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Anotace 

Hlavní funkcí kultury je tvorba, produkce, zprostředkování a ochrana kulturních statků. 

Kultura produkuje mimo jiné i veřejné statky, jejichž spotřeba působí jako pozitivní 

externalita, proto je podpora z veřejných rozpočtů nutná. Předmětem disertační práce 

je problematika financování kultury z veřejných rozpočtů v České republice na území krajů, 

zejména pak z rozpočtů krajů. Veřejné rozpočty jsou hlavním zdrojem financí pro kulturu. 

Od roku 1990 se problematika financování kulturních činností stále více posouvá směrem 

k bydlištím občanů a v souvislosti s reformou veřejné správy došlo k decentralizaci správy 

kultury, tj. v přesunu odpovědnosti za zajištění veřejných služeb kultury na obce a kraje, které 

jsou zodpovědné za ochranu a rozvoj kulturních hodnot na svém území. Vliv na kulturu 

má také lokalizace území obce či kraje v rámci regionu ČR, úroveň dopravní infrastruktury, 

charakter sídla, typ osídlení, demografická struktura obyvatel, nezaměstnanost, úroveň příjmů 

domácností apod. 

Cílem disertační práce je posouzení vlivu fiskální decentralizace financování kultury na území 

krajů ČR. Doporučení k financování kultury na území krajů je provedeno na základě 

zhodnocení financování kultury, identifikování a charakterizování rozdílu ve výdajích krajů 

na kulturu.  

Financování kultury z rozpočtů krajů zahrnuje činnost knihoven, muzeí a galerií, divadel, 

zachování a obnovu kulturních památek jakožto i činnost památkových ústavů, registrovaných 

církví, rozhlas a televizi, sdělovací prostředky, výzkum a vývoj kultury, nabídku kulturních, 

společenských, vzdělávacích programů různých typů kulturních domů a středisek, činnosti 

dobrovolných občanských aktivit, nevládních neziskových organizací a také v neposlední řadě 

městské slavnosti, festivaly, apod. 

Posouzení vlivu fiskální decentralizace je provedeno zejména pomocí regresní a korelační 

analýzy závislosti výdajů krajů na kulturu na jiných faktorech, které by mohly mít mimo jiné 

vliv na velikost výdajů na kulturu. Každá analyzovaná část výdajů na kulturu je doplněná 

o dílčí zhodnocení a návrhy a doporučení k financování výdajů na kulturu. 



 

 

Annotation 

“Financing Culture and Public Budget” 

Conception of culture in the Czech Republic contains the area of the Arts, literature 

and libraries, cultural monuments, cultural heritage (museums and galleries), matters relating 

to churches and religious societies, the area of the Copyright, the area of media and audio 

vision and the area of cultural and educational activities. The main cultures role is production, 

creation, mediate and protection of public goods. Public goods with positive externalities are 

produced by culture therefore financial aid from public budgets is more than necessary. 

The thesis deals with the matters of financing culture from public budgets in the Czech 

Republic. Public budgets are the main source of financing culture. Since 1990 has been 

a question of financing culture activities moving closer to settlements. To context with reform 

of the public administration was decentralization of administration done. 

Due to decentralization of administration was responsibility for public activities of culture 

transferred to municipalities and regions. Municipalities and regions are responsible 

for protection and development of cultural value in their territory. Municipalities and regions 

as an independent competence adjudicate of culture expenditure. A significant influence 

on culture has a location of municipality and region within regions of the Czech Republic, 

level of infrastructure, the character of settlements, settlement type, demographic structure 

of population, unemployment, level of household income etc. 

The thesis aims to appraisal fiscal decentralisation funding of culture in the regions 

of the Czech Republic, point to those differences and find out arguments for those differences.  

Financing of the culture in the regions means financing culture by regions, by municipalities 

as well as by Voluntary Association of Municipalities located within Czech regions. Financing 

of culture in the regions include activities of libraries, museums and galleries, theatres, 

proposal of culture, social, educational programs of cultural centers, voluntary activities, non-

governmental non-profit organization and also festivals and events etc. 

Review of fiscal decentralisation is performed by correlation and dependence effect of funding 

culture. Each analyse part of correlation and dependence is supplemented 

with recommendation of funding culture. 

 

http://www.youtube.com/channel/HCSbFmMCWGri0
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ÚVOD 

Slovo kultura pochází z latiny a doslova znamená „to oč je třeba pečovat“. Původně se tento 

pojem užíval pro pěstování kulturních plodin (např. kultura vína, chmele apod.), dnes 

se používá v různých oblastech a označuje to, co je odkázáno na soustavnou lidskou péči, 

a co by bez ní zaniklo.  

Kultura je jedním z významných faktorů života občanů, který napomáhá její integraci jako 

celku. Významnou měrou přispívá k intelektuální, emociální i morální úrovni jedinců 

a v tomto smyslu plní výchovně vzdělávací funkci. Kultura vytváří náplň volného času 

a je prevencí před jevy, jimiž je ohrožena zejména mládež. Jedná se, např. o gamblerství, 

narkomanii, kriminalitu apod. Kultura je důležitá pro své sociální a estetické přínosy.
1
  

Kultura není obecně vnímána pouze jako umělecká činnost nebo její výsledky, ale i jako 

poznávací, osvětové, zájmové a vzdělávací aktivity, spolková činnost, tradice zvyky, a také 

i přírodní a urbanizované prostředí individuálního života. Kultura je velmi strukturovanou 

oblastí různorodých individuálních, skupinových i společenských zájmů, aktivit a činností, 

které napomáhají identifikaci a rozvoji jednotlivce a zároveň k integraci občanské společnosti, 

významnou funkcí kultury je také její sociální a komunikační funkce. 

S ohledem na povahu kulturních činností a aktivit jsou prioritními okolnostmi financování 

kultury z veřejných rozpočtů ekonomické, sociální a jiné okolnosti individuálního života 

a života domácností. Nezanedbatelný vliv na kulturu má také vliv lokalizace území obce 

či kraje v rámci regionu ČR, úroveň dopravní infrastruktury, charakter sídla, typ osídlení, 

demografická struktura obyvatel, nezaměstnanost, úroveň příjmů domácností apod. S ohledem 

na charakter rozhodovacích procesů o veřejných věcech a prostředcích veřejných rozpočtů 

je podstatné, jaká je ochota a možnost občanů tyto procesy ve prospěch kultury ovlivňovat 

a samozřejmě i motivace a profesionalita těch, kteří jsou k rozhodování zmocněni – ať již 

volbami či zákonem
2
.   

Kultura patří mezi segmenty (odvětví) národního hospodářství, kterými se veřejná ekonomika 

zabývá z důvodu smíšení soukromého a veřejného sektoru (část odvětví produkuje statky 

a služby soukromé a část statků a služeb veřejného charakteru). Velikost a strukturu veřejného 

sektoru ovlivňují různé faktory, mezi něž patří i faktory kulturně náboženské. Z hlediska 

veřejného sektoru je základní funkcí státu – veřejné správy, sociální funkce, která 

                                                 

1
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. Praha, 2009.  

2 
MOCKOVČIAKOVÁ, Alena. Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2009 (2001-2009), Praha, 2009. 
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je realizována prostřednictvím odvětví zdravotnictví, školství, kultury, tělesné výchovy 

a sportu, sociálních a komunálních služeb.  Kultura se prolíná i do jiných odvětví a stanovit 

hranice mezi kulturou a jiným odvětví není vždy snadné. Příkladem mohou být kulturní 

aktivity probíhající ve školách a naopak vzdělávací aktivity v kulturních zařízeních.  

Hlavním zdrojem financí pro kulturu jsou veřejné rozpočty. Právnické osoby či aktivity 

v oblasti kultury by se těžko obešly bez příspěvku či dotace z veřejných rozpočtů nebo 

bez jiného přispění veřejné správy a to ať už finančního či materiálního, tj. poskytnutí 

nebytových prostor, organizační nebo provozní podpory aj. Aktivity v kultuře jsou svou 

povahou ztrátové samozřejmě až na výjimky, které mohou tvořit veřejná užití některých typů 

autorských děl. Činnosti v kultuře jsou ekonomicky neefektivní, jen velmi málo kulturních 

zařízení si na svou činnost ze vstupného a doplňkového prodeje nebo služeb dokáží vydělat. 

Náklady na poskytnutí veřejných služeb v kultuře jsou vyšší než příjmy na tyto služby 

od obyvatelstva. 

Rozhodování o veřejných výdajích na kulturu v krajích spadá do samostatné působnosti obcí 

a krajů, kde svou úlohu, bezpochyby, hraje i stát. Objem prostředků, které může územní 

samospráva využít v oblasti kultury, je vymezen (je závislý) od objemu vlastních příjmů 

rozpočtů územních samospráv, jejichž hlavní podíl je tvořen výnosem z daní.  

Financování kultury z veřejných rozpočtů zahrnuje výdaje na činnost knihoven, muzeí, 

galerií i divadel, filmovou tvorbu, vydavatelskou činnost, výstavní činnost v kultuře, 

zachování a obnovu kulturních památek jakožto i činnost památkových ústavů, registrovaných 

církví, rozhlas a televizi, sdělovací prostředky, výzkum a vývoj kultury, nabídku kulturních, 

společenských, vzdělávacích programů různých typů kulturních domů a středisek, činnosti 

dobrovolných občanských aktivit, nevládních neziskových organizací, ale také v neposlední 

řadě městské slavnosti, festivaly, apod.   

Disertační práce je zaměřena na problematiku financování kultury z veřejných rozpočtů 

se zaměřením na vývoj veřejných výdajů v oblastech kultury v krajích České republiky. 

K řešení budou využity zejména metody regresní a korelační analýzy. Pro potřeby práce 

je použito pojmu kraj, čímž jsou z hlediska územního, myšleny samosprávné kraje – vyšší 

územní samosprávné celky. Hlavní město Praha kvůli svému zvláštnímu postavení, 

je zahrnuto do srovnání jednotlivých segmentů výdajů na kulturu na základě subjektivního 

posouzení a dle potřebnosti. Práce by měla přispět ke zhodnocení finanční situace české 

kultury v kompetenci porovnání jednotlivých krajů, ke stimulaci nástrojů na zvýšení podílu 

soukromých zdrojů na financování kultury, většímu zainteresování občanů o finanční situaci 
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v kultuře a v neposlední řadě jako podklad dalšímu hlubšímu zkoumání. Problematika 

je zkoumána z pohledu veřejných rozpočtů krajů, jejichž prostředky jsou poskytovány 

do odvětví kultury, s cílem poukázání rozdílnosti v jednotlivých krajích a jejich původu.  

Cílem disertační práce je, posouzení vlivu fiskální decentralizace financování kultury 

na postavení kultury na území krajů ČR. Doporučení k financování kultury na území krajů 

je provedeno na základě zhodnocení financování kultury, identifikování a charakterizování 

rozdílů ve výdajích krajů na kulturu. Financování kultury na území krajů zahrnuje financování 

kultury vyššími samosprávnými územními celky (kraji) a financováni kultury obcí 

a dobrovolných svazků obcí nacházejícími se na území jednotlivých krajů ČR. 

Stanovené hypotézy pro disertační práci jsou: 

Hypotéza č. 1: Decentralizace financování kultury se projevuje výraznými rozdíly 

ve financování kultury mezi vyššími územními samosprávnými celky, ve vztahu  podílů výdajů 

na kulturu k celkovým výdajům krajů a jiných sledovaných faktorů.  

K potvrzení hypotézy je mimo podílů výdajů na kulturu k celkovým výdajům, výdajů 

v přepočtu na obyvatele použité i hledisko sledovaných výdajů v přepočtu na organizace 

spadající do oblasti kultury.   

Hypotéza č. 2: Výdaje samosprávných krajů na kulturu jsou relativně stabilní z pohledu 

podílů výdajů k celkovým výdajům. Výdaje na kulturu v krajích nejsou jen nahodilou 

položkou, ale mají své stabilní a pevné místo při každoročním sestavování rozpočtů. 

K prezentaci financování kultury z veřejných rozpočtů je použita metoda analýzy, která 

umožňuje odhalit strukturu financování kultury z veřejných rozpočtů respektive z rozpočtů 

krajů České republiky. Tato analýza je v práci blíže zaměřena na odvětvové financování 

kultury z krajských rozpočtů, přičemž nejsou opomíjeny celkové výdaje na kulturu 

jednotlivých veřejných rozpočtů (stát, Ministerstvo kultury, kraj, obec).  

