z vystoupení. Dotace od města je nepravidelná a byla poskytnuta v letech 

2008 a 2010 na pokrytí části výdajů na vydání hudebních nosičů. Dále dostává nepravidelné 

dotace a dary od různých fyzických či právnických osob. Její příjmy a výdaje jsou rok od roku 

různé a záleţí na mnoţství vystoupení a také na mnoţství dotací či přijatých darů.  

 

Soubor písní a tanců Javořina 

 Soubor písní a tanců Javořina vznikl v roce 1961. Skládá se z cimbálové muzika 

a tanečního souboru. Cimbálová muzika má 12 členů, kteří hrají na nástroje, mezi které patří 

cimbál, housle, kontrabas, viola, flétna a klarinet a patří zde i dva zpěváci. Cimbálová muzika 

natočila několik CD a MC. Taneční skupina má 20 členů. Za dobu svého trvání nacvičila 

spoustu lidových písní, tanců a tanečních pásem, které vycházely z tehdejšího kaţdodenního 

ţivota na Valašsku. Programy mají různé náměty např. valašská svatba, doţínky, zbojnické 

tance, čardáše, stavění i kácení máje, pastevecké hry, regrútské písně a také valašské koledy. 

 

Tabulka č. 3.9: Hospodaření Souboru písní a tanců Javořina (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Příjmy  10 26 59 80  

Výdaje  23 23  71 64  

Hospodářský 

výsledek -13 3 -12 16 

Zdroj: údaje poskytuny souborem Javořina, vlastní zpracování. 

 

V roce 2007 soubor obnovoval po delší pauze svou činnost, proto byly příjmy pouze 

od města, neprobíhaly ţádné vystoupení a výdaje šly na nájem za zkušebnu v prostorách ZUŠ, 

a na poplatky folklornímu sdruţení. V tomto roce došlo ke ztrátě 13 tis. Kč. 

V roce 2008 uţ soubor fungoval, získal dotaci od města ve výši 15 tis. Kč, příjmy 

z vystoupení činily 8 tis. Kč a poplatek za zapůjčení cimbálu jim vyneslo 1 tis. Kč.  Tím 

pádem byl pokryt schopen pokrýt své výdaje. Největší část výdajů a to 10 tis. Kč tvoří výdaje 

za pronájem zkušebny a dále výdaje na pořízení krojů. Celkově v tomto roce soubor 

hospodařil se ziskem 3 tis. Kč. 

Další rok soubor hospodařil opět se ztrátou, která dosáhla výše 17 tis. Kč. Tato ztráta 

byla zapříčiněna pořízením nových krojů a nákladnou opravou starých. Od města dostal 

soubor dotaci ve výši 26 tis. Kč, z ní byl hrazen jako kaţdý rok nájem za zkušebnu a část 

výdajů na kroje. V tomto roce dostal soubor také dotaci od Folklorního sdruţení ve výši 13 

tis. Kč a příjmy z vystoupení tvořily 16 tis. Kč. 
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Rok 2010 byl pro soubor úspěšný, kromě dotace od města ve výši 13 tis. Kč, dostal 

také dotace a dary z různých nadací. Vysoké byly také příjmy z vystoupení, které v tomto 

roce dosáhly více neţ 39 tis. Kč. Celkem výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši 16 tis. Kč. 

3.5 Financování oblastí kultury městem Roţnov pod Radhoštěm. 

 

Na oblast kultury plynou prostředky z mnoha různých zdrojů. Město Roţnov pod 

Radhoštěm poskytuje na tuto oblast ze svého rozpočtu finance nejen svým příspěvkovým 

organizacím, ale také řadě spolků, sdruţením a fyzickým nebo právnickým osobám.  

 

 

Tabulka č. 3.10: Financování kultury městem Roţnov pod Radhoštěm v letech 2007 – 2010  

   (v tis. Kč) 

Paragraf - oddíl Druh - poloţka 2007 2008 2009 2010 

3313 Kino Panorama Teplo 134 216 29 0 

3313 Kino Panorama Dotace FO 650 0 0 0 

3313 Kino Panorama 
Vyrovnání DPH 

u Dolby Digital 0 77 0 0 

3313 

Kino 

Panorama 

celkem 

 

784 293 29 0 

3314 
Městská 

knihovna 

Opravy a 

udrţování 32 26 163 0 

3314 
Městská 

knihovna 

Neinvestiční 

příspěvky 

zřízeným PO 4 585 4 812 5 278 4 922 

3314 

Městská 

knihovna 

Celkem 

 

4 617 4 838 5 441 4 922 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Ostatní osobní 

výdaje 13 4 0 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury  
Stravování 

6 0 0 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 
Věcné dary 

0 0 0 1 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Drobný 

dlouhodobý 

hmotný majetek 0 0 17 8 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

dotace OPS 0 0 25 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 
Pohoštění 

0 0 4 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

dotace NO 20 233 179 181 
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3319 
Záleţitosti 

kultury 

Dotace 

právnickým/ 

fyzickým 

osobám 58 93 79 11 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Nákup ostatních 

sluţeb 208 73 530 49 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

dotace 

občanským 

sdruţením 64 124 289 139 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Opravy a 

udrţování 162 0 261 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Nákup 

materiálu  41 273 137 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

příspěvky 

ostatním PO 

kde město není 

zřizovatel 5 9 309 9 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

dotace církvím 

a náb. spolkům 0 10 0 0 

3319 
Záleţitosti 

kultury 

Neinvestiční 

dotace zřízeným 

PO (TK-A) 4 370 5 262 5 390 5 068 

3319 

Záleţitosti 

kultury – 

celkem 

 

4 947 6 081 7 220 5 466 

3421 
Volný čas dětí a 

mládeţe (SVČ) 

Neinvestiční 

dotace zřízeným 

PO 500 671 891 863 

3421 
Volný čas dětí a 

mládeţe (SVČ) 

Neinvestiční 

dotace zřízeným 

PO 180 521 80 0 

3421 

Volný čas dětí 

a mládeţe 

(SVČ) – 

celkem 

 

680 1 192 971 863 

 

KULTURA – 

běţné výdaje 

celkem 

 

11 028 12 404 13 661 11 251 

 
KULTURA – 

kapitálové 

výdeje celkem 

 

75 243 2 352 0 

 
KULTURA – 

celkem 
 

11 103 12 647 16 013 11 251 

Zdroj: údaje z ARIS – web, vlastní zpracování. 
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V roce 2007 tvořily běţné výdaje na kulturu celkem 11 028 tis. Kč. Nejvyšší poloţku 

tvořily v tomto roce dotace příspěvkovým organizacím.  Ty se podílí na výdajích na kulturu 

necelými 88 %. Největší prostředky z provozních dotací plynou TK- agentuře (TK-A) 

a Městské knihovně. Mimo příspěvku na provoz město poskytlo ještě TK-A finanční 

prostředky na opravu střechy jimi vyuţívané budovy, coţ se promítlo v záleţitostech kultury 

v  poloţce opravy a udrţování. Také Městské knihovně město přispělo na drobné opravy. 

Na začátku roku poskytlo město SVČ dotaci na provoz 500 tis. Kč, která byla v průběhu roku 

doplněna o částku 180 tis. Kč. Další významnou poloţkou je příspěvek fyzickým osobám. 