Následně je použita metoda komparace neboli srovnání financování kultury v jednotlivých 

krajích a v jednotlivých oblastech kultury z pohledů krajů. V práci je hojně použita metoda 

korelace a regresní analýzy. Pomoci níž je zjištěna míra závislosti mezi výdaji krajů na kulturu 

a výdaji krajů pro příspěvkové organizace, mezi počtem kulturních zařízení a výdaji krajů 

na kulturu a mezi výdaji krajů na kulturu a mezi výdaji obcí a dobrovolných svazků obcí 

na kulturu. Použitým způsobem výpočtu korelace je Pearsonův korelační koeficient.  

Disertační práce je členěna krom úvodu a závěru do čtyř základních částí, které směřují 

k dosažení a naplnění stanoveného cíle a ověření hypotéz, které byly stanoveny.  
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První část práce je zaměřena na definování a vymezení podstaty kultury z hlediska 

teoretických poznatků, vycházejících z analýzy sekundárních zdrojů a pramenů literatury. 

V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy a prvky ekonomického systému kultury, 

modely kultury, vztah státu ke kultuře, vývoj kultury a také přínosy kultury.   

Problematikou financování kultury z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů v České 

republice se zabývá druhá část práce. Popsány jsou možné druhy podpory kultury i možnosti 

financování kultury z fondů Evropské unie.  

Třetí část práce se věnuje analýze financování a správy kultury v jednotlivých krajích ČR 

ve sledovaném období, tj. 2005 až 2010. Je zde obsaženo financování kultury z veřejných 

rozpočtů, a to financování kultury z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků 

v jednotlivých oblastech dle odvětvového hlediska, dotace získané vyššími územními 

samosprávnými celky od Ministerstva kultury ČR, financování příspěvkových organizací 

v oblasti kultury.  

Provedená analýza a komparace jednotlivých krajů a následné závěry vyplývající z práce jsou 

shrnuty ve čtvrté části. Zhodnocení financování v letech 2005 až 2010 je provedeno pomocí 

popisné statistiky kardinálních veličin a aritmetickým průměrem. Zhodnocení je zaměřeno 

na strukturu výdajů krajů na kulturu a jejich podíl k celkovým výdajům krajů, na velikost 

výdajů na kulturu v přepočtu na obyvatele kraje, na výši dotací, které kraj obdržel 

od Ministerstva kultury ČR, na výši výdajů krajů příspěvkovým organizacím krajů v oblasti 

kultury a také na výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na kulturu. V závěru této kapitoly 

jsou využity statistické metody v podobě korelace a regrese. Tyto statistické metody jsou 

zaměřeny na závislost výdajů jednotlivých krajů na kulturu k jiným proměnným veličinám, 

jako například počet kulturních zařízení, dotace od MK ČR, počet obyvatel apod. Získané 

poznatky pak ústí v doporučení k financování kultury v krajích. 

Teoretická část práce vychází z české i zahraniční literatury, které je ovšem v oblasti 

ekonomiky kultury nedostatek. Uvedené pojetí financování kultury na úrovni krajů není nikde 

řešeno, financováním kultury v rámci České republiky zabývá PhDr. Alena Mockovčiaková. 

Ta pojímá však kulturu z jiného pohledu
3
, který je zaměřen více na financování kultury jako 

celku, popřípadě funkčním členěním výdajů na kulturu apod. Pramenů v oblasti kultury 

je mnoho, převážně se, ale zabývají jinými aspekty než ekonomickými, např. aspekty 

socio-kulturními, historickými, podnikovou kulturou, organizační kulturou. Analytická část 

                                                 

3
 Např. výdaje na kulturu v úhrnu celé ČR, rozdělení výdajů na kulturu na kapitálové a běžné výdaje, statistika 

na území celé ČR a krajů, dotace MK ČR na kulturu jako celku. 
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je podložena číselnými údaji získanými z Ministerstva financí ČR, Českého statistického 

úřadu, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a v neposlední řadě 

z údajů získaných z jednotlivých krajů ČR.  
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1 ROLE KULTURY V EKONOMICE  

Kulturu je možné definovat různými způsoby, kdy ve všech definicích lze nalézt společné 

rysy. Těmito společnými rysy je například 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. 

Duchovní hodnoty reprezentují představy lidí, názory, filosofii, poznatky vědy, umělecké 

a morální hodnoty. Kulturní sféra plní funkci např. kultivační, komunikační a vzdělávací.  

Kulturu lze charakterizovat různými přístupy od nejširšího uplatnění, tzv. antropologického, 

které definuje kulturu jako proces emancipace jedince a lidské společnosti, až po užší pojetí 

jako specifickou sféru společenského života. Antropologické pojetí má svůj etymologický 

původ v antickém starověku. Toto pojetí nemá hodnotící funkci. Je chápané jako systém 

artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité společnosti. 

V širším pojetí je to proces kulturní emancipace jedince a lidské společnosti, v užším pojetí 

definuje kulturu jako specifickou sféru společenského života, v němž probíhají procesy 

a činnosti a vznikají specifické produkty vztahující se převážně na oblast umění, ochrany 

kulturních hodnot apod. Z ekonomického hlediska je užší chápání kultury významnější. 

Realizace antropologického přístupu je realizování socializací, tvorbou hodnot, vzorů činností 

a jednání a v neposlední řadě prostřednictvím modelů.
4
 

Throsby
5
 (2010) tvrdí, že antropologická nebo sociologická definice kultury popisuje kulturu 

jako soubor postojů, vyznání, zvyků, hodnot a zkušeností, které jsou běžné anebo sdílené celou 

společností. Definice se zaměřuje na společnosti, které mohou být definovány v rámci 

politiky, geografie, náboženství, etniky anebo jiných charakteristik. Definici považuje 

za důležitou a použitelnou pro budoucí cíle v oblasti zkoumání role kulturních faktorů 

v ekonomice a ve vztahu mezi kulturou a ekonomickým rozvojem. Jako druhou definicí 

kultury uvádí více dílčí směry, označující jednotlivé aktivity přijaté lidmi a produkty těchto 

aktivit spojené s duševním, morálním a uměleckým aspektem lidského života. Kultura v tomto 

slova smyslu náleží k aktivitám čerpajícím na základě osvěty a vzdělání mysli více 

než získávání čistých odborných a profesních schopností. V tomto použití se samotný pojem 

kultura vyskytuje více jako přídavné jméno než jako podstatné jméno a to např. jako „kulturní 

zboží“, „kulturní instituce“, „kulturní průmysl“ nebo „kulturní sektor ekonomiky“.
6
  

                                                 

4
 ŠKARABELOVÁ, Simona a Jarmila NESHYBOVÁ. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno, 2007, s. 10. 

5
 THROSBY, David. The economics of cultural policy. New York, 2010, s. 16. 

6  
THROSBY, David. Economics and Culture. Cambridge University Press, 2001, s. 4. 
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Všeobecné pojetí kultury popisuje celkový pohled na pojem kultura z různých úhlů pohledu 

i od různých autorů. Axiologické pojetí
7
 kultury vychází z používání pojmu ve filozofii, umění 

a věd, zahrnuje duchovní hodnoty jako umění, věda, literatura, osvěta, výchova, ušlechtilé 

a pokrokové ideje apod. Redukciomistické pojetí kultury – zahrnuje velké množství přístupů, 

pro které je typická snaha omezit rozsah pojmu kultura pouze na určitý výsek sociokulturní 

reality. Na kulturu se dá nahlížet jako na systém skládající se z mnoha prvků a kulturních 

subsystémů
8
.  

Státy sdružené v UNESCO dospěly k závěru, že kulturní rozmanitost představuje 

nepopiratelnou hodnotu, kterou je třeba aktivně rozvíjet.
9
 Definice kultury dle Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO konstatuje: Kultura musí 

být považována za soubor distinktivních duchovních a hmotných, intelektuálních i citových 

rysů, které charakterizují společnost nebo společenskou skupinu, kultura zahrnuje vedle umění 

a písemnictví také způsoby života, způsoby soužití, hodnotové systémy, tradice 

a přesvědčení.
10

 

Hlavní funkcí kultury je tvorba, produkce, zprostředkování a ochrana kulturních statků, 

kterými lidé uspokojují své potřeby. Kultura také propojuje Českou republiku s vnějším 

světem a zároveň ji také vyčleňuje tím, že ji charakterizuje v porovnání s ostatními státy. 

Z ekonomického pohledu je významnější užší chápání kultury jako zvláštní sféry 

společenského života, která se převážně vztahuje na oblast umění, ochrany kulturních 

hodnot atd. 

Kultura je významným faktorem života občanské společnosti, který podstatnou měrou 

napomáhá její integraci jako celku. Přispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální 

úrovně každého občana a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací, socializační, enkulturační 

(osvojení si kultury), významné kreativní a hodnototvorné funkce. Kultura je prostředkem 

přenosu informací mezi generacemi a utváří základní identitu jedince.
11

 

Odvětví kultury lze rozdělit na část tržní a veřejnou. Tržní – zisková část odvětví kultury 

funguje na stejných principech jako firma na ziskovém principu. Zatímco neziskovou částí 

odvětví kultury se zabývá veřejný sektor a to zejména z toho důvodu, že v kultuře existují 

                                                 

7
 SUŠICKÁ, Věra. Ústav pro pravěk: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. In: Filozofická fakulta UK 

v Praze [online]. © 2010 [cit. 2010-08-11]. Dostupné z: uprav.ff.cuni.cz/pages/semi/Definicekultury.doc 
8 
LEHMANNOVÁ, Z. Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Praha:1999. 

9
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. Praha, 2009. 

10
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Ministerstvo kultury ČR. Všeobecná deklarace UNESCO [online]. 

2001-11-02 [cit. 2011-03-02]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-vztahy-a-EU/odbor-

zahranicni/mezinarodni-organizace/V_eobecn__deklarace_UNESCO_o_kulturn__diversit_.doc 
11

 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. Praha, 2009. 
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všechny typy tržních selhání. K základním příčinám tržního selhání považuje neoklasická 

ekonomie nedokonalou konkurenci, externality, výskyt veřejných statků a nedokonalé 

informace. Kultura je oblast, kde se střetávají soukromé a veřejné zájmy. Pro odvětví kultury 

lze nalézt i další faktory důvodů státních intervencí: vytvoření právního a regulativního rámce 

upravujícího produkci kulturních statků, umění a výchova se příznivě podílí na tvorbě lidského 

potenciálu a identity jedince a přeneseně i společnosti, spravedlnost při poskytování kulturních 

statků, udržení diversity kulturních statků a podpora menšin, podpora uchování kulturního 

dědictví. 

V České republice existuje kulturní politika, která stanovuje cíle státu v oblasti kultury. 

V minulosti nebyla věnována kulturní politice pozornost. Změna nastala až v 90. letech 

minulého století, kdy se na potřeby kulturní politiky začalo upozorňovat a postupně 

upoutávala větší pozornost. V roce 2001 byl vládě předložen a následně schválen dokument 

pod názvem „Kulturní politika“. Z obsahu dokumentu je zřejmá funkce kultury, hlavní cíle 

a nástroje kulturní politiky. V dokumentu jsou stanoveny cíle na léta 2009 až 2014 

pro zajištění podmínek na svobodné, tvůrčí vyjadřování, prezentaci uměleckých děl včetně 

jejich kritické reflexe a uchování těchto děl, jako kulturního bohatství pro další generace. 

A také zajistit další rozvoj umělecké činnosti kulturních subjektů, které kulturní dědictví 

spravují. Nástroji podpory jsou pak nástroje institucionální, ekonomické přímé a nepřímé, 

legislativní přímé a nepřímé, řídící, metodické a společenské. Obecně se o kulturní politiku 

zvyšuje zájem.  

Rovněž v kultuře, tak jako v jiných odvětvích, existují nerovnosti (diference), jejímiž 

příčinami mohou být sociální, vzdělanostní, národní nebo regionální rozdíly. 

Negativní diferenciace jsou nežádoucí, neboť zakládají nespravedlnost a mohou vyústit 

v potlačení základních lidských práv a v diskriminaci. Extremní kulturní diferenciace může 

vést k: 

- sociálním a kulturním rozdílům, 

- k poklesu kulturní úrovně některých vrstev nebo skupin obyvatelstva pod určitou 

hladinu, která je nezbytná k udržení sociální komunikace, 

- poklesu kultury jedince a jeho výhledů na úspěšnou realizaci apod. 