Tento příspěvek je poskytován na provoz kina Panorama, který do roku 2007 město 

pronajímalo. Další významnou poloţku tvořil nákup ostatních sluţeb, jeţ v tomto roce 

zahrnoval sluţby spojené s akcemi Roţnovské malé tisky, Valašení, Ţivot na oblaku a Kdo 

si hraje, nezlobí. Tato částka celkem tvořila více jak 200 tis. Kč. Na nákup materiálu na výše 

uvedené akce bylo městem vynaloţeno téměř 41 tis. Kč. Další výdaje, jeţ město poskytlo, 

byly výdeje na základě dohody o provedení práce, za moderování proběhlých akcí a nákup 

drobného občerstvení pro účinkující. V roce 2007 město také finančně mnoho fyzických osob 

zabývajících se kulturou, ale také různé neziskové organizace a občanská sdruţení. Celková 

částka této podpory dosáhla výše 102 tis. Kč. Nejvíce prostředků z této části rozpočtu bylo 

poskytnuto folklornímu souboru Radhošť a Souboru písní a tanců Javořina. Tyto prostředky 

byly jimi vyuţity na pronájem sálů na nácvik muziky a tanců, údrţbu krojů a archivaci písní 

a tanců. Dále pak Josefu Malinovi na 19. Setkání heligonkářů, Radku Němečkovi na Cyklus 

přednášek o buddhismu a seznámení s jeho metodami, Valašskému muzejnímu 

a národopisnému spolku na Roţnovské slavnosti 2007, cimbálové muzice Kotár na CD písní 

z Valašské Bystřice, Sdruţení přátel ZUŠ na Roţnovské kejklování - divadelní festival v trávě 

a na zájezd orchestru Junior beskydská muzika do partnerských měst Bergen-SRN a Šrem -PL 

a dalším. Kapitálové výdaje, na kulturu z rozpočtu města dosáhly výše 75 tis. Kč. Z těchto 

prostředků bylo hrazeno rozšíření internetových sluţeb pro návštěvníky Městské knihovny. 

Celkově na kulturu v tomto roce město vydalo 11 103 tis. Kč.  

V roce 2008 tvořily běţné výdaje rozpočtu města na kulturu 12 404 tis. Kč. I v tomto 

roce tvořily nejvyšší poloţku dotace příspěvkovým organizacím města. Tato částka byla 

celkově 11 266 tis. Kč a z celkových výdajů na kulturu tvořila 90 %. V tomto roce došlo ke 

změně, kdy kino Panorama jiţ nebylo v pronájmu, ale bylo přiřazeno příspěvkové organizaci 

T klub - agentuře, to znamená, ţe místo dotace fyzické osobě, byla dotace na provoz kina 

zahrnuta v provozní dotaci TK-A. V tomto roce bylo ještě v samostatném oddílu Kino 

Panorama účtovány výdaje na teplo a také vyrovnání DPH za koupi Dolby Digital projektoru. 
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Dále se město kromě provozní dotace poskytnuté Městské knihovně podílelo také na její 

údrţbě. Na začátku tohoto roku získalo SVČ příspěvek na provoz ve výši 671 tis. Kč. 

V proběhu roku město tuto dotaci rozšířilo o 521 tis. Kč. Další významnou poloţkou byl 

nákup materiálu a nákup sluţeb na zajištění akcí Roţnovské Valašení, Kdo si hraje, nezlobí, 

Roţnovské malé tisky a Ţivot na oblaku. S tím souvisely také výdaje na moderátory těchto 

akcí. Celkově tato částka tvořila 350 tis. Kč. V roce 2008 poskytlo město velké mnoţství 

finančních prostředků na podporu fyzických osob zabývajících se kulturou a také mnoha 

různým organizacím. Mezi nejvýznamnější patřily Rots and Culture o. s., Roţnovská Regge 

Etno pohodička 2008- hudebně, divadelně vzdělávací festival, Soubor písní a tanců Javořina a 

folklornímu souboru Radhošť, jeţ tyto prostředky vyuţila opět na pronájem sálů, na nácvik 

muziky a tanců, údrţbu krojů a archivaci písní a tanců. Dále folklornímu souboru Soláň na 

vydání hudebního nosiče, Josefu Malinovi na akci 20. setkání heligonkářů, Mgr. Haně Děcké 

na projekt Kořeny Valašska, Cimbálové muzice Kotár na dokončení CD s písněmi z Valašské 

Bystřice, Iskérka o. s., Valašský muzejní a národopisný spolek projekt Valašské tradice 

Roţnovska a mnoho dalších. Celková výše prostředků na tuto část kultury dosáhla částky 458 

tis. Kč. Kapitálové výdaje v tomto roce dosáhly výše 243 tis. Kč a zahrnovaly technické 

vybavení na internetové sluţby v Městské knihovně a výstavbu plynové kotelny T – 

K agentury. Celkově z rozpočtu města bylo na kulturu vydáno 12 647 tis. Kč. 

V roce 2009 tvořily běţné výdaje na kulturu celkem 13 661 tis. Kč. Jako kaţdý rok 

i v tomto roce tvořily největší část výdajů výdaje na příspěvkové organizace, jimiţ jsou TK- 

A, Městská knihovna a SVČ. Celkem tato částka tvořila 11 639 tis. Kč. Na celkových 

výdajích se tato částka podílela 85 %. TK – A a Městské knihovně poskytlo město v tomto 

roce také prostředky na opravu a udrţovaní budov jimi vyuţívaných. SVČ dostalo na začátku 

roku příspěvek na provoz ve výši 891 tis. Kč, který byl v průběhu roku doplněn o částku 80 

tis. Kč. Velká část finančních prostředků byla v tomto roce pouţita na architektonickou soutěţ 

na výstavbu Víceúčelového centra pro kulturu a jeho studie, která byla zahrnuta do poloţky 

nákup ostatních sluţeb a tvořila celkem 389 tis. Kč. Zbylou část poloţky nákup ostatních 

sluţeb a nákup materiálu tvořily nákupy na podporu nebo zajištění akcí konaných ve městě, 

kterými v tomto roce byly Roţnovské slavnosti, Roţnovské Valašení, Kdo si hraje, nezlobí, 

vydání roţnovského zpravodaje KAM, projektů Odkaz našich předků a Staré vánoční písně 

a koledy, Altánek v parku. Celkově tyto prostředky dosáhly výše 530 tis. Kč. V tomto roce 

byl nakoupen dlouhodobý drobný majetek v rámci projektu Karpatské tradice a to notebook 

v hodnotě 17 tis. Kč. I v roce 2009 město podporovala velké mnoţství fyzických osob 

zabývajících se kulturou a také mnoho jiných organizací. Mezi největší z nich patří folklorní 
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soubor Radhošť a Soubor písní a tanců Javořina. Tyto prostředky byly jimi vyuţity 

na pronájem sálů na nácvik muziky a tanců, údrţbu krojů a archivaci písní a tanců. Dále 

město finančně podpořilo Sdruţení přátel ZUŠ Roţnov p. R., o. s. akci Muzika bez hranic, 

Valašský muzejní a národopisný spolek - Za lidovou kulturou Valašska, Muţský pěvecký 

spolek Haná Olomouc - XV. Festival Muţských pěveckých sborů Roţnov p. R. Valašské 

muzeum v přírodě, Hanu Děckou – Kořeny pod Radhoštěm, Činnost občanského sdruţení 

Přátelé fotografie, Zdravý Roţnov - Zdravý rok 2009- část kulturní: Slavnost Slunovratu 

a Po pašeráckých stezkách, Josefa Malinu - 21. Setkání heligonkářů, Nadační fond 

Gymnázium Roţnov p. R. - Divadelní představení: Babička, Fotoklub R9 - Uspořádání 

Moravskoslezského mapového okruhu - Výstava úspěšných fotografií pro veřejnost, diskusní 

panel a workshop v srdci Beskyd, Mgr. Lukáše Herinka - X. hudební ateliér v Roţnově pod 

Radhoštěm 2009, Waldorfskou iniciativu Valašska o. s. - Mateřské centrum Kolovrátek, 

Roost and culture - RoţnovSka Reggae Etno pohodička 2009 a další. Celkově město na tuto 

podporu vydalo 667 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje na kulturu v tomto roce tvořily 2 352 

tis. Kč. Největší část těchto výdajů a to 2 131 tis Kč bylo vyuţito na výstavbu altánku v parku. 

Dále na pokračování rekonstrukce budovy T–K agentury. Celkově město poskytlo v roce 

2009 ze svého rozpočtu 16 013 tis. Kč. 

V roce 2010 tvořily běţné výdaje na kulturu celkem 11 251 Kč. Nejvyšší poloţku 

tvořily v tomto roce příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím. Celkově tyto příspěvky 

dosahují částky 10 853 tis. Kč coţ je 96,5 % z celkových výdajů města na kulturu. Největší 

prostředky z provozních dotací plynou TK- Agentuře a Městské knihovně. V tomto roce jim 

nejsou oproti jiným letem poskytnuty ţádné prostředky na opravu a udrţování. SVČ dostalo 

na začátku roku příspěvek na provoz ve výši 863 tis. Kč, který později nebyl navýšen. Nákup 

ostatních sluţeb byl v tomto roce pouze do výše 49 tis. Kč a to na projekt Altánek v parku. 

I v roce 2010 město poskytlo podporu na kulturu fyzickým osobám, ale také jiným 

organizacím. Nejvýznamnější část tvořily např. Soubor písní a tanců Javořina - Zajištění 

nácviku tanců a hudby, údrţba a ušití krojových součástek, obnova a oprava hudebních 

nástrojů, archivace písní a tanců, folklorní soubor Radhošť - Soubory Radhošť a Malý 

Radhošť udrţují tradice, Sdruţení přátel ZUŠ Roţnov p. R - Muzika bez hranic, Kolovrátek 

o. s. - Mateřské centrum Kolovrátek, Sdruţení přátel souboru Soláň - Soubor Soláň slaví 

20 let, Valašský muzejní a národopisný spolek - Valašské muzeum ve vzpomínkách, Nadační 

fond Gymnázia v Roţnově p. R. - Divadelní představení: Filozofská historie. Tato podpora 

tvořila celkem 340 tis. Kč. V tomto roce nabyla uskutečněna v oblasti kultury ţádná investiční 

akce. Město na kulturu poskytlo ze svého rozpočtu celkem 11 251 tis. Kč. 
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 Za sledované období město vydávalo na kulturu stále víc prostředků. Výjimku tvořil 

pouze rok 2010, kdy se město rozhodlo šetřit. Tyto úspory se však netýkaly jen oblasti 

kultury, ale i ostatních oblastí. V letech 2007 – 2009 rostly běţné výdaje na kulturu z rozpočtu 

města ročně o více jak 1 200 tis. Kč. Aţ po rok 2009 rostly také kapitálové výdaje, které 

město v rámci úspor v roce 2010 na kulturu nevydalo ţádné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

4 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ KULTURY MĚSTEM 

ROŢNOV POD RADHOŠTĚM 

 

 

Město Roţnov pod Radhoštěm je městem Zlínského kraje. Kultura je zde financována 

jak z veřejných tak soukromých rozpočtů. Z veřejných zdrojů zde plynou prostředky jednak 

z rozpočtu města samotného, ale také z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva kultury. 

 

4.1 Financování kultury z veřejných zdrojů na území ČR 

 

Kultura na území ČR je financována nejen soukromými zdroji, ale i zdroji veřejnými. 

Mezi ty patří především obce, kraje, státní fondy a Ministerstvo kultury. Mezi další 

ministerstva, která se podílí na financování kultury, patří Ministerstvo zahraničních věcí, 

jehoţ prostředky vydávané v této oblasti jdou na rozhlasové a televizní vysílání. Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra, jehoţ výdaje jdou na Muzeum police Praha. Ministerstvo 

zemědělství s výdaji na Národní zemědělské muzeum, Ministerstvo školství mládeţe 

a tělovýchovy pro Státní technickou knihovnu a Muzeum J. A. Komenského Praha a dále také 

Kancelář Prezidenta republiky.   

 

 

  Tabulka č. 4.1: Financování kultury z veřejných rozpočtů na území ČR (v tis. Kč) 

Státní rozpočet 2007 2008 2009 

Státní fond kultury 23 749 37 698 15 491 

Státní fond kinematografie 269 302 126 156 158 813 

Kancelář prezidenta republiky 440 185 348 814 266 092 

Ministerstvo zahraničních věcí 68 000 68 000 64 600 

Ministerstvo obrany 19 351 17 874 18 306 

Ministerstvo vnitra 19 184 19 701 20 867 

Ministerstvo zemědělství 53 352 62 425 70 590 

MŠMT 435 029 496 204 631 588 

Celkem 1 328 152 1 176 872 1 246 347 

Ministerstvo kultury 8 300 419 7 940 638 7 844 221 

Celkem státní rozpočet 9 628 571 9 117 510 9 090 568 

Územně samosprávné celky       

Obce a DSO 11 832 909 12 439 618 14 944 426 

Kraje 2 677 645 2 826 634 2 903 208 



 61 

Celkem ÚSC 14 510 554 15 266 252 17 847 634 

Celkem  24 139 125 24 383 762 26 938 202 

Zdroj: Mockovčiaková A., Financování kultury z veřejných rozpočtů v r. 2009. 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe z veřejných rozpočtů jde za sledované období 

na oblast kultury průměrně 25 153 696 tis. Kč ročně. Z této částky jde celkem 36,9 % 

z kapitol státního rozpočtu tj. 9 278 883 tis. Kč. Největší podíl na výdajích na kulturu ze SR 

má Ministerstvo kultury. Průměrná částka na kulturu ve sledovaném období je 8 028 426 tis. 

Kč tj, 31,9 %. Zbylých 63,1 % prostředků na kulturu tvoří výdaje ÚSC a to průměrem 

15 874 813 tis. Kč ročně. Z toho 82 % tvoří prostředky vydávané obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí a 18 % prostředky krajů. Na celkových výdajích na kulturu se obce a dobrovolné 

svazky obcí podílejí 52 % a kraje 11 %. 

 

Graf č. 1: Výdaje na kulturu z veřejných prostředků v letech 2007 – 2009. 

  
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, ţe prostředky z Ministerstva kultury na tuto oblast 

postupně mírně klesají. Naproti tomu stále více prostředků plyne z rozpočtu obcí. V roce 2009 

poskytly obce na kulturu o 3 111 517 tis. Kč tj. o 21 % Kč více neţ v roce 2007. Prostředky 

vydávané kraji za sledované období rostou jen mírně.  
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Tabulka č. 4.2: Průměrné výdaje na kulturu v ČR v přepočtu na obyvatele 

 Průměrné výdaje na 

kulturu (v tis. Kč) 

Přepočet na 1 obyvatele ČR 

(v Kč) 

Kultura celkem 25 153 696 2 442 

Státní rozpočet 9 278 883 901 

Kraje 2 802 496 272 

Obce  13 072 318 1 269 

 Zdroj: Údaje z www.nipos-MK.cz, vlastní výpočty. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe z průměrné částky na kulturu v CŘ celkem 

vychází v přepočtu na obyvatele částka 2 442 Kč. Průměrné výdaje státního rozpočtu tvoří 

částku 901 Kč na obyvatele. Z výdajů krajů tvoří tento přepočet 272 Kč na jednoho obyvatele 

ČR. Největší částku na kulturu vydávají obce a to 1269 Kč. Roţnov pod Radhoštěm vydává 

ze svého rozpočtu na jednoho obyvatele obce v oblasti kultury 729 Kč coţ je v tomto srovnání 

částka podprůměrná.  