Kulturu lze členit na kulturu:  

a. hmotnou a nehmotnou. Pod hmotnou kulturou rozumíme materiální, lidské výtvory, 

což mohou být artefakty. Nehmotná je kultura duchovní: 

- sociokulturní regulativy (normy, hodnoty, pravidla, omezení, tabu, zákony), 
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- ideje a symbolické systémy (náboženství, mýty, jazyk, písmo, umění nehmotné povahy: 

hudba, literatura, tanec apod.), 

- instituce organizující lidské chování (manželství, rodina, rodové vztahy, církve atd.).
12

  

b. formální (profesionální) a neformální. Neformální kultura je součástí běžného 

společenského života. 

c. institucionalizovaná a neinstitucionalizovaná. Institucionalizovaná kultura je někým 

vlastněna, je nějak uspořádána a je někým řízena. Charakteristika vlastnictví je jedním 

ze základních faktorů ovlivňujících organizační strukturu odvětví kultury. Kulturní procesy 

neinstitucionalizované kultury vznikají neorganizovaně, spontánně mimo rámec kulturních 

institucí. Neinstitucionalizovanou kulturou je rozuměna i kultura probíhající v domácnostech 

v rámci rodiny (např. předávání tradic z generace na generaci). Jedním z příkladů 

neinstitucionalizované kultury mohou být např. grafitti. 

Jednou z oblastí kultury je živá kultura, zahrnující vše, co je živě prezentováno. Jednotný 

názor na to, co je živá kultura chybí. Jedním z názorů je, že živá kultura je to, co je na jevišti 

(scénický tanec, divadlo, sborový zpěv, amatérský film apod.), jiní spojují s živou kulturou 

kulturu alternativní a další nedělají rozdíly mezi živou a neživou kulturou. Sektor kultury, 

v podmínkách České republiky, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů zahrnuje oblast 

umění (tvůrčí činnost), oblast knižní kultury a knihoven (včetně vydavatelské a nakladatelské 

činnosti), oblast památkové péče, movité kulturní dědictví (muzea a galerie), církve 

a náboženské společnosti, oblast autorského práva a oblast kulturně výchovné činnosti. 

1.1 Základní prvky ekonomického systému kultury  

Veřejný sektor
13

 je významnou části národního hospodářství. Existence veřejného sektoru 

je důsledkem selhání trhu. Posláním veřejného sektoru je: 

- zabezpečovat veřejné statky pro občany, 

- napravovat a odstraňovat i další důsledky tržního selhání např. negativní externality. 

Ekonomickou funkcí
14

 veřejného sektoru se rozumí zabezpečování veřejných statků 

(i těch kulturních), případně odstraňování negativních externalit. 

                                                 

12 
SUŠICKÁ, Věra. Ústav pro pravěk: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. In: Filozofická fakulta UK 

v Praze [online]. © 2010 [cit. 2010-08-11]. Dostupné z: uprav.ff.cuni.cz/pages/semi/Definicekultury.doc 
13

 PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha, 2008, 

s. 22–27. 
14

 Sociální funkce veřejného sektoru je prospěšnost výsledků veřejného sektoru – zejména pro sociálně slabší 

vrstvy obyvatel. 
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Mezi základní činnosti (sociálně – ekonomické funkce) veřejného sektoru patří: 

- zajištění veřejných statků, 

- zabezpečení i tzv. hraničních statků (ekonomické statky, které jsou na hranici mezi 

soukromými a veřejnými statky), 

- vytvoření podmínek pro fungování soukromého sektoru a zajištění produkce 

soukromých statků v případech, kdy tržní sektor selhává nebo s nimi souvisí 

jev externality, 

- přispět k ekonomickému růstu – pomáhat vytvářet podmínky pro růst zaměstnanosti, 

pro zkvalitnění lidského života, 

- dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování (umožnit i nižším příjmovým skupinám 

využívat některé statky školství, zdravotnictví, kultury apod.). 

Veřejný sektor zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo na neziskovém principu, 

je financován z prostředků soustředěných v rozpočtové soustavě (zejména veřejných 

rozpočtů), je řízený veřejnou správou, o produkci veřejných statků se rozhoduje tzv. veřejnou 

volbou a podléhá veřejné kontrole. 

Do veřejného sektoru zahrnujeme vedle kultury rovněž: vlastní veřejnou správu, justici, 

policii, armádu, školství, vědu a výzkum, tělesnou kulturu a sport, zdravotnictví, sociální 

služby, veřejnou hromadnou dopravu a spoje, sociální bydlení, informační systémy 

a masmédia, vodní hospodářství, oblast ochrany životního prostředí a energetické 

hospodářství.   

Kultura zahrnuje kulturní procesy, kulturní instituce a kulturní produkty.
15

 

Kulturní procesy jsou podmíněny určitými vstupy produkčních faktorů. Kulturní a mediální 

procesy zahrnují fázi tvorby, produkce, zprostředkování a distribuce, spotřeby, ochrany 

a udržování kulturních hodnot. Specifikem kulturních procesů, oproti jiným produkčním 

procesům, je fáze tvorby, ochrany a uchovávání kulturních hodnot. 

Kulturní instituce zajišťují kulturní produkty. Kulturní instituce jsou v každé zemi někým 

vlastněny, nějak uspořádány a někým řízeny. Charakter vlastnictví je jedním ze základních 

faktorů ovlivňujících organizační strukturu odvětví. Základními sektory v oblasti kultury 

je vládní neziskový (veřejný) sektor, nevládní neziskový (nestátní) sektor, soukromý ziskový 

(tržní) sektor. Institucionalizovaná kultura může být profesionální nebo amatérská.  

                                                 

15
 ŠKARABELOVÁ, Simona, NESHYBOVÁ, Jarmila a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 

Brno, 2007. 
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Hlavním úkolem odvětví kultury je produkce kulturních statků. Kultura je nejen 

producentem, ale i odběratelem celé řady statků a služeb.
16

 Kulturní statek může být nehmotný 

i hmotný předmět, movitý nebo nemovitý, který nese v sobě kulturní hodnotu. V nejširším 

pojetí je kultura smíšený kolektivní statek. Převažují smíšené veřejné statky lokálního 

významu.  

 V odvětví kultury se můžeme setkat se všemi typy ekonomických statků, kde je nutné odlišení 

ekonomických
17

 statků a to:  

a. Soukromé (privátní) statky jsou statky, jejichž spotřeba je plně dělitelná mezi jednotlivé 

spotřebitele a celková spotřeba statku je sumou spotřeb jednotlivých spotřebitelů. 

Je možné tržní je cenou rozdělit mezi spotřebitele, např. knihy, CD, kazety. 

b. Veřejné statky jsou statky kolektivní spotřeby. Veřejné statky jsou více či méně užitečné 

celé společnosti a jsou spotřebovávány kolektivně, neprochází trhem, často je efektivnější, 

jestliže jsou zabezpečovány veřejnou správou. Většina statků nesplňuje charakteristiky 

veřejného či soukromého statku beze zbytku. Pokud jsou principy statku splněny 

jen částečně, jedná se o statek smíšený. Hranice mezi čistým a smíšeným statkem jsou 

neurčité a mění se v čase i prostoru. Na rozdíl od čistě veřejného statku mohou spotřebitelé 

prostřednictvím svých preferencí rozhodnout o poskytovaném množství soukromého 

statku. Čistý veřejný statek mohou spotřebitele užívat v naprosto stejném množství. 

Veřejné statky lze tedy rozdělit na čisté a smíšené.
18

 

Čisté veřejné statky – uplatňují se zde stejné znaky jako pro ostatní veřejné statky, 

tj. nevylučitelnost
19

 ze spotřeby, nedělitelnost
20

 a nulové mezní náklady
21

 na spotřebu každého 

dalšího spotřebitele.  Čisté veřejné statky jsou:   

- s automatickou spotřebou, poskytování za úplatu není možné, efektivní 

ani spravedlivé, např. péče o kulturní památky, 

- s fakultativní spotřebou – využívání rozhlasu a televize aj., 

- poručnické statky („merit goods“) jsou předmětem státního zájmu z jiných 

než ekonomických důvodů (např. politických); např. programové kvóty 10 % podílu 

                                                 

16
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. Praha, 2009. 

17
 Produkt ekonomických činností. 

18
 PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha, 2008, 

s. 39-44.  
19

 Nelze vyloučit ze spotřeby ty, kteří se vyhli placení za statek. 
20

 Nelze jednoznačně určit, která část statku připadá na daného uživatele, protože se statek využívá jako celek. 
21

 Nezmenšitelnost – spotřeba statku jedním člověkem nesnižuje úroveň spotřeby stejného statku ostatními. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statek
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evropských filmů ve veřejnoprávních televizích členských států Evropské Unie (dále 

jen EU), či sociální, cenové subvence anebo diskriminační zdanění.
22

 

Veřejné statky lze rozdělit i z hlediska jejich působení na mezinárodní, národní, regionální 

a lokální. S veřejnými statky je spojen problém černého pasažéra, kdy není možné vyloučit 

jedince ze spotřeby a mohou je užívat lidé, kteří se nepodíleli na nákladech. Tzn., že černý 

pasažér v podstatě přijímá prospěch plynoucí ze statku bez zaplacení svého podílu 

na nákladech.   

Smíšené veřejné statky – jejich spotřeba je, co do kvantity dělitelná, ale kvalita je nedělitelná. 

Např. návštěva dotovaného divadelního představení, prohlídka státního hradu, na jehož 

udržování přispívá stát.  

Smíšené veřejné statky mohou být z hlediska vlivu a působnosti: 

- lokální (místní, regionální) kina, divadla, galerie apod., 

- národní veřejné statky přesahují regionální význam a navíc mají v kultuře charakter 

národního symbolu (Národní divadlo, Národní muzeum atd.). Spotřeba smíšených 

veřejných statků je fakultativní anebo přikázaná. 

Zajišťování veřejných statků patří mezi činnosti orgánů veřejné správy, která je ekonomickou 

teorií považována za čistý veřejný statek. Většinu veřejných statků, zejména z důvodu výskytu 

„černých pasažérů“, zajišťuje vláda nebo municipální orgány, které mají lepší možnost vynutit 

si zaplacení prostřednictvím daní a neplatiče postihnout pomocí právních prostředků. Existují 

i výjimky, kdy některé veřejné statky jsou poskytovány soukromými institucemi.  

Produkce veřejných statků je zpravidla zabezpečena veřejným sektorem a financována 

je z části finančními prostředky rozpočtové soustavy. Potřeby pro obyvatelstvo jsou 

zajišťovány prostřednictvím: neziskových organizací, státních komunálních podniků, 

prostřednictvím zakázky u soukromého sektoru anebo založením společného podniku.  

Kvalitní kulturní činnosti i kulturní produkty patří mezi pozitivní externality, je proto v zájmu 

všech úrovní veřejné správy vytvářet co nejlepší podmínky pro realizaci kulturních činností. 

O velikosti spotřeby kulturních statků rozhoduje sám občan, jaké množství a jakou kvalitu 

a v které době a od kterého producenta bude spotřebovávat.
23

 Za veřejné kulturní služby 

se považují služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví 

veřejnosti a v získávání, spravování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které 

                                                 

22
 ŠKARABELOVÁ, Simona, NESHYBOVÁ, Jarmila a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 

Brno, 2007, s. 13. 
23

 PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha, 2008, 

s. 47. 
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slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb 

veřejnosti (§2, zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
24

 Veřejné služby spadající 

pod resort Ministerstva kultury ČR (dále jen MK ČR) lze nalézt v příloze věcného záměru 

zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb. Veřejné služby postihují všechny obory 

kultury, přičemž se odlišují ve svém zaměření na konkrétní věcnou veřejnou službu, správní 

činnost a finanční podporu.  Základní rozdělení věcných veřejných služeb je dle Strategie 

podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb na profesionální umění, neprofesionální 

umění, knihovny, muzea a galerie, památková péče, kulturní dědictví, regionální a národnostní 

kultura a církve.
25

  

Podle řízení produkce lze kulturní statky rozdělit na řízené a neřízené: 

a. Neřízená produkce – řadí se zde např. vznik a reprodukce národních písní, tanců, 

kulturních obyčejů aj. Jsou to činnosti, které nejsou z ekonomického hlediska rozhodující míře 

závislé na přísunu určitého množství finančních a jiných prostředků. Po ekonomické stránce 

není třeba této činnosti věnovat zvýšenou pozornost. 

b. Řízená produkce – jde o produkci kulturních statků poskytovaných ve specializovaných 

kulturních zařízeních. Jsou to vysoce specializované činnosti (divadelní, filmová produkce, 

hudební tvorba, malířské umění aj. Tyto činnosti jsou z ekonomického hlediska náročné 

na kvalitu pracovní síly a materiální vybavení pro realizaci vlastní produkce.
26

 

Diskutovanou otázkou je, zda financovat a zabezpečovat kulturní statky a služby. Existuje 

výčet argumentů pro a proti financování a veřejnému zabezpečení kulturních statků a služeb. 