 

 

Graf č. 2: Průměrné výdaje na oblast kultury v ČR v přepočtu na obyvatele. 

 

Zdroj: údaje z ARIS –web, vlastní zpracování. 
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4.2 Financování kultury z rozpočtu Zlínského kraje 

 

Zlínský kraj patří, co se týče poskytování prostředků na oblast kultury mezi kraje 

průměrné. Kraj zřizuje pro kulturu mnoho příspěvkových organizací. Kaţdoročně poskytuje 

jednotlivých obcím na základě ţádosti o grant či dotace velké mnoţství finančních prostředků. 

Na území kraje se nachází 305 obcí, mezi něţ patří i Roţnov pod Radhoštěm. V tomto městě 

kraj zřizuje jako svou příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu.   

 

Tabulka č. 4.3: Výdaje Zlínského kraje na oblast kultury k celkovým výdajům kraje 

 rok výdaje celkem 
výdaje na kulturu 

běţné Kapitálové celkem 

Zlínský kraj 

2007 15 999 317 154 238 13 717 167 955 

2008 17 406 136 161 337 26 554 187 891 

2009 14 878 608 173 528 39 611 213 139 

Zdroj: Z www.nipos-mk.cz. 

 

 Dle výše uvedené tabulky lze zjistit, ţe Zlínský kraj vydává za sledované období 

průměrně 195 661 tis. Kč ročně. Do roku 2008 prostředky na kulturu rostly. v roce 2009 

se však výdaje na kulturu sníţily o více neţ 2 000 tis. Kč coţ bylo způsobeno dopadem krize 

z roku 2008.  Při přepočtu na jednotlivé obce připadá na kulturu jedné obci 642 tis. Kč. 

V tomto případě také musíme zohlednit velikost jednotlivých obcí v kraji a to, ţe některým 

kraj přispívá velkou částí a většině obcí neposkytuje ţádné prostředky. Co se týče města 

Roţnov pod Radhoštěm, vydává kraj na toto město průměrně 18 951 tis. Kč ročně tj. 9,7 % 

z jeho průměrných výdajů na kulturu celkem. Největší část prostředků na kulturu z rozpočtu 

kraje je poskytnuta jím zřízeným příspěvkovým organizacím.  

 

4.3 Financování kultury městem Roţnov pod Radhoštěm 

 

Roţnov pod Radhoštěm se na kultuře podílí jednak prostřednictvím svých zřízených 

příspěvkových organizací T-Klub a Městská knihovna, mezi příspěvkové organizace 

zabývající se převáţně kulturou město řadí Středisko volného času, které dostává od města, 

jeţ je jeho zřizovatelem příspěvek na provoz, ale od Zlínského kraje získává prostředky 

na úhradu mezd. Dále se na kultuře ve městě podílí podporou jiných subjektů, jakou jsou 
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například národopisné soubory Radhošť a Malý Radhošť, Kotár, připívá také na vydávání 

Roţnovských malých tisků, nebo zpravodaje KAM. Tyto subjekty musí zpracovat na základě 

své činnosti ţádost o příspěvek a město je podporuje prostřednictvím kaţdoročně vyčleněných 

finančních prostředků pro tyto účely. 

 

 

Tabulka č. 4.4: Běţné výdaje města na oblast kultury (v tis. Kč) 

Běţné výdaje města na kulturu 2007 2008 2009 2010 

Kulturní organizace zřizované městem 9 828 11 293 12 063 10 853 

Ostatní kulturní organizace 1 199 1 112 1 597 398 

Výdaje města na kulturu- celkem 11 027 12 405 13 660 11 251 

Zdroj: údaje z ARIS – web, vlastní zpracování. 

 

 Ve sledovaném období běţné výdaje na kulturu vţdy převyšují 10 mil. Kč. V roce 

2007 tvořilo financování kulturních organizací zřizovaných městem 89 % celkových výdajů 

na kulturu. Zbylé prostředky byly na základě ţádostí o dotaci, příspěvek či grant po schválení 

rozděleny mezi fyzické osoby a další organizace zabývající se kulturou. V roce 2008 město 

v rozpočtu vyčlenilo více prostředků na kulturu a celkově se zvýšily o více neţ 1 mil. Kč. 

Tato částka byla rozdělena mezi městem zřizované příspěvkové organizace a z celkových 

výdajů na kulturu město rozdělilo 91 % prostředků na tyto PO. V roce 2009 se výdaje 

na kulturu opět zvýšily a opět šlo o rozdělení vlastním PO zřízeným pro oblast kultury 

a z celkových výdajů tvořily 88 %. V roce 2010 došlo k výraznému poklesu, který byl 

zapříčiněn zvýšenou spořivostí v oblasti kultury. V tomto roce bylo 96 % prostředků 

na kulturu rozděleno mezi příspěvkové organizace. Průměrně za sledované období město 

z vyčleněných prostředků financuje z  91 % příspěvkové organizace, které zřizuje pro oblast 

kultury a zbylých 9 % rozděluje ostatním kulturním organizacím.  
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Graf č. 3: Běţné výdaje z rozpočtu města na kulturu celkem. 

 

Zdroj: údaje z ARIS –web, vlastní zpracování  

 

 Srovnáním v časové řádě lze vypozorovat, ţe výdaje na kuturu, které město 

poskytovalo svým příspěvkovým organizacím do roku 2009 rostly. V tomto roce 

se neprojevily ani dopady krize v roce 2008. V roce 2010 však klesly výdaje poskytované 

příspěvkovým organizacím o 10 % a ostatním orgaizacím v rámci kultury o 75 %. Uvedené 

rozdíly byly důsledkem šetření v této oblasti.   

 

 

4.4  Financování oblasti kultury městem ve vztahu k celkovému rozpočtu   

města.  

 

Z celkového rozpočtu města připadá na kulturu část běţných výdajů, ale také část 

výdajů kapitálových. Tyto kapitálové však nebývají pravidelné.  

 

 

Tabulka č. 4.5: Financování oblasti kultury ve vztahu k celkovému rozpočtu (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Běţné výdaje 357 342 305 989 324 244 307 913 

Kapitálové výdaje 43 431 76 980 86 493 24 853 

Výdaje města  

– celkem 400 773 382 969 410 737 332 756 
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Běţné výdaje  

– oblast kultury 11 028 12 404 13 661 11 251 

Kapitálové výdaje 

 – oblast kultury 75 243 2 352 0 

Výdaje na oblast 

kultury -celkem 11 103 12 647 16 013 11 251 

Zdroj: údaje z ARIS – web, vlastní zpracování. 

 

 V roce 2007 dosáhly celkové výdaje rozpočtu města 400 773 tis. Kč, z toho 89 % 

tvořily výdaje běţné a 11 % výdaje kapitálové. Na oblast kultury bylo poskytnuto 3 % 

běţných výdajů a 0,2 % kapitálových výdajů. Celkově se kultura na rozpočtu města v roce 

2007 podílela necelými 3 %.   

 V roce 2008 město hospodařilo s výdaji ve výši 382 969 tis. Kč. Z této částky tvoří 

běţné výdaje 80 % běţné výdaje a zbylých 20 % výdaje kapitálové. Pro oblast kultury byly 

vyčleněny 4 % běţných výdajů a 0,3 % kapitálových výdajů. V tomto roce se i přes sníţení 

celkových výdajů města zvýšily jak běţné tak kapitálové výdaje na kulturu a to více neţ 

o 1 mil. Kč. Celkově město v roce 2008 vydalo na kulturu ze svého rozpočtu 3,3 %. 

 V roce 2009 se zvýšily celkové výdaje města na částku 410 737 tis. Kč. Z toho 79 % 

tvořily běţné výdaje a 21 % kapitálové výdaje. Na kulturu v tomto roce město poskytlo 4,2 % 

běţných výdajů a 2,7 % kapitálových výdajů. Z celkového rozpočtu města bylo na kulturu 

poskytnuto 3,9 %.  

 V roce 2010 se výdaje města sníţily na částku 332 756 tis. Kč. Běţné výdaje tvořily 

93 % a výdaje kapitálové 7 % rozpočtových výdajů. Sníţení celkových výdajů se promítlo 

i ve sníţení výdajů na kulturu, kdy kapitálové nebyly poskytnuty ţádné a běţné výdaje tvořily 

3 %.  

 Z tohoto porovnání zle vidět, ţe Roţnov pod Radhoštěm vydává na kulturu průměrně 

částku 12 754 tis. Kč ročně coţ je 3,3 % z rozpočtu města. Kapitálové výdaje zde nejsou 

pravidelné a město je poskytuje v různé výši. I v tomto srovnání se významně liší rok 2009, 

kdy město rozdělilo ze svých běţných výdajů na kulturu více neţ 13 mil. Kč, ale díky 

přípravě projektu na víceúčelové centrum pro kulturu také poskytlo více neţ 2 mil. Kč 

kapitálových výdajů. V roce 2010 došlo k výraznému poklesu z důvodu úspor. Na oblast 

kultury se tedy dostalo téměř o 2 mil. Kč méně z běţných výdajů a kapitálové nebyly 

poskytnuty ţádné. V přepočtu na obyvatele město vydává ze svého rozpočtu ročně 729 Kč 

na jednoho obyvatele. 
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4.5 Financování kulturních organizací ve městě 

 

V následující tabulce jsou rozděleny výnosy jednotlivých organizací a spolků 

v Roţnově pod Radhoštěm. Kaţdé organizaci plynou prostředky z rozdílných veřejných 

zdrojů v rozdílné výši. Zde je zachyceno kolik jaká část prostředků připadá organizacím 

z rozpočtu města, kraje, Ministerstva kultury a kolik tvoří ostatní prostředky.  

 

 

  Tabulka č. 4.6: Financování kulturních organizací ve městě. 

Organizace Rok Město Kraj Ministerstvo 

kultury  

Ostatní 

prostředky 

Valašské 

muzeum 

v přírodě 

2007 0 0 40 226  22 035 

2008 0 0 49 332 24 282 

2009 300 0 48 162 24 147 

2010 0 0 47 354 24 647 

Základní 

umělecká 

škola 

2007 0 14 544 0 2 472 

2008 0 15 639 0 2 649 

2009 0 16 405 0 2 246 

2010 0 16 235 0 3 214 

Městská 

knihovna 

2007 4 585 0 0 670 

2008 4 812 0 0 730 

2009 5 278 0 0 633 

2010 4 922 0 0 891 

T – Klub 

Agentura 

2007 4 370 60 275 2 930 

2008 5 262 60 0 4 086 

2009 5 390 60 243 5 006 

2010 5 069 45 0 4 956 

Středisko 

volného času 

2007 500 3 077 0 1 487 

2008 671 3 538 0 1 671 

2009 891 3 470 0 1 518 

2010 863 3 039 0 2 004 

Folklorní 

soubor 

Radhošť 

2007 68 0 0 122 

2008 135 0 20 681 

2009 86 0 0 200 

2010 50 0 0 225 

Folklorní 

soubor 

Soláň 

2007 0 0 0 192 

2008 32 0 0 168 

2009 0 0 0 220 

2010 30 0 0 85 

Soubor písní 

a tanců 

Javořina 

2007 10 0 0 0 

2008 15 0 0 11 

2009 26 0 0 33 

2010 13 0 0 67 

Zdroj: údaje poskytnuté jednotlivými organizacemi, vlastní zpracování 
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Celkové výnosy Valašského muzea v přírodě tvořily v roce 2007 částku 62 261 tis. 

Kč. Z 65 % bylo v tomto roce financováno z prostředků Ministerstva kultury, jeţ jej zřizuje. 

V tomto roce nebyla poskytnuta ţádná dotace ze Zlínského kraje ani z městského úřadu 

a zbylých 35 % tvořily individuální dotace či dary a prostředky z vlastní činnosti, kde nejvyšší 

podíl mají trţby ze vstupného. V roce 2008 tvořily celkové výnosy částku 73 614 tis. Kč. 

Celkem byla tato částka tvořena prostředky od zřizovatele z 67 % a z vlastní činnosti 

a individuálních dotací a darů mělo muzeum 33 % celkových příjmů. Ani v tomto roce nebyla 

poskytnuta ţádná dotace či dar od města ani Zlínského kraje. Celkové výnosy dosáhly v roce 

2009 částky 72 609 tis. Kč. Z toho tvořil přípěvek od zřizovatele celkem 66 % celkových 

výnosů. V tomto roce dostalo muzeum 300 tis. z rozpočtu města na pořádání Roţnovských 

slavností. Na celkových výnosech muzea se tato částka projevila 0,4 %. Zbylých 33,6 % 

tvořily prostředky z vlastní činnosti či individuální dotace a dary. V roce 2010 tvořily výnosy 

celkem 72 002 tis. Kč a muzeum mělo opět pouze prostředky od MK jako zřizovatele 

a to 66%. Zbylou část celkových výnosů tj. 34 % tvořily prostředky z vlastní činnosti 

a individuální dotace či dary. Z toho vyplývá, ţe za sledované období je Valašské muzeum 

v přírodě financováno průměrem z 66 % svým zřizovatelem a zbylých 33 % je financováno 

vlastními výnosy a individuálními dotacemi či dary. Z městského úřadu získává dotace 

výjimečně.  

Základní umělecká škola je zřízená jako příspěvková organizace Zlínského kraje. 

V roce 2007 tvořily celkové výnosy organizace 17 017 tis. Kč a příspěvek na provoz 

od zřizovatele dosáhl 85 % a zbylých 15 % tvořily vlastní prostředky, z nichţ je největší část 

sloţena z úplaty za školné. Celkové výnosy v roce 2008 dosáhly výše 18 288 tis. Kč 

a prostředky od zřizovatele tvořily 86 % a dalších 14 % tvořily vlastní výnosy. V roce 2009 

tomu bylo podobně. Celkové výnosy dosáhly částky 18 651 tis. Kč a příspěvky zřizovatele 

tvořily 88 % a vlastní výnosy 12 %. Rok 2010 pokračoval také pouze prostředky 

od zřizovatele a to ve výši 83 % a prostředky vlastními 17 %. Celkové výnosy tvořily v tomto 

roce 19 449 tis. Kč. Na ZUŠ nepřispívá ani městský úřad ani Ministerstvo kultury. Průměrně 

tvoří příspěvky zřizovatele ZUŠ 85,5 % všech výnosů za rok. Zbylých 14,5 % tvoří vlastní 

výnosy.  

Výnosy Městské knihovny jsou tvořeny pouze příspěvky od zřizovatele, jimţ 

je město a vlastními výnosy. Zlínský kraj ani Ministerstvo kultury zde ţádné prostředky 

neposkytuje. V roce 2007 dosáhly výnosy celkem 5 255 tis. Kč a příspěvek od zřizovatele 

tvořil 87 %. Zbylých 13 % tvořily vlastní výnosy, na kterých se nejvíce podílely členské 

a sankční poplatky. Stejnou procentuální částí byly sloţeny i celkové výnosy v roce 2008 
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z částky 5 543 tis. Kč. Celkové výnosy v roce 2009 tvořily 5 910 tis. Kč, z toho prostředky 

zřizovatele tvořily 89 % a vlastní výnosy 11 % celkových výnosů. V roce 2010 město jako 

zřizovatel poskytlo knihovně celkem 85 % jejích výnosů a zbylých 15 % tvořily vlastní 

výnosy. Výnosy celkem v roce 2010 byly 5 813 tis. Kč. Za sledované období se město jako 

zřizovatel podílí průměrně 87 % na celkových výnosech ročně. Zbylých 13 % tvoří vlastní 

výnosy.  