Nejpodstatnějšími argumenty
26

 pro veřejné zabezpečení kulturních statků a služeb jsou, že: 

- trh degraduje kulturní hodnoty na pouhé prostředky k dosažení zisku. Trh nerespektuje 

např. tzv. vnitřní hodnotu, kterou mohou statky přinášet jednak spotřebitelům i jejich 

producentům. Kulturní statky mají jakoby dvojí užitečnost: pro svého autora – tvůrce 

a jednak pro spotřebitele. 

                                                 

24
 MINISTERSTVO KULTURY ČR Komparace systému finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými 

státy [online]. Prosinec 2008 [cit. 2010-01-12]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/Studie-a-

analyzy/Komparace-systemu-financni-podpory-kultury-v-CR-s-vybranymi-vyspelymi-stat.pdf  
25

 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Podkladová studie: Postavení kultury v koncepčních materiálech krajů 

České republiky [online]. © 2007  [cit. 2011-03-02]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-

politika/Studie-a-analyzy/Pokladove-studie--_8211_-postaveni-kultury-v-koncepcnich-materialech-kraju-Ceske-

republiky_-Identifikace-oboru-kde-b.pdf 
26

 PEKOVÁ Jitka, PILNÝ Jaroslav a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha, 2008, 

s.349-352. 
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- trh nedokáže zabezpečit neziskovou kulturní produkci v dostatečném objemu, kvalitě 

a čase. 

- kulturní statky přinášejí pozitivní externality. Proto je v zájmu společnosti produkci 

i spotřebu kulturních statků podporovat a tím zlepšovat celkové sociální a ekonomické 

poměry ve společnosti
24

.  

Proti veřejnému zabezpečení kulturních statků a služeb jsou nejčastějšími argumenty:  

- veřejné zabezpečení snižuje možnost svobodné volby a vede k uniformitě v produkci 

a spotřebě kulturních statků, občané navštěvují více taková představení, na která mají 

vstup buď volný anebo je jejich finanční podíl jen velmi malý. 

- vzniká nebezpečí ztráty odpovědnosti za sebe sama – morální hazard
27

 (vystupuje 

paternalistická role státu a občan se z určité části vzdává vlastního rozhodování).  

- vzniká nebezpečí neefektivnosti z důvodu neoprávněného zařazení do veřejného sektoru 

nebo může docházet k alokační či produkční neefektivnosti v oblasti kultury. 

- často dochází k efektu přetížení, neboť velká část kulturních statků má charakter 

smíšených veřejných statků a jejich poskytování je vázáno na kapacitu kulturních zařízení. 

- vzniká eventualita nadspotřeby a ztráty z této nadspotřeby v důsledku přerušení vazby 

mezi placením a spotřebou veřejných statků, kdy se spotřebitel nemusí chovat racionálně. 

Výčet argumentů pro i proti veřejnému zabezpečení kulturních statků a služeb 

není vyčerpávající, je to jen ukázka složitosti, která ovlivňuje fungování kultury. 

1.2 Modely kultury   

Existence smíšených a velké skupiny čistých veřejných statků v kultuře předznamenává jejich 

závislost na veřejné podpoře z veřejných prostředků. Zahraniční zkušenosti ukazují, 

že je důležitý mechanismus poskytování podpory, který zná tři základní způsoby 

prostřednictvím:  

- obecných vládních struktur na všech úrovních vlády, 

- uměleckých rad (jsou založené na principu odstupu státu od umění, veřejná podpora 

v tomto případě není závislá na politických zájmech, nedostatkem je to, že rady nejsou 

nikomu odpovědny za své rozhodnutí),  

- tržních nástrojů (vláda se spoléhá na tržní mechanismus).  

                                                 

27
 Činnost v situaci asymetrických informací, jednoho ekonomického subjektu (informovaného), který 

při maximalizaci svého užitku snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní transakce. 
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Se závislosti veřejných statků na veřejné podpoře souvisí otázky priorit, kritérií a způsobů 

poskytování veřejné podpory. Je obtížné rozhodnout, co je důležitější. 

1.2.1 Základní ekonomické modely kultury 

První modely týkající se kultury a kulturní administrativy byly vymezeny v 60. a 70. letech 

dvacátého století, zanedlouho poté, co začala být kultura politickým tématem. Hlavním cílem 

zkoumání byla snaha o porovnávání jednotlivých modelů kulturní správy a následné 

srovnávání s ohledem na ekonomickou výkonnost a právní rámec týkající se kultury.
28

 

V průběhu rozvoje odvětví kultury se vyvinuly dva základní ekonomické modely 

lišící se především způsobem produkce a principem poskytování kulturních a mediálních 

statků a služeb. První model vznikla v podmínkách centrálně plánované ekonomiky a druhý 

se vyvinul v tržních podmínkách. 

Model direktivně řízené kultury a masmédií je založen na dominantní státní vlastnictví 

kulturních institucí. Model direktivně řízené kultury a masmédií vzniká v podmínkách 

centrálně plánované ekonomiky a zakládá se na dominantním státním vlastnictví kulturních 

institucí, formě státního dirigismu a na upřednostňování politických a ideologických zájmů 

mocenských struktur před ekonomickými potřebami kultury a masmédií. Ekonomická 

racionalita je v tomto modelu zcela chybějící nebo je silně potlačena obavami 

z komercionalizace kultury a umění. Kulturní a mediální instituce jsou značně závislé 

na prostředcích státního rozpočtu. 

Model kultury a masmedií založený na tržním principu se plně opírá o základní principy 

tržního mechanismu, kdy kultura má charakter zboží, má užitnost a uspokojuje lidské potřeby. 

Alokace zdrojů v modelu založeném na tržním principu je založena na střetu nabídky 

a poptávky na trzích a rozhodující roli v tomto modelu hrají spotřebitelé. V reálných 

podmínkách existují příčiny a okolnosti, za kterých tržní mechanismus selhává a není schopen 

zabezpečit společenské cíle – efektivnost, stabilitu a spravedlnost. V tomto případě nastává 

potřeba korekce tržních selhání a přechod od tržní ekonomiky k ekonomice smíšené. Jedním 

z možností řešení tržních selhání jsou státní zásahy, které mohou být realizovány ze dvou 

důvodů – ekonomických a neekonomických. Neekonomické důvody souvisejí s dosažením 

větší spravedlnosti ve společnosti, zatímco úloha ekonomie spočívá v nalezení 

nejefektivnějšího ze všech společensky průchodných řešení v otázce spravedlnosti.  

                                                 

28
 ŠKARABELOVÁ, Simona, NESHYBOVÁ, Jarmila a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 

Brno, 2007, s. 18-19. 
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1.2.2 Modely kultury dle Chartranda a McCaugheye 

Mechanismus poskytování veřejné podpory kultury je jedním ze základních kriterií členění 

dle H. Hillmand-Chartranda a C. McCaugheye, kteří spolu s dalšími kritérii rozlišili 

alternativní modely chování státu vůči kultuře v demokratických státech. Autoři 

rozlišují model ulehčovatele, patrona, architekta a konstruktéra, ale zaměřují se i na vlastní 

koncepci kultury a to jak stát ke kultuře přistupuje a zda se v ní aktivně angažuje nebo 

se soustředí na nepřímou podporu. Nevýhodou modelů je absence některých důležitých kritérií 

ovlivňující fungování systému. Chybí zde zahrnutí ostatních úrovní veřejné správy.
29

 Modely 

by mohly lépe specifikovat systém poskytování veřejných prostředků na kulturu. Jednotlivé 

modely uvádí příloha č. 1. Podle Chartranda trend směřuje k jisté unifikaci kulturní správy 

zemí Evropského společenství a země podle něj směřují k jeho modelovému příkladu státu 

architekta. 

Rásky a Perez uvádí „Přestože je obdobná analýza kulturních politik a souvisejících 

administrativních struktur evropských států bez jednotné typologie nemožná, je nutné 

podotknout, že vzory kulturní správy se vzájemně velmi přiblížily. Staly se méně 

různorodými, více uniformními a již dlouho neexistují ve své původní ryzí modelové podobě. 

Jednotlivé typické vlastnosti jednoho modelu byly implementovány do jiného a změny 

jsou i opačným směrem.“
30

 

1.2.3 Modely kultury dle Cummingse a Katze 

Ekonomové Milton C. Cummings a Richard S. Katz rozlišují čtyři hlavní, ale méně 

používanější evropské modely kulturní správy, které jsou zahrnuté v příloze č. 2.  

V současnosti lze modely a jejich typologie považovat za zastaralé. Žádný model totiž 

nezachycuje trendy nastoupené v druhé polovině 80. let dvacátého století jako jsou 

např. decentralizace a regionalizace. Modely se dají použít, respektive přirovnat, 

k charakteristice současné situace v odvětví kultury. Proti těmto typologiím se vyjádřil 

v 90. letech Nor Per Mangset, který své publikaci
31

 tvrdí, že jmenované modely neumožňují 

dostatečně od sebe odlišit jednotlivé evropské země s jejich správou kultury. Navrhl, nesnažit 

se jednotlivé systémy porovnávat na základě zevšeobecňujících modelů, ale lépe na příkladu 

                                                 

29
 Tj. decentralizace a dekoncentrace. 

30
 RÁSKY, Béla a Edith M. WOLF PEREZ. Cultural policy and cultural administration in Europe. Vídeň, 1996, 

s. 4–5.  
31

 Mangset, Per (1995) 'Kulturpolitiske Modeller i Vest-Europa', IN: Georg Arnestad (red.): Kulturårboka, 1995, 

s. 43–47.  

http://www.google.com/search?hl=cs&tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22B%C3%A9la+R%C3%A1sky%22
http://www.google.com/search?hl=cs&tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Edith+M.+Wolf+P%C3%A9rez%22
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rozdílu jednotlivých kulturních politik. Toto porovnávání by pak podle něho mělo větší 

vypovídací hodnotu.
32

 

1.3 Vývoj kultury v ČR 

Historickým mezníkem ve vývoji kultury je rok 1989. Po roce 1989 se do popředí zájmu 

dostává reforma veřejné správy spojená s transformací podmínek totalitního komunistického 

systému na systém demokratický. 

Před rokem 1989 byl efektivní rozvoj v duchu primárních cílů a funkcí znemožněn převahou 

státního monopolu vlastnického, kompetenčního a rozhodovacího. Byl upřednostňován 

ideologický a politický význam uspokojování kulturních potřeb. Odvětví kultury patřilo 

do tzv. nevýrobní sféry a kulturní instituce nebyly motivovány k efektivnějšímu chování. 

Kultura po roce 1989 prošla vývojem celé společnosti provázeným odstátňováním, privatizací, 

transformací, rušením uměleckých organizací a v podstatě spontánním utvářením nové 

infrastruktury. Prioritou počátku 90. let se stalo kulturní dědictví – záchrana zdevastovaného 

památkového fondu. Zásadní změnou v rámci transformace bylo zrušení federálních 

a národních tvůrčích svazů. Od roku 1990 začaly vznikat nové profesní komory. Princip 

odstátnění kultury (započatý v roce 1990) vycházel z přesvědčení, že stát umění provozovat 

nemá. Na tomto základě se dospělo ke stanovisku, že stát může nanejvýš provozovat národní 

instituce.  

První Československá republika se v rozhodování o kultuře omezila na nezbytné minimum. 

Stát podporoval význačné instituce kultury, zadával zhotovení významných veřejných staveb 

a zakázek umělcům. Rozsah samosprávy obcí a statutárních měst byl ponechán tak, 

jak se vyvinul od poloviny 19. století. Pozornost zákonodárců byla upřena především 

na vytvoření nového systému voleb do orgánů územní samosprávy a vytvoření nové struktury 

zajišťující výkon státní správy. Obce pro roce 1918 zajišťovaly i správní rozhodování, přičemž 

činnosti, které dnes označujeme jako „přenesený výkon státní správy“, byly obvykle 

označovány jako činnosti příslušející „obci politické“. V období počátku 2. světové války 

se nevěnovalo příliš pozornosti podrobnému stanovení rozsahu samostatné působnosti obcí 

a jeho odlišení od výkonu státní správy a v letech válečných platil zcela zvláštní režim správy 

věci veřejných. Tehdejší stav a vývoj struktury veřejné správy je nutné připomenout kvůli jeho 

vazbě na vývoj nejen po roce 1990, ale zejména po roce 1945, resp. 1950, kdy rozhodování 
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o kultuře bylo zcela v rukou státu. V roce 1944 vydal prezident republiky ústavní dekret 

o národních výborech, kterým byly ustanoveny národní výbory jako prozatímní orgány 

veřejné správy a byly podřízeny vládě jakožto orgány státní správy. Postupné omezování 

a posléze zánik původní správy obcí byl v zásadě započat dekretem prezidenta republiky 

o národních výborech. Koncepce úlohy národních výborů a pozdější upřesňování jejich 

pravomocí a postavení v rozhodování o kultuře bylo od roku 1945 postupně precizováno. 

Po roce 1945, resp. 1948, započala úprava rozhodování v kultuře formou vydávání 

nejrůznějších typů předpisů a právních předpisů, v padesátých letech byl tento vývoj dovršen 

přijetím několika základních zákonů, které obsáhly stěžejní oblasti kultury – osvětu, muzea, 

knihovny, divadla, památkovou péči, tzv. lidovou technickou zábavu, vydávaní knih, tisku 

a nahraných nosičů atd. Postupně byla z oblasti kultury vytěsňována aktivita 

soukromoprávních subjektů. Většina nabídky kulturních služeb a aktivit byla zajišťována 

buď přímo kulturními zařízeními národních výborů, nebo na  ně bezprostředně navázala (např. 

zřizování souborů zájmové umělecké činnosti kulturními domy). 

Poměrně obsáhlou aktivitu v oblasti kultury vyvíjely i odbory (ROH) prostřednictvím 

kulturních domů, obvykle budovaných a financovaných z prostředků státních podniků.  

V menších sídlech byly prostory pro kulturu obvykle budovány za spoluúčasti národních 

výborů, družstev, odborů či podniků a s využitím práce občanů. Kulturní aktivity bylo 

převážně možno provozovat jako činnost zastřešenou odborovými organizacemi. 

Paradoxem 70. a 80. let v kultuře je, že se poměrně úspěšně rozvíjela hospodářská činnost 

kulturních zařízení. Kulturní zařízení byla ve své většině zřizována a provozována jako 

zařízení navázána i hospodářsky na rozpočty národních výborů jednotlivých stupňů. 

Dále podle Mockovčiakové (2006, s. 5) mnoho z ekonomických problémů, které v současnosti 

zaznamenáváme a pokoušíme se řešit, má kořeny právě v období, kdy zajištění provozu 

kulturních organizací bylo provázáno s hospodařením národních výborů. Z nejrůznějších 

důvodů nebylo možno kulturu nefinancovat a nechat zaniknout, avšak ekonomickými 

specifiky této oblasti se v zásadě nikdo nezabýval, natož aby ekonomické nástroje té doby 

byly konstruovány se zohledněním některých zvláštnosti kultury. Systém centrálního 

plánovaní se proto samozřejmě projevoval i ve financování kultury nastavením některých 

pravidel tak, že průběžně docházelo k narůstání vnitřního dluhu v této oblasti. Vnitřní dluh byl 

způsoben zejména tím, že organizace sice hospodařily s nemovitým majetkem, ale samy 

neměly možnost finančně zajistit jeho uspokojivou údržbu či obnovu. 
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Reforma veřejné správy a veřejných rozpočtů započala transformačními kroky prakticky 

v roce 1990. Za zásadní lze považovat přijetí zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon konstituoval obce jako samostatné subjekty práva odlišné od státu. 

Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů zřídil okresní úřady 

(dále jen OkÚ) namísto Okresních národních výborů a byly zrušeny Krajské národní výbory. 

Některé kompetence Krajských národních výborů zanikly bez náhrady, některé byly přesunuty 

na OkÚ nebo na ústřední orgány státní správy. OkÚ vykonávaly působnost zřizovatele 

k některým kulturním institucím, finančně zabezpečovaly jejich činnost a podle rozhodnutí 

okresního shromáždění případně poskytovaly finanční prostředky na podporu i jiných 

kulturních aktivit. Společné principy vzniku, hospodaření a financování příspěvkových 

a rozpočtových organizací zřizovaných státem a obcemi stanovoval zákon č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a o obcích ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Rok 1993 byl zlomovým rokem v metodice financování místních rozpočtů. Po rozpadu 

Československa bylo přistoupeno k transformaci české ekonomiky a k provedení daňové 

reformy, která zásadně změnila strukturu financování veřejných rozpočtů. Počínaje rokem 

1993 se výrazně zvýšila míra nezávislosti místních rozpočtů na rozpočtu republiky 

a propojenost zdrojů jejich rozpočtů s ekonomikou daného území. Zvýšil se podíl vlastních 

příjmů místních rozpočtů.  Byly omezeny dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu okresních 

úřadů a obcí (tímto se výrazně posílila jejich finanční a rozpočtová soběstačnost a bylo 

omezeno přerozdělování finančních prostředků z centra). Období 1993 až 2000 se v oblasti 

kultury nevyznačovalo žádnými zásadními změnami. V uvedeném období byly přijímány 

a velmi často měněny obecně platné ekonomické a daňové zákony, což způsobovalo spíše 

provozní problémy. Některé typy kulturních zařízení přijaly členství v odborových asociacích 

a využívají této základny pro výměnu odborných, ekonomických i provozních zkušeností 

a informací. MK ČR připravilo tři zásadní zákony, které měly reagovat na situaci vzniklou 

po přijetí reformních zákonů v roce 2000 – autorský zákon, zákon o ochraně sbírek a knihovní 

zákon.
33

 

Od roku 2000 mění reforma veřejné správy a veřejných financí odpovědnost jednotlivých 

složek veřejné správy za oblast kultury. S tím souvisí pojem decentralizace, což je delegování 
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pravomocí směrem od centrálních orgánů k nižším úrovním řízení. Decentralizace správy 

kultury je typickým rysem britského systému správy kultury. Decentralizace rozhodování 

o kultuře byla s ohledem na principy reformy veřejné správy systémovým krokem 

a měla přinést zlepšení ekonomických podmínek místní a regionální kultury, zvýšení 

odpovědnosti územní samosprávy za uspokojení kulturních potřeb občanů a zvýšení 

ekonomické síly územních rozpočtů. Právní normy přinesly v procesu reformy veřejné správy 

a veřejných rozpočtů prostor pro rozhodovávání územních samospráv a příznivý vývoj 

ekonomiky veřejných služeb. Decentralizace vytvořila podmínky pro změny sítě kulturních 

zařízení financovaných z veřejných rozpočtů a umožnila jejich lepší přizpůsobení době 

i specifikům místa nebo regionu (větší prostor pro organizační a finanční účast 

soukromoprávních subjektů na nabídce a financování kultury).   

V důsledku reformy veřejné správy a vymezení postavení jednotlivých orgánů veřejné správy 

došlo s účinností od 1. 1. 2001, respektive 1. 1. 2003, v oblasti veřejných služeb kultury 

ke značnému přesunu odpovědností za jejich zajištění ze státu na obce a na kraje. Přijetím 

zákona byla existence okresních úřadů k 31. 12. 2002 ukončena. V této souvislosti byla 

uskutečněna změna v metodice financování místních rozpočtů. Oddělení státu a územní 

samosprávy bylo dokončeno přijetím a účinností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů konstituováním krajů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů a samostatným zákonem upravujícím hospodaření územní samosprávy 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také stanovením vlastních 

příjmů obcí a krajů podílem na výnosu některých daní na základě zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.  

Decentralizace kultury tak byla provedena přesunem majetku státu do vlastnictví obcí a krajů 

tak, jako přesun odpovědnosti zřizovatele (MK ČR nebo okresního úřadu) k původně státním 

příspěvkovým organizacím pokračoval na základě:   

- zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku 

krajů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí práv a závazků ČR na kraje 

a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících 

změnách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále v důsledku reformy došlo k přerozdělení daňových výnosů. Nově vzniklé kraje byly 

v roce 2001 plně financovány dotacemi ze státního rozpočtu, pro rok 2002 byl krajům novelou 
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zákona o rozpočtovém určení daní stanoven podíl na výnosech některých daní. Pro obce bylo 

rozšířeno spektrum daní, na jejichž výnosech se podílejí. 

Reformu veřejné správy doprovázelo úsilí vymezit veřejné služby v kultuře a jejich 

standardizaci. Proces byl završen přijetím zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích 

podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Za pozitivní lze považovat, že reforma veřejné správy přes svou organizační náročnost a jistou 

nepředvídatelnost výsledku nevyvolala negativní tendence v rozsahu poskytovaných veřejných 

kulturních služeb
34

. Podle Mockovčiakové
35

 je zapotřebí ve veřejném zájmu přivítat 

provedenou decentralizaci financování a rozhodování o kultuře.  

Postavení a možnosti státu při zajištění a financování veřejných služeb kultury či při podpoře 

kulturních aktivit NNO určily zákony č. 218/200 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů. Oba zákony 

zásadním způsobem ovlivňují možnost účasti rozpočtu státu na finanční podpoře kultury 

zajišťované nestátními subjekty.  

Základními oblastmi podle, kterých se třídí jednotlivé právní předpisy dle MK ČR jsou umění, 

knižní kultura a knihovny, statní památková péče, ochrana movitého kulturního dědictví, 

muzea a galerie, hromadné sdělovací prostředky a kinematografie, provádění autorského 

zákona, církve a náboženské společnosti, oblast financování kultury, věci všeobecné 

a organizačně správní a také další zákony související nepřímo s kulturou.  

1.4 Kulturní politika ČR 

Kulturní politika na léta 2009 až 2014 byla schválena Usnesením Vlády ČR č. 1452 

dne 19. listopadu 2008. Potřebnost Kulturní politiky se zvýšila po vstupu ČR do Evropské 

Unie. Smlouva Evropských společenství obsahuje v článku 151 postoj Evropských 

společenství ke kultuře.  Ekonomika kultury je v EU silná a vedle ekonomického aspektu 

je kultura považována za duchovní základ společnosti, měřítko její vyspělosti i součástí 

identity včetně identity národní.  

Podle vize Státní kulturní politiky je kultura pro Českou republiku tzv. „Jízdenkou 

do budoucnosti“. Vize vyjadřuje, že: „Kultura je sektorem, který by mohl sehrát zásadní roli 
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v rozvoji české společnosti“.  Zejména kvůli geografické poloze i tradici českých zemí může 

pozitivně využít kontaktu evropských i globálních kulturních vlivů. V dokumentu vláda uvádí, 

že by ČR chtěla být znova křižovatkou kultur, svou přirozenou pozici využít svobodným, 

otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury, ochraně zděděných kulturních hodnot 

a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti Prostor pro kulturní tvorbu a využití 

kulturních hodnot může zůstat otevřený a přístupný, úkolem státu, krajů a obcí a jejich 

institucí není jen podporovat kulturu, ale propojit ji i s jinými oblastmi společnosti. Česká 

republika podporuje kulturu a vláda schválila v pořadí již druhý dokument na léta 

2009 až 2014 s názvem Kulturní politika. Státní kulturní politika obsahuje soubor takových 

opatření, jejichž realizace pomůže překonat letité nahlížení na kulturu jakožto v lepším případě 

na „způsob vyžití pro volný čas“, v horším případě (post)komunistického pojetí jako 

„nadstavbu“, tj. cosi, co spotřebovává zdroje vytvořené v produktivnějších sektorech.  

Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnosti 

a tak obohacovat životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, 

vzdělání, motivovat dárcovství i poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit 

konkurenceschopnost země v globálním prostředí.  

Základními cíli státní kulturní politiky 
36

 vycházející z vize státní kulturní politiky je: 

- využití přínosů umění a kulturního dědictví, 

- zvýraznění role kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občan, 

- poskytování přímé i nepřímé podpory uchování existujících kulturních hodnot 

a nakládaní s nimi, 

- vytváření transparentního a nediskriminačního prostředí pro kulturní aktivity a jejich 

podpora z úrovně státu, krajů a obcí.  

Jednotlivými cíli státní kulturní politiky je: 

- Ekonomická a společenská dimenze. Využití přínosů umění a kulturního dědictví 

a s nimi spojené kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů 

a činností. 

- Občanská dimenze – rozvoj osobnosti. Zvýraznění role kultury v individuálním 

profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci 
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demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování odpovědnosti 

za zděděné i vytvářené hodnoty. 

- 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. 

- Role státu při tvorbě pravidel. Vytváření transparentního a nediskriminačního prostředí 

pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně státu, krajů a obcí.  