T – Klub agentura je zřízena také jako příspěvková organizace města. Této 

organizaci plynou prostředky jak od zřizovatele, jímţ je město tak od Zlínského kraje, ale také 

od Ministerstva kultury. Zbylou část celkových výnosů tvoří vlastní výnosy a individuální 

dotace, dary a vlastní doplňková činnost. V roce 2007 tvořily celkové výnosy včetně výnosů 

z doplňkové činnosti 7 635 tis. Kč. Příspěvek od zřizovatele se na této částce podílel 57 %. 

Zlínský kraj se na výnosech podílel 1 % a Ministerstvo kultury 4 %. Zbylých 38 % tvořily 

vlastní výnosy a prostředky z individuálních dotací, darů a výnosy z doplňkové činnosti. 

Výnosy celkem v roce 2008 dosáhly výše 9 408 tis. Kč. Přípěvek od zřizovatele tvořil 56 %, 

1 % se na celkových výnosech této organizace podílel Zlínský kraj a zbylých 43 % tvořily 

vlastní výnosy, dotace, dary a výnosy z doplňkové činnosti. Ministerstvo kultury v tomto roce 

neposkytlo ţádný příspěvek. V roce 2009 tvořily celkové výnosy 10 699 tis. Kč. Z toho byl 

příspěvek od zřizovatele 50 % celkových výnosů, další 1 % poskytl organizace Zlínský kraj, 

2 % výnosů tvořila dotace od Ministerstva kultury a zbylých 47 % tvoří vlastní výnosy, 

dotace či dary a výnosy z doplňkové činnosti. V roce 2010 bylo zřizovatelem poskytnuto také 

50 % celkových výnosů, kdy výnosy celkem tvořily 10 070 tis. Kč. Krajský úřad poskytl 

0,5 % celkových výnosů a zbylých 49,5 % tvořily vlastní výnosy včetně dotací, darů a výnosy 

z doplňkové činnosti. Průměrně financuje tuto organizaci z 53 % město jako zřizovatel, 1 % 

se na celkových výdajích podílí Zlínský kraj, 44 % tvoří vlastní výnosy, dotace a dary. 

Nepravidelné dotace dostává organizace od Ministerstva kultury, ve sledovaném období činí 

průměrně 2 % celkových výnosů.  

 Středisko volného času je také příspěvkovou organizací města. V roce 2007 se město 

podílelo na celkových výnosech, které tvořily 5 064 tis. Kč, 10 %, Zlínský kraj 61 % 

a zbylých 29 % tvořily další individuální dotace a dary a výnosy z vlastní činnosti. V roce 

2008 tvořily celkové výnosy 5 880 tis. Kč.  Příspěvek od města činí 11 % celkových výnosů, 

dále 60 % příspěvek od Zlínského kraje a 29 % celkových výnosů tvoří další dotace a dary 

a vlastní výnosy. Celkové výnosy v roce 2009 dosáhly výše 5 879 tis. Kč. Na této částce tvořil 

příspěvek od zřizovatele 15 % a 59 % příspěvek od Zlínského kraje. Zbylých 26 % tvoří 

dotace, dary a vlastní výnosy organizace. Příspěvek od zřizovatele v roce 2010 tvořil také 
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15 % celkových výnosů, které v tomto roce dosáhly výše 5 908 tis. Kč, Zlínský kraj 

se na výnosech podílel 51 % a 34 % tvoří výnosy vlastní, dotace a dary. Ministerstvo kultury 

se na výnosech SVČ nepodílí vůbec. Průměrně tuto organizaci financuje z 58 % Zlínský kraj, 

který poskytuje prostředky na mzdy interních zaměstnanců. Dále z 13 % město a 29 % ročně 

tvoří vlastní výnosy a individuální dotace a dary.  

Folklorní soubor Radhošť je zřízen jako občanské sdruţení. V roce 2007 tvořily jeho 

výnosy celkem 190 tis. Kč. Dotace od města činila 36 % celkových výnosů. Zbylých 64 % 

tvořily členské příspěvky, dary a individuální dotace. Celkové výnosy v roce 2008 dosáhly 

výše 836 tis. Kč a město podílelo na těchto výnosech 16 %. Dalších 82 % tvořily vlastní 

výnosy, dotace a dary. V tomto roce poskytlo souboru dotaci i Ministerstvo kultury. Celkově 

se tato dotace promítla ve výnosech souboru 2 %. V roce 2009 tvořily celkové výnosy 286 tis. 

Kč. Město poskytlo v tomto roce dotaci, která tvořila 30 % celkových výnosů, zbylých 70 % 

tvořily vlastní výnosy dary a dotace. V roce 2010 dosáhly výnosy celkem 275 tis. Kč a město 

se na této částce podílelo 18 %, zbylých 82 % tvořily dotace, dary a vlastní výnosy. 

Ve sledovaném období je průměrně tento soubor financován z 25 % dotacemi z města a 75 % 

z vlastních výnosů, darů a individuálních dotací. 

Folklorní soubor Soláň je také zřízen jako občanské sdruţení. V roce 2007 tvořily 

vlastní výnosy 100 % celkových výnosů tj. částka 192 tis. Kč, město tedy neposkytlo ţádný 

příspěvek. V roce 2008, kdy výnosy celkem dosáhly výše 200 tis. Kč a příspěvek města tvořil 

16 % těchto výnosů. Zbylých 84 % tvořily vlastní výnosy, dary a individuální dotace. V roce 

2009 soubor také neobdrţel ţádný přípěvek od města a celých 100 % tvořily vlastní výnosy, 

dary a individuální dotace, tedy částku 220 tis. Kč. V roce 2010 město poskytlo souboru 

dotaci, která tvořila 26 % celkových výnosů. Tyto celkové výnosy dosáhly částky 115 tis. Kč. 

Zbylých 74 % tvoří vlastní výnosy, dotace a dary. Za sledované období je průměrně soubor 

financován z 90 % z vlastních výnosů a darů ročně a 10 % tvoří příspěvky od města.  

Soubor písní a tanců Javořina je zřízen jako občanské sdruţení. V roce 2007 byl 

soubor po delší pauze obnoven a 100 % výnosů tj. 10 tis. Kč poskytlo město. V roce 2008 

tvořily výnosy celkem 26 tis. Kč. Příspěvek města činil 58 % a zbylých 42 % tvořily 

individuální dotace, dary a vlastní výnosy. Celkové výnosy v roce 2009 dosáhly 59 tis. Kč 

a město poskytlo příspěvek ,jeţ se promítl v těchto výnosech 44 % a zbylých 56 % tvořily 

ostatní dotace, dary a vlastní výnosy. V roce 2010 měl soubor celkové výnosy ve výši 80 tis. 

Kč. Město přispělo na celkové výnosy souboru 16 %, zbylých 84 % tvořily vlastní výnosy, 

dotace a dary. Průměrně město financovalo za sledované období 54 % a zbylých 45 % tvořily 

individuální dotace, dary a vlastní výnosy.  
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Graf č. 4: Rozdělení průměrných výnosů sledovaných příspěvkových organizací.  

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 

Ze sledovaných kulturních organizací jsou průměrné výnosy na kulturu ve městě 108 

816 tis. Kč. Z toho z rozpočtu města jde těmto organizacím v průměru 10 810 tis. Kč tj. 10 %. 