Mezi základní nástroje kulturní politiky patří: legislativní nástroje, ekonomické, 

institucionální, řídící a metodické nástroje. Z pohledu ČR stát působí jako tvůrce pravidel 

pro kulturní politiku ČR. Kulturní politika vytyčuje cíle a úkoly pro ČR a také jejich realizaci 

konkrétními strategiemi. Témata kultury objevující se v dokumentech Evropské unie mají 

spíše charakter aktualizace a připomenutí kultury. Stěžejní zásady a cíle kulturní politiky 

stanovené v dokumentech EU jsou formulovány z hlediska unie jako celku a přínos 

jednotlivých členských států k jejich uplatnění a naplnění je předpokládán. Z hlediska 

EU je velmi důležitý rozkvět kultur jednotlivých států, podpora zachování kulturních památek, 

podpora dialogu mezi kulturami, mobilita umělců a odborníků kultury a také činnosti vedoucí 

k maximálnímu využití ekonomického potenciálu kultury. 

1.5 Zajištění kultury v podmínkách ČR 

Zajištěním kultury je myšleno zabezpečení z  institucionálního a organizačního hlediska. 

Institucionálně je kultura zajištěna zejména subjekty veřejné správy, které jsou 

reprezentovány příspěvkovými organizacemi, organizačními složkami, státními fondy, 

nadacemi a nadačními fondy, společnostmi s ručením omezeným, akciovými společnostmi 

anebo obecně prospěšnými společnostmi. 

Organizačně zajišťuje kulturu v České republice MK ČR, kraje, obce, města a dobrovolné 

svazky obcí. 

Ministerstvo kultury ČR je garantem kultury v České republice, je zřizovatelem národních 

kulturních institucí a je ústředním orgánem
37

 státní správy pro umění, kulturně výchovnou 

činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských 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 
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autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury. MK ČR plní v okruhu 

své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech 

a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních 

seskupeních a v mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné.
38

 

MK ČR poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky krajům a obcím, a také dotace 

ostatním institucím v oblasti kultury. Krom působnosti MK ČR pro výkon státní správy 

v kultuře, legislativu, vytváření dlouhodobých koncepcí a strategií kulturní politiky ČR MK 

ČR vypisuje granty a programy a účastní se financování grantů a programů z rozpočtů EU. 

Granty a programy MK ČR jsou uvedeny v příloze č. 3. Ministerstvo garantuje tři veřejné 

služby, mezi něž patří ochrana sbírek muzejní povahy, knihovnické a informační služby 

a ochrana kulturního dědictví. Prostřednictvím přeneseného výkonu státní správy pomáhají 

ministerstvu také obce a kraje.  

MK ČR, v jehož čele stojí ministr, je garantem kultury v České republice. MK ČR zřizuje 

33 příspěvkových organizací.  

Státní správa MK ČR je vykonávána prostřednictvím odborů, sekcí a oddělení, na které 

se ministerstvo vnitřně člení. Jednotlivé úkoly státní správy jsou pak členěny a prováděny 

podle věcné příslušnosti k jednotlivým oddělením. Jedná se o oddělení památkové péče, 

památkové inspekce, ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, církví, umění 

a knihoven, regionální a národnostní kultury, legislativní a právní, autorské právo, zahraniční, 

hromadných sdělovacích prostředků, ekonomický, věda a výzkum, vnitřní správa, interní 

audit, kontrola a správa státních fondů.  

Kraje prostřednictvím institucionální základny regionálních kulturních institucí poskytují 

kulturní služby a metodickou pomoc institucím zřizovanými obcemi. Finančně podporují 

městské kulturní instituce, které svým významem plní nadregionální funkci. Podporují rozvoj 

kultury ze svých rozpočtů a plní úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů. Kraje zřizují krajské 

knihovny, muzea a galerie, v některých případech kraje zřizují krajská divadla a stagiony, 

orchestry a ústavy archeologické a památkové péče.  Kraje spoluvytváří finanční, koncepční 

a legislativní předpoklady pro rozvoj kultury v kraji a reagují na aktuální potřeby v souladu 

s koncepcemi vlády ČR a doporučením MK ČR. Velká pozornost je věnována rozvoji aktivit 

volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce. 

Nezastupitelnou roli zde představuje spolková a zájmová činnost obyvatel. Tyto činnosti jsou 
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v rámci krajů pravidelně podporovány zejména grantovými programy, přímou podporou 

významných kulturních a společenských akcí. Podpora regionálním postupovým a národním 

přehlídkám v oblasti neprofesionálního umění je poskytována zvlášť. V zájmu krajů 

je podpora lidových tradic, která je významná jak pro identifikaci obyvatel s územím, 

tak pro zvýšení atraktivity z hlediska cestovního ruchu. Významným způsobem 

se na kulturních a vzdělávacích aktivitách podílejí knihovny. Důležitým partnerem zejména 

 oblasti propagace kulturních akcí a aktivit v kraji jsou kulturní centra a informační střediska. 

Ze zákona pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V oblasti kultury 

kraje vykonávají samostatnou i přenesenou působnost, při jejímž výkonu chrání veřejný 

zájem. Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů 

kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje. Kraj může pro výkon samostatné působnosti 

zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.
39

 

Samosprávná činnost navazuje na strategické a rozvojové záměry kraje a přispívá k jejich 

naplnění. Kraj ze státního rozpočtu dostává příspěvek na výkon přenesené působnosti. Kraje 

vytváří podmínky pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů, sleduje 

profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů kraje a zabezpečuje úkoly 

při poskytování dotací na ně, navrhuje, administruje a následně kontroluje krajské příspěvkové 

a grantové programy v oblasti kultury a památkové péče. Přehled pojetí kultury v Programech 

rozvoje krajů obsahuje příloha č. 4. Kraje plní funkci zřizovatele, spolupracují s MK ČR 

a v neposlední řadě vykonávají dohled nad kulturou. V oblasti památkové péče projednává 

krajský úřad s MK ČR prohlášení věci za kulturní památku, památkovou zónu, vede seznam 

kulturních památek, dává souhlas k obnově kulturní památky, řídí výkon státní památkové 

péče v kraji. V oblasti samostatné působnosti kraje schvalují koncepci podpory státní 

památkové péče, usměrňují kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji, schvalují 

návrhy prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji. 

Na úrovni krajů je nástrojem pro plnění legislativních povinností v oblasti kultury odbor 

Kultury, do jehož působností spadá přenesená a samostatná působnost. 

Programy rozvoje krajů a krajské kulturní koncepce.
40

 Programy rozvoje kraje 

jsou zpracovávány jako střednědobé rozvojové dokumenty. Programy bývají aktualizovány 

mimo jiné i pro potřeby čerpaní prostředků z fondů Evropské unie. Ucelené koncepce 

má vypracováno a zveřejněno pět krajů (Olomoucký, Liberecký, Zlínský, Ústecký a hlavní 

město Praha). V dokumentech jsou explicitně uváděny různé aspekty a souvislosti kultury. 
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Výskyt a přesná formulace se v jednotlivých krajích liší, i přesto však mají tři společné znaky 

pojetí kultury: 

- univerzálním znakem je důraz na ekonomické využití kulturního dědictví (takřka 

výhradně pro cestovní ruch), 

- rozšířena podpora kulturních služeb a infrastruktury ve venkovských oblastech, 

- v jednotlivých dokumentech se objevují různé další aspekty kultury (menšinové 

a tradiční kultury, atraktivita prostředí, identifikace obyvatel s regionem, kvalita života, 

rozvoj lidských zdrojů, duchovní kapitál společnosti a kulturní klima).  

Kraje vzniklé v roce 2000 na rozdíl od obcí nenavázaly na dřívější územní působnost krajů 

či jejich majetek. Pro jejich hospodaření bylo potřebné vymezit majetek, s kterým by měly 

hospodařit. Majetek byl na kraje převeden především zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu 

některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů.  

Do vlastnictví krajů přešly věci, se kterými byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové 

organizace a organizační složky státu a dále přešly veškerá práva a závazky spojené 

s tímto majetkem. 

Z majetku ČR do majetku krajů přešel tento majetek dle původní působnosti MK ČR, Státní 

vědecké knihovny, některá muzea, zámky a galerie. 

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu přešly 

do vlastnictví krajů věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní 

příspěvkové organizace a organizační složky státu. Na jednotlivé kraje zároveň přecházejí 

veškerá práva a závazky, se kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační 

složky státu uvedené pod písmenem včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
41

 

Seznam převedených organizací z MK ČR na jednotlivé kraje je uveden v příloze č. 5. 

Obce postupně převzaly po roce 1990 funkci zřizovatele kulturních institucí a staly 

se největším poskytovatelem kulturních služeb. Obce pečují o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání veřejný zájem. Některé obce zřizují 

kulturní instituce jako např. městské a obecní knihovny, městské galerie a městská a obecní 

muzea, městská divadla a stagiony, městské orchestry, popřípadě jiné specializované kulturní 

instituce (NKP Vyšehrad). Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje 

v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi něž patří i celkový kulturní 
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rozvoj.
42

 S pojmem obce úzce souvisí význam místní kultury, která je zajišťována 

profesionálními kulturními institucemi a zájmovými organizacemi s působností na daném 

území. 

1.6 Přínosy kultury a multiplikační efekty v kultuře   

Kultura začíná být považována za významné odvětví národního a evropského hospodářství. 

Zásadní význam má studie „Ekonomika kultury v Evropě“
43

, která zahrnuje jednak kulturní 

odvětví a i tvůrčí odvětví.  

Multiplikační efekt vyjadřuje provázanost jednoho odvětví s dalšími odvětvími celé 

ekonomiky a ukazuje, o kolik procent se zvýší investovaná hodnota. Provázanost jednotlivých 

odvětví není lehce měřitelná, a je možné ji pozorovat z různých úhlů. Tereza Raabová 

z Divadelního institutu uvedla
44

 příklad provázanosti kultury s ostatními odvětvími na příkladu 

koncertu světoznámé kapely. Pokud má kapela záměr koncertovat potřebuje celou řadu vstupů 

– služeb, které se pak promítají do jiných odvětví než je to kulturní. Na straně druhé jsou tu 

pak návštěvníci kulturní události, kteří produkují další přínosy pro ekonomiku a to nejen 

v kulturním slova smyslu. Vstupy jednoho odvětví představují zároveň výstupy jiných odvětví 

národního hospodářství. Ze zahraničních studií vyplývá, že multiplikační efekty kultury jsou 

významné, často nadprůměrné v porovnání s jinými odvětvími. U nás zatím nejsou hodnoty 

multiplikátorů pro jednotlivé kulturní služby a produkty vypočítány a ani není hodnota 

multiplikátoru pro odvětví kultury samostatně sledována. Existuje jen expertní odhad. 

Informace by mohly sloužit nejen pro získání důležitých informací o českém kulturním 

sektoru, ale i pro jednotlivé studie ekonomického vlivu konkrétních kulturních organizací 

a akcí.  

V ČR byla v devadesátých letech provedena studie Marketingovou laboratoří Ostrava, která 

v podmínkách nejen severomoravských divadel provedla kvalifikovaný (a záměrně 

minimalizovaný) odhad multiplikačního efektu. Závěrem studie je, že každá investovaná 

koruna generuje více než korunu v následujících službách včetně externalit (doprava, tiskárny, 

občerstvení, krejčovství atd.), v tvorbě pracovních míst, v odvodech daní atd.  
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O tom, že se sektor kultury potýká s nedostatky finančních prostředků, se již všeobecně ví. 

Na straně druhé se o nedostatku financí hovoří skoro ve všech odvětvích. V současné době, 

se ale stále více diskutuje a je v popředí zájmu ekonomický přínos kultury. O kulturu jako 

o ekonomický nástroj se již několik let opírají ekonomiky mnoha států, a to jako nástroj 

pro oživení a stimulů ekonomicky upadajících regionů a problémových oblastí. 

Politici i odborníci na kulturu a kreativní odvětví se shodli na tom, že kulturu nelze chápat 

pouze v omezeném pojetí jen jako „něco, co souvisí s uměleckými obory, případně s vědou“, 

ale také s ekonomikou, průmyslem nebo vzděláváním.
45

 

Ekonomové, kteří se vlivem kultury na ekonomiku zabývají, vycházejí z toho, že kreativní 

odvětví stojí na určitém základě, který představují umělecké obory jako výtvarné umění, 

hudba nebo literatura. Další kreativní obory, jako je film, design, televizní vysílání, hudební 

průmysl nebo reklama, z těchto základních odvětví vycházejí a používají prvky, které vznikly 

v těchto základních uměleckých oborech (v širším pojetí tímto způsobem umění a kreativita 

ovlivňují celou ekonomiku). 