Z rozpočtu kraje připadá těmto organizacím průměrná částka 18 951 tis. Kč tj. z průměrných 

výnosů na kulturu 18 %. Výnosy od Ministerstva kultury tvoří 46 087 tis. Kč tj. 42 % 

a zbytek výnosů těchto organizací tvoří průměrně 32 968 tis. Kč tj. 30 % celkových výnosů na 

kulturu města.  

 

4.6 Srovnání financování kultury s vybranými městy Zlínského kraje 

 

Pro srovnání financování kultury města Roţnov pod Radhoštěm jsou vybrána města, 

která se nacházejí na území Zlínského kraje a jsou jimi Bystřice pod Hostýnem, Napajedla, 

Slavičín, Otrokovice, a Uherský brod. Tyto města jsou vybrány záměrně tak aby byly stejně 

jako Roţnov pod Radhoštěm městy, které nejsou městy okresními.  
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Tabulka č. 4.7: Financování kultury ve vybraných městech Zlínského kraje (v tis. Kč). 

 

Město  

2007 2008 2009 

Běţné 

výdaje – 

celkem 

Kultura - 

celkem 

Běţné 

výdaje - 

celkem 

Kultura - 

celkem 

Běţné 

výdaje - 

celkem 

Kultura - 

celkem 

Bystřice 

pod 

Hostýnem 162 906 3 121 178 587 3 634 174 143 3 532 

Slavičín 58 710 1 600 68 710 1 638 68 310 1 821 

Napajedla 80 101 2 262 83 077 2 211 82 473 1 990 

Otrokovice 336 753 2 672 373 970 2 971 347 208 2 890 

Uherský 

Brod 405 634 3 990 446 821 4 167 448 227 6 161 

Roţnov 

pod 

Radhoštěm 357 342 11 028 305 989 12 404 324 244 11 251 

Zdroj: údaje z ARIS-web, vlastní zpracování.  

 

Město Bystřice pod Hostýnem má celkem 8 600 obyvatel a v oblasti kultury je známá 

především zámkem Bystřice pod Hostýnem, který je ve vlastnictví města a nacházím se v něm 

také Městské muzeum. Dále v oblasti kultury je moţno navštívit Kino klub, knihovnu a také 

se zde nachází Základní umělecká škola zřizovaná Zlínským krajem. Za sledované období 

město hospodaří v průměru s běţnými výdaji ve výši 171 879 tis. Kč. V období 2007 – 2009 

dalo město ze svého rozpočtu na oblast kultury průměrně 3 429 tis. Kč ročně tj. 2,0 % 

průměrných běţných výdajů. Průměrné běţné výdaje v oblasti kultury přepočtené na jednoho 

obyvatele města činí 400 Kč ročně.  

 

Město Slavičín má 6 916 obyvatel. V tomto městě je pro oblast kultury zřízeno 

Městské Muzeum, Městské kino, Městská knihovna a Divadlo Pařez. Krajem je zde zřízena 

Základní umělecká škola Slavičín. V letech 2007 – 2009 toto město hospodařilo s běţnými 

výdaji v průměrné výši 65 243 tis. Kč. Na oblast kultury bylo v tomto období průměrně 

poskytnuto 1 686 tis. Kč ročně tj. 2,6 % průměrných běţných výdajů celkem. Stav přepočtený 

na obyvatele čítá částku ve výši 244 Kč na jednoho občana města.  

 

Město Napajedla má 7 497 obyvatel. V oblasti kultury jsou zde zřizovány organizace 

jako např. městská knihovna, Kino Napajedla, Klub kultury, který zahrnuje divadelní soubor, 

Slovácký soubor a loutkový soubor, Muzeum Napajedla, Dům dětí a mládeţe Matýsek. 

Zlínský kraj zde zřizuje Základní uměleckou školu. Za sledované období město hospodaří 

v průměru s běţnými výdaji ve výši 81 884 tis. Kč. V tomto období město poskytlo na kulturu 
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v průměru 2 154 tis. Kč ročně tj. 2,6 % z průměrných běţných výdajů ročně. V přepočtu 

na obyvatele město vydává částku 287 Kč na jednoho obyvatele města.  

 

Město Otrokovice čítá 18 469 obyvatel. Pro oblast kultury se zde nachází městská 

příspěvková organizace Dům dětí a mládeţe Sluníčko, městská knihovna a galerie. Dále zde 

Zlínský kraj zřizuje Základní uměleckou školu. Ve sledovaném období město hospodařilo 

s běţnými výdaji v průměrné výši 352 644 tis Kč. Na oblast kultury poskytovalo město 

za sledované průměrně 2 844 tis. Kč tj. 0,8 % z průměrných běţných výdajů ročně. 

V přepočtu na obyvatele průměrné běţné výdaje v oblasti kultury činí částku 154 Kč 

na jednoho obyvatele města.  

 

Město Uherský Brod má 17 042 obyvatel. V oblasti kultury město zřizuje Příspěvkové 

organizace, jimiţ jsou: Dům dětí a mládeţe, Centrum pohybových kulturních aktivit, Dům 

kultury pod něj spadá Hvězdárna a Kino Máj. Dále jako organizační sloţku města Městkou 

knihovnu. Jako příspěvková organice Zlínského kraje je zde zřízena Základní umělecká škola. 

Ministerstvo kultury zde zřizuje Muzeum Jana Amose Komenského. V letech 2007 – 2009 

město hospodařilo s běţnými výdaji v průměrné výši 433 561 tis. Kč. Ve sledovaném období 

je na oblast kultury ročně vydaná částka v průměru 4 773 tis. Kč tj. 1,1 % průměrných 

běţných výdajů rozpočtu. V přepočtu na obyvatele průměrné běţné výdaje na kulturu tvoří 

částku 280 Kč na jednoho obyvatele města.  

 

Roţnov pod Radhoštěm má 16 972 obyvatel. Pro oblast kultury zřizuje příspěvkové 

organizace města, jako jsou T – Klub Agentura, pod níţ spadá Kino Panorama, Městská 

knihovna a Středisko volného času. Zlínský kraj je zde zřizovatelem příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola a Ministerstvo kultury ve městě zřizuje Valašské muzeum v přírodě 

jakou svou příspěvkovou organizaci. V letech 2007 – 2009 město hospodařilo s běţnými 

výdaji, které průměrně tvořily 329 192 tis. Kč ročně. Ve sledovaném období vydalo město 

z rozpočtových běţných výdajů na kulturu průměrně 11 561 tis. Kč tj. 3,6 %. V přepočtu 

na obyvatele průměrné běţné výdaje na kulturu tvoří částku 681 Kč na jednoho obyvatele 

města. 
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Tabulka č. 4.8: Průměrné běţné výdaje vybraných měst na oblast kultury v období 2007 – 

2009. 

 Roţnov pod 

Radhoštěm 

Bystřice 

pod 

Hostýnem 

Slavičín Napajedla Otrokovice Uherský 

Brod 

Procentuální 

podíl (v %) 3,6 2,0 2,6 2,6 0,8 1,1 

Přepočet na 

obyvatele  

(v Kč) 681 400 244 287 154 280 

Zdroj: údaje ARIS –web, vlastní zpracování 

  

Z uvedeného srovnání města Roţnov pod Radhoštěm a vybraných měst východní 

Moravy vyplývá, ţe město Roţnov pod Radhoštěm vydává na oblast kultury nejvíce 

prostředků ze svého rozpočtu jak v průměrném procentuálním podílu, který činí v tomto 

sledovaném období 3,6 % tak přepočteném stavu na obyvatele, který dosahuje průměrné výše 

681 Kč na jednoho občana města ročně. Coţ je ve srovnání s městem Otrokovice více neţ 

čtyřnásobek jeho částky na obyvatele. Vysoký podíl v přepočtu na obyvatele vydává také 

Bystřice pod Hostýnem. Jeho částka se pohubuje v ročním průměru 400 Kč. Procentuálním 

podílem na průměrných běţných výdajích z rozpočtu vydávají města Bystřice pod Hostýnem, 

Slavičín a Napajedla na kulturu průměrně okolo 2,4 % ročně, zatímco Otrokovice a Uherský 

Brod, vydává z rozpočtu průměrem 1 % ročně. Roţnov pod Radhoštěm je tedy v tomto 

srovnání nadprůměrný.  

 

Graf č. 5: Výdaje vybraných měst na oblast kultury v přepočtu na obyvatele. 

 

Zdroj: údaje z ARIS – web, vlastní zpracování.  
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5 ZÁVĚR 

 

Kultura je velmi strukturovanou oblastí různorodých individuálních, skupinových 

i společenských zájmů, aktivit a činností, která podstatnou měrou napomáhá k sociální 

identifikaci a všestrannému rozvoji jednotlivce a zároveň k integraci občanské společnosti, 

významná je její sociální a komunikační funkce. Vliv na potřeby a zájmy lidí v oblasti kultury 

má jak fyzická tak cenová dostupnost kulturních zařízení. Kultura je financována jak 

z veřejných tak ze soukromých zdrojů.  

Diplomová práce umoţňuje pohled na mnoţství kulturního vyţití ve městě Roţnov 

pod Radhoštěm a financování této oblasti. Toto město je s ohledem ke spoustě kulturně 

zaměřených veřejných i soukromých organizací povaţováno za město kulturní a je díky tomu 

městem velmi navštěvovaným. Je zde zřízeno pět příspěvkových organizací zabývajících 

se a rozšiřujících kulturu. Jsou jimi Valašské muzeum v přírodě, jako příspěvková organizace 

zřízená Ministerstvem kultury, Základní umělecká škola zřízená krajem a městem zřízené 

příspěvkové organizace Městská knihovna, T-Klub agentura a Středisko volného času. Dále 

působí v tomto městě velké mnoţství jiných kulturních organizací či spolků.  

Cílem této práce bylo zhodnocení situace týkající se financování oblasti kultury ve 

městě Roţnov pod Radhoštěm a role Roţnova ve financování kultury ve městě. Z této práce 

vyplývá, ţe město poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky jak příspěvkovým 

organizacím, jichţ je zřizovatelem tak řadě dalším organizací a fyzickým či právnickým 

osobám a to 91 % zřízeným příspěvkovým organizacím a zbylých 9 % ostatním kulturním 

zařízením. Město vydává na kulturu jak běţné tak kapitálové výdaje. Za sledované období 

2007 – 2010 tvořily průměrné běţné výdaje města na kulturu 3,3 % z celkových běţných 

výdajů města tj. částka 12 754 tis. Kč. Tyto běţné výdaje rostly ročně téměř o 1 mil. Kč, 

ale v roce 2010 došlo k poklesu téměř o 2 mil. Kč. Tento pokles byl důsledkem rozhodnutí 

města o úsporách v této oblasti. Kapitálové výdaje jsou velmi nepravidelné. V přepočtu 

na obyvatele tvoří výdaje města v oblasti kultury 729 Kč na jednoho obyvatele. Celkově tvoří 

průměrná částka na kulturu v České republice při přepočtu na obyvatele 2 442 Kč.  Průměrné 

výdaje státního rozpočtu tvoří částku 901 Kč na obyvatele. Z výdajů krajů tvoří tento přepočet 

272 Kč na jednoho obyvatele ČR. Největší částku na kulturu vydávají obce a to 1 269 Kč. 

Ministerstvo kultury se na financování této oblasti ve městě Roţnov pod Radhoštěm podílí 

průměrně 42 %, prostředky kraje tvoří 18 % a město vydává 10 %, zbylé prostředky tvoří 

vlastní výnosy organizací a spolků.  
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Při srovnání města Roţnov pod Radhoštěm s vybranými městy v kraji a jejich 

běţnými výdaji na kulturu vyplývá, ţe město Roţnov pod Radhoštěm vydává na oblast 

kultury nejvíce prostředků jak v průměrném procentuálním podílu, který činí v tomto 

sledovaném období 3,6 % tak přepočteném stavu na obyvatele, který dosahuje průměrné výše 

681 Kč na jednoho občana města ročně. 

Závěrem zle říci, ţe město Roţnov pod Radhoštěm je co do počtu kulturních 

organizací a vyţití v této oblasti městem kulturním. Vydává ze svého rozpočtu vzhledem 

k ostatním městům v kraji velké mnoţství finančních prostředků na oblast kultury, přesto 

se hypotéza, ţe objem prostředků, které město Roţnov pod Radhoštěm na oblast kultury 

vydává je nadprůměrný ve srovnání s jinými obcemi na území České republiky, nepotvrdila. 

V přepočtu na obyvatele obce v České republice vydávají na kulturu průměrně 1 269 Kč 

z toho město Roţnov pod Radhoštěm jen 729 Kč na jednoho obyvatele. Nicméně však 

ve srovnání s vybranými městy ze Zlínského kraje je město v poskytování prostředků 

na oblast kultury nadprůměrné. 

Lze doporučit, aby město nadále podporovalo různé organizace a spolky působící 

v této oblasti, protoţe dle mého názoru je financování kultury z rozpočtu města Roţnov pod 

Radhoštěm s ohledem na moţnosti dostačující.  
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Internetové stránky Výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu 

ProCulture ze dne 14. března 2011, dostupné na http://www.proculture.cz/ 

 

Internetové stránky Wikipedie, otevřené encyklopedie ze dne 11. března 2011, dostupné na: 

www.wikipedia.org.  

 

Ostatní  

Závěrečné účty města Roţnov pod Radhoštěm, interní informace poskytnuté městským 

úřadem Roţnov pod Radhoštěm. 

 

Závěrečné účty Valašského muzea v přírodě, interní informace poskytnuté VMP. 

 

Závěreční účty Městské knihovny Roţnov pod Radhoštem, interní informace poskytnuté MK 

Roţnov pod Radhoštěm. 

 

Závěrečné účty T-Klub agentury, interní informace poskytnuté TK-A. 

 

Závěrečné účty Střediska volného času, interní informace SVČ. 

 

Závěrečné účty Folklorního souboru Radhošť, interní informace souboru Radhošť. 

 

Závěrečné účty Folklorního souboru Soláň, interní informace souboru Soláň. 

 

Závěrečné účty Souboru písní a tanců Javořina, interní informace souboru Javořina. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

  

CNS – Církve a náboţenské spolky 

ČNR – Česká národní rada 

ČR – Česká Republika 

ČSOP – Český svaz ochránců přírody 

ČT – Česká televize 

MK – Ministerstvo kultury 

MF – Ministerstvo financí 

NO – Nezisková organizace 

OPS – Obecně prospěšná společnost 

OS – Organizační sloţka 

PO – Příspěvková organizace 

SFK – Státní fond kultury 

SR – Státní rozpočet 

SVČ – Středisko volného času 

TK-A – T- Klub agentura  

ÚSC – Územně samosprávný celek 

VMP – Valašské muzeum v přírodě 

VS – Veřejná zpráva 

ZUŠ – Základní umělecká škola 
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PROHLÁŠENÍ O VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Prohlašuji, ţe 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít (§35 odst.3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s 

tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne ………………                                                           …………………………… 

                                                                                                                  Tereza Petruţelová 
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