Kromě toho, že ekonomika kultury je v EU silná, má i další pozitivum a to, že je duchovním 

základem společnosti, měřítkem její vyspělosti i součástí její identity. Podle všech analýz 

má tento aspekt kultury potenciál být podstatnou hnací silou udržitelného rozvoje, prosperity 

a civilizační konkurenceschopnosti celé společnosti, a to zejména díky kreativitě, jejíž živnou 

půdou kultura je.
46  

Studie Ekonomika kultury
47

, kterou Evropská komise nechala zpracovat v roce 2006, 

se zabývá se ekonomickým potenciálem kultury a zasadila ji do rámce Lisabonské strategie 

pro růst zaměstnanosti. Studie odhalila významné přispění kultury na hospodářském růstu 

a také rychlejší růst kultury než tradičních odvětví. Podle této studie se kreativní odvětví podílí 

z 2,5 % na tvorbě pracovních míst. 
 

Podle této studie je umění pro většinu obyvatelstva otázkou lepšího porozumění nebo zábavy. 

To také vede k přesvědčení, že umění a kultura hraje jen okrajovou roli v ekonomickém 

přínosu a měla by být omezena jen na oblast státní intervence. Tento fakt do značné míry 

vysvětluje nedostatek statistických nástrojů schopných měřit přínos kulturního odvětví 
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pro ekonomiku, ať už na státní či mezinárodní úrovni, především ve srovnání s jinými 

průmyslovými odvětvími.  

Rozsah vyhodnocování v rámci studie „Ekonomika kultury“ zahrnuje: 

- Kulturní odvětví zahrnuje neprůmyslová a průmyslová odvětví. Neprůmyslová odvětví 

produkující nereprodukovatelné zboží a služby, které jsou „konzumovány“ na místě (koncert, 

umělecký veletrh, výstava). Jde o umělecké oblasti: výtvarné umění zahrnující malířství, 

sochařství, řemesla, fotografii, trhy s uměním a starožitnostmi, scénická umění zahrnující 

operu, orchestry, divadlo, tanec, cirkus, a kulturní dědictví zahrnující muzea, pamětihodnosti, 

archeologické lokality, knihovny a archívy. Průmyslová odvětví produkující kulturní produkty 

určené k masové reprodukci, hromadnému šíření a vývozu (například kniha, film, zvuková 

nahrávka). K tomuto „kulturnímu průmyslu“ patří film a video, videohry, vysílání, hudba, 

vydávání knih a tisku. 

- Tvůrčí odvětví zahrnuje takové aktivity jako design (módní návrhářství, design interiérů 

a produktů), architektura a reklama. Kreativita je ve studii chápána jako využití kulturních 

prostředků jako zprostředkujících produktů ve výrobním procesu nekulturních odvětví a tedy 

jako zdroj inovace. V „tvůrčím odvětví“ se kultura stává „tvůrčí“ investicí do produkce 

„nekulturního“ zboží.  

Studie dále ukazuje, jak kultura pohání hospodářský a společenský rozvoj a rovněž inovace 

a soudržnost. Kulturní a tvůrčí odvětví je rostoucím sektorem, který se rozvíjí rychlejším 

tempem než zbytek ekonomiky. To platí i pro zaměstnanost. Odvětví kultury nabízí velkou 

škálu často vysoce kvalifikovaných možností uplatnění, a co do počtu pracovních míst 

překová zbytek ekonomiky.  

Studie rovněž ilustruje, jak kultura podporuje evropskou integraci, a že je klíčovým nástrojem 

při integraci jednotlivých složek evropských společností v jejich různorodosti, při upevňování 

pocitu sounáležitosti a šíření demokratických a sociálních hodnot. Podle všech analýz, kultura 

má potenciál být podstatnou hnací silou udržitelného rozvoje, prosperity a civilizační 

konkurenceschopnosti.
48

 

Podle případové studie vypracované „Kreativní sítí měst v Kanadě“ s názvem „Kultura jako 

ekonomický pohon“ (Culture as an Economic Engine)
49

 municipality, které přijaly kulturu, 

jako průmysl získaly ekonomické výhody pro svou komunitu. Kulturní průmysl podporuje růst 
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práce, a mění „obyčejná“ města na „cílová města“, vytváří vzájemné spojení mezi uměním 

a obchodem, revitalizuje urbanizované oblasti, přitahuje kvalifikované pracovníky.  

Za hlavní garanty trvale udržitelné kulturní plurality,
50

 vystihující aktivity UNESCO, 

jsou považovány zejména: svoboda projevu, pluralismus vlastnictví médií, existence literární 

tvorby v mnoha jazycích, rovnost přístupu veřejnosti k většinovým kulturám i k uměleckým 

projevům kultury menšin, usnadnění pohybu umělců, rozvoj místních tradic, široká účast 

jednotlivců na kulturním životě, preference aktivního a tvořivého přístupu k životu 

a prezentace kultury atraktivním a tvořivým způsobem. 
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2 FINANCOVÁNÍ KULTURY Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ČR 

Hlavními zdroji financování kultury jsou veřejné rozpočty. Pro ucelený přehled kapitola 

zahrnuje financování kultury veřejnými rozpočty, včetně dvou státních fondů v oblasti kultury, 

další možné finanční zdroje kultury i podporu a financování kultury z Evropské unie. 

O rozsahu financování kultury rozhoduje zejména společenský zájem o produkci určitých 

kulturních statků. Z hlediska financování kultury z veřejných rozpočtů jde o to, kolik chce 

občan z vlastní vůle dát na umění, vědu, památkovou péči a ostatní složky kultury.
51

 Činnosti 

v kultuře jsou zpravidla ztrátové (až na výjimky – jako např. veřejné užití některých typů 

autorských děl). Financování kultury v ČR je vícezdrojové. Kultura je financována 

jak z veřejné, tak komerční sféry. Vztahy mezi kulturou a jejím financování ve veřejném 

sektoru, soukromém sektoru a sektoru domácností mohou být znázorněny dle švédského 

ekonoma V. A. Pestoffa. Ten vymezil rozdělení vazeb mezi sektory národního hospodářství 

(neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý sektor, ziskový soukromý sektor a neziskový 

sektor domácností) za základě tří kritérií (dle financování na ziskový a neziskový, 

dle vlastnictví na soukromý a veřejný, dle míry formalizace na formální a neformální).
52

  

Zařazení kultury do sféry národního hospodářství určuje způsob, jakým jsou přijatá rozhodnutí 

a také způsob financování kultury.  

Z hlediska úrovně kultury a finančních prostředků plynoucích do kultury lze konstatovat, 

že čím je vyšší životní úroveň obyvatelstva, tím vyšší je i úroveň kultury vyšší a naopak. 

Právnické osoby mohou podle právní formy získávat finanční prostředky z různých zdrojů. 

Finanční prostředky v oblasti kultury získané z různých zdrojů lze rozdělit na přímou, 

nepřímou a vlastní zdroje. Autorita a význam regionů a obcí je posilována.  Financování 

kultury je v České republice ošetřeno třemi základními právními předpisy
53

: 

- Zákon ČNR č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR ve znění zákona č. 482/2004 Sb., 

a zákona č. 342/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, ve znění zákona č. 273/1993 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb. l a zákona 

č. 342/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
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- Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Přímá podpora
54

 zahrnuje prostředky ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu anebo 

prostředky, které jsou ze zdrojů závislých na rozpočtovém procesu. 

Prostředky ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu jsou především daně a poplatky 

(koncesionářské poplatky na televizní a rozhlasový příjem, zvláštní daně apod.), příjmy 

z vlastní činnosti, loterie a sázky (v ČR málo využívány), nadace a nadační fondy, jiné fondy, 

komunální obligace, dary a sponzorství, veřejné sbírky. 

Prostředky ze zdrojů závislých na rozpočtovém procesu jsou členěny na zdroje centrálních 

a územních samospráv. V kultuře lze nalézt i prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie. 

V přerozdělovacím procesu se jedná o prostředky od ziskových subjektů ve formě daní 

přerozdělené neziskovým subjektům formou dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Jedná 

se o přímou dotaci, dotaci se spoluúčastí, prostředky ze Státního fondu kultury ČR, 

prostředky MK ČR. 

Zdroje přímé podpory mohou pocházet od ziskových subjektů, z veřejných rozpočtů, 

z vybíraných poplatků za rozhlasový a televizní příjem, z vlastní činnosti, příspěvky 

od nadací, fondů a loterií, donátorství a sponzorství a výnosy. 

Nepřímá podpora je poskytována celou daňovou soustavou. Různé sociální podpory, daňové 

úlevy pro umělce a umělecké instituce, daňové úlevy a zproštění daní u charitativních dárců 

a příjemců darů. Stát dovoluje neziskovému sektoru do určité míry využívat výhod v podobě 

daňových úlev. Neexistuje žádný systém daňových výhod či úlev vysloveně pro kulturní 

oblast.
55

 Zvýhodnění nejsou příliš významná a tedy ani motivační, zejména s ohledem na stav 

nemovitých kulturních památek a jejich „ztrátové využití“. Výčet daňových úlev dle zákona 

č. 338/1992 Sb., od daně z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů je uveden v příloze 

č. 6.
56

 Do 1. 1. 2008 byl převod nemovitých kulturních památek osvobozen i od daně dědické 
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a darovací. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, patřičné ustanovení zrušil. 

Nepřímá podpora zahrnuje daňová zvýhodnění pro neziskové organizace, příspěvky 

neziskovým organizacím a daňová zvýhodnění vztahující se výhradně na oblast kultury. 

V rámci daňového systému je možné realizovat podporu různým organizacím nebo činnostem 

prostřednictvím vynětí z předmětu daně, osvobozením od daně, odčitatelnými položkami 

od daně a diferencovanými sazbami daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Příspěvky neziskovým organizacím jsou uskutečňovány jako odčitatelné položka na dary 

pro veřejně prospěšné účely. Pro fyzické osoby činí 2 % ze základu daně nebo 1000 Kč, 

maximálně v úhrnu 10% ze základu daně. U právnických osob musí být hodnota daru alespoň 

2.000 Kč a v úhrnu lze odečíst maximálně 2% ze sníženého základu daně. Osvobození od daně 

z příjmů lze uplatnit například u provozovatele loterií a jiných podobných her, pokud 

je alespoň 90% příjmů určeno na veřejně prospěšné účely.  

Daňová zvýhodnění vztahující se výhradně na oblast kultury souvisejí především 

s památkovou péčí, ale zasahují i do ostatních oborů kultury.  

Vlastní zdroje získané kulturní institucemi mohou být příjmy z vlastní činnosti, 

z hospodářské činnosti a příjmy z vlastních finančních fondů.  

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy z prodeje vstupenek, které však například u divadel 

představují pouze 1/3 skutečných nákladů na představení. Obecně je u kulturních služeb snaha 

zachovat přiměřenou cenu vstupenek, aby byla spotřeba umožněna všem sociálním vrstvám, 

což je mimo jiné i cílem státní kulturní politiky. 

Příjmy z hospodářské činnosti (doplňkové a podobné činnosti). Hospodářská činnost 

je u neziskových organizací omezena, např. na pronájem nebytových prostor, zprostředkování 

vzdělávacích kurzů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, zabezpečování filmových 

představení, poskytování služeb v oblasti reklamy apod.  

Příjmy z vlastních finančních fondů, které mohou organizace se souhlasem zřizovatele 

vytvářet.   

Vlastní zdroje organizací zřizovaných v ČR na neziskovém principu jsou na nízké úrovni. 

V průměru se vlastní zdroje organizací pohybují okolo 22 %.  
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2.1 Soustava veřejných rozpočtů    

Z hlediska financování kultury z veřejných rozpočtů je ze soustavy veřejných rozpočtů 

nejpodstatnější státní rozpočet, státní fondy a veřejné územní rozpočty. Soustavu veřejných 

rozpočtů tvoří státní rozpočet na ústřední vládní úrovní, decentralizované rozpočty na nižších 

vládních úrovních, včetně územní samosprávy (rozpočty obcí a krajů) a institucí, které 

zabezpečují tvorbu, rozdělování, užití a kontrolu toků jednotlivých okruhů finančních 

prostředků v rámci soustavy.  

S financováním kultury z veřejných rozpočtů úzce souvisí pojem fiskální federalismus, který 

ovlivňuje rozdělení kompetencí, nejen v oblasti kultury, mezi centrální vládu a regionální 

úrovně. Do fiskálního federalismu spadá problematika decentralizace spojená se vznikem 

krajů a převedení kompetencí na ně, ve spojení se správou kultury. Hlavním důvodem vzniku 

teorie fiskálního federalismu byla neefektivní alokace finančních prostředků na zabezpečování 

veřejných statků v rámci veřejného sektoru. Peková
57

 uvádí, že teorie fiskálního federalismu je 

založena na existenci víceúrovňové vládní úrovně a na optimálním rozdělení pravidel 

a odpovědnosti mezi nimi. Dvěma základními modely delegováni pravomoci je horizontální 

a vertikální model. Horizontální model fiskálního federalismu je založen na spolupráci mezi 

obcemi a kraji. U horizontálního modelu vznikají finanční vztahy mezi veřejnými rozpočty 

a je zde naplňován princip solidarity (bohatší oblasti poskytují dotace chudším oblastem). 

Vertikální model vychází z fiskální autonomie jednotlivých úrovní vlády. Horizontální 

a vertikální model se využívá pouze v teoretické rovině, zatímco kombinovaný model 

fiskálního federalismu s určitými decentralizačními prvky je využíván v České republice.
58

  

Veřejné rozpočty jsou nástrojem veřejné politiky, státní rozpočet je nástrojem rozpočtové 

a fiskální politiky státu. Rozpočty obcí i krajů jsou nástrojem realizace koncepce sociálního 

a ekonomického rozvoje daného území, nástrojem prosazování lokálních, resp. regionálních 

zájmů a preferencí obyvatelstva daného území.  

Základními funkcemi veřejných rozpočtů je funkce alokační, redistribuční a stabilizační.   

Alokační, nejstarší, funkce je projevem postavení státu a územní samosprávy jako produkčního 

subjektu, který zabezpečuje a financuje veřejné statky. Ve spojitosti s kulturou, jde o zajištění 

kultury z veřejných rozpočtů jako je např. podpora divadel. 
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Redistribuční funkce je spojena s přerozdělováním části HDP přes veřejné rozpočty. V rámci 

kultury jde o rozhodování o financování, přidělení finančních prostředků, dotace jednotlivým 

úrovním veřejných rozpočtu i organizacím působících v oblasti kultury, popřípadě projektům, 

kulturním akcím apod., 

Stabilizační funkce souvisí s aktivním zasahováním státu do fungování hospodářského 

mechanismu, avšak funkce se netýká přímo kultury. 

Příjmy veřejných rozpočtů jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů. Příjmy se člení 

z hlediska návratnosti na nenávratné (většina příjmu veřejných rozpočtů jsou nenávratného 

charakteru) a návratné (čerpané na určitou dobu např. krátkodobý bankovní úvěr). Z časového 

hlediska se člení na běžné (každoročně se opakují) a kapitálové příjmy (neopakují se, jsou 

jednorázové, nedaňového charakteru). Běžnými příjmy jsou daňové, nedaňové, nenávratné 

příjmy běžného rozpočtu, návratné příjmy a dotace na financování provozních potřeb. 

Mezi kapitálovými příjmy patří nenávratné příjmy (příjmy z prodeje státního nebo obecního 

majetku, dotace a investice z rozpočtové soustavy, příspěvky z jiného veřejného rozpočtu), 

návratné příjmy. Dle míry závaznosti se veřejné příjmy člení na obligatorní (povinné 

ze zákona: daňové příjmy, správní poplatky apod.) a fakultativní (závisí na rozhodnutí 

příslušného orgánu).
59

 

Veřejné rozpočty podporující kulturu jsou soustředěny v rámci Státního rozpočtu z kapitoly 

č. 334 MK ČR, z rozpočtů krajů a rozpočtů obcí. Kultura může být financována i kapitolami 

jiných ministerstev. Státní dotační programy jsou koncipovány oborově a strukturovány 

formálně podle typů projektů.  

Dotace uděluje ministerstvo, krajské, obecní úřady a fondy ustanovené státní správou nebo 

samosprávou. Velikost a základní směřování toku financí jsou vymezeny zákonem o státním 

rozpočtu
60

 ČR. Nárok na pravidelnou dotaci mají příspěvkové organizace MK, kraje i obcí, 

jiné právní formy se o ni mohou ucházet. Ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu 

mohou čerpat příjmy z daní, na příjmy z poplatků jsou odkázána především média veřejné 

služby (Česká televize, Český rozhlas). Ostatní zdroje nezávislé na rozpočtovém procesu 

mohou čerpat všechny organizace působící v kultuře.  
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2.1.1 Státní rozpočet 

Největším zdrojem finančních prostředků pro oblast kultury rozpočtová kapitola 334 MK ČR. 

Okrajově je oblast kultury financována i v rámci dalších kapitol ministerstev.
61

 Finanční 

prostředky Státního rozpočtu z Kapitoly MK ČR 334 jsou využívány na: 

- provoz příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MK ČR. Např. ústav Památkové 

péče v regionech, 9 státních vědeckých knihoven, Národní divadlo, Národní muzeum 

a Národní knihovna, 

- příspěvky na památkovou péči ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvky na financování grantů pro občanská sdružení, 

- dotace územním rozpočtům, tj. rozpočtům krajů a obcí na regionální kulturu, výdaje 

památkové péče na záchranu a ochranu movitého a nemovitého 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. 

- zajištění provozu vlastního úřadu ministerstva aj. 

MK ČR hradí také z rozpočtu kapitoly 334 také náklady na provoz a činnosti převážně 

příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem. Jedná se např. o financování klíčových 

národních kulturních institucí. Část rozpočtu kapitoly 334 je věnována na podporu kulturních 

činností a aktivit v různých oblastech místní kultury. Nezanedbatelnou část výdajů 

kapitoly 334 jsou i výdaje určené registrovaným církvím a náboženským společnostem, jejichž 

rejstřík MK vede a spravuje celou problematiku církví.
62

 Ačkoli pro oblast kultury jsou 

registrované církve a náboženské společnosti významné jako vlastníci movitých či nemovitých 

kulturních památek, práce se této problematice nevěnuje z důvodu obsáhlosti a jiné zvolené 

dimenze problematiky. 

Po reformě veřejné správy si MK ČR ponechalo ve své správě pouze klíčové organizace 

národního charakteru.  

2.1.2 Územní rozpočty 

Územními rozpočty (podstatné pro tuto práci) jsou zejména rozpočet kraje, obecní rozpočet 

a také rozpočty dobrovolných svazků obcí. Od roku 1990 se problematika financování 
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kulturních činností stále více posouvá směrem k bydlištím občanů tj. do krajů a obcí. 

Problémem ovšem zůstává v čase rostoucí disproporce mezi finančními zdroji a výdaji.
63

 

Rozpočty krajů. Po reformě veřejné správy, decentralizaci, se kraje staly zřizovateli řady 

kulturních organizací. Do kompetence kraje tak v součinnosti s centrální úrovní spadá správa 

a financování kulturních památek, muzeí, galerií a knihoven na území kraje. Činnost jiných 

kulturních zařízení, uměleckých spolků či provoz jimi nezřizovaných muzeí, galerií 

a knihoven se podrobují vyhlašování grantů. Zastupitelstvo kraje rozhoduje, jaké zdroje 

vyčlení v rozpočtu na podporu kultury. V přenesené působnosti, prostřednictvím odboru 

kultury a památkové péče, kraje dbají o ochranu a rozvoj kulturních hodnot, včetně 

schvalování a zajišťování územně plánovací dokumentace. 

Rozpočty obcí. Podobně jako kraje jsou obce v rámci své přenesené působnosti zodpovědné 

za ochranu a rozvoj kulturních hodnot na svém území (odbor kultury a památkové péče 

je zpravidla zřizován u obcí III. stupně). Obecní zastupitelstvo a obecní rady každoročně 

sestavují a schvalují obecní rozpočet. V závislosti na odlišnostech obcí z hlediska jejich 

vybavenosti kulturními zařazeními nejsou stanovená pravidla, které kulturní akce nebo 

kulturní zařízení má obec podporovat.  

2.1.3 Státní fondy  

Státní fondy hospodaří se veřejnými prostředky a mají zpravidla vztah k některému druhu 

veřejnému rozpočtu nejčastěji ke státnímu rozpočtu. Státní fondy jsou zaměřeny 

na financování určitého segmentu veřejného sektoru, kde má stát zájem na ovlivňování 

podmínek. Cílem mimorozpočtových fondů je zajistit pro některé druhy činnosti vícezdrojové 

financování. V oblasti kultury jsou to dva účelové fondy Státní fond České republiky 

pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond kultury České Republiky. 

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je nástroj veřejné 

finanční podpory nezávislé kinematografické tvorby v ČR.
64

 Fond byl zřízen zákonem ČNR 

č. 241/1992 Sb., o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 

ve znění pozdějších předpisů. Fond slouží jako veřejná podpora filmové tvorby, výroby 

a distribuce filmů, technického rozvoje, modernizace kin, propagace apod.  Fond vytvořil 

institucionální základnu pro tvorbu zdrojů. Fond je samostatnou právnickou osobou. Správu 
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vykonává MK ČR. O jednotlivých projektech rozhoduje Rada fondu. V členění rozpočtové 

soustavy se fond nachází mezi mimorozpočtovými fondy, jako státní účelový fond.
65

  

Prostředky Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 

lze poskytnout na tyto projekty: 

- tvorbu českého kinematografického díla, 

- výrobu českého kinematografického díla, 

- distribuci hodnotného kinematografického díla, 

- propagaci české kinematografie, 

- technický rozvoj a modernizaci české kinematografie, 

- výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních a etnických menšin, 

žijících na území České republiky. 

MK ČR jako správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtů, přehled pohledávek 

a závazků a také závěrečný účet, který předkládá ministerstvu financí České republiky. Fond 

nemá žádné organizační složky mimo sídlo správce fondu, tudíž nemá žádné zaměstnance 

a nezřizuje žádné další jím zřízené příspěvkové organizace. Zákon předpokládá možnost 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, které není nárokové.  

Státní fond kultury ČR byl zřízen zákonem ČNR č. 239/1992 Sb., o státním fondu kultury 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V čele Fondu je ministr kultury České 

republiky. Rozhodujícím orgánem o způsobu a výši čerpání prostředků z Fondu je Rada 

Fondu.  Prostředky Fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční 

výpomoci. Účelové dotace z Fondu lze poskytnout jen do výše dvou třetin žadatelem 

plánovaných nákladů, s výjimkou prostředků určených na záchranu kulturních památek, 

na které lze poskytnout prostředky do výše devíti desetin plánovaných nákladů.  

Prostředky Státního fondu kultury ČR lze poskytovat na konkrétní kulturní projekty
66

, a to na: 

- podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, 

-  ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, 

- získávání, obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, 

- výstavní a přednáškovou činnost, 

- propagaci české kultury v zahraničí, 
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- pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, 

- podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních 

menšin v České republice, 

- podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, 

- ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. 

Od roku 2006 do roku 2011 nebyla zvolena Rada Fondu, z tohoto důvodu Fond několik let 

neposkytoval finanční prostředky na podporu kulturních projektů.
67

 Na konci roku 2011 byla 

zvolena Rada Fondu a byla schválena novela, podle níž bude fond dostávat výnosy 

z odvysílané reklamy na programu veřejnoprávní televize ČT2. 

2.2 Další zdroje financování kultury 

Kultura muže být financována jednak s vlastních zdrojů; stejně tak jsou s problematikou 

financování kultury spojeny i nadace a nadační fondy, komunální obligace, loterie, veřejné 

sbírky apod. 

Nadace a nadační fondy. Forma financování
68

 kultury, jejíž fungování upravuje zákon 

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Obecně 

prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 

humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj 

vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Nadace je právnickou osobou. Na počátku roku 1997 

existovalo zhruba pět tisíc nadací, zřízených podle občanského zákoníku a registrovaných 

u okresních úřadů. Náročné podmínky nového zákona měly za následek, že počet nadací 

ke konci roku klesl cca na 150, poté, co se podařilo jednotlivým nadacím projít přeregistrací, 

počet nadací již tolik nestoupal. V současné době je v České republice registrováno 

přes 360 nadací. Nadace tvoří přibližně 1% ze všech českých neziskových organizací. 

Hlavním limitujícím faktorem pro nárůst počtu nových nadací v ČR je zákonem stanovená 

povinnost minimálního nadačního jmění nezbytného pro registraci nadace, ve výši 500 tis. Kč. 

Komunální obligace nejsou v Evropě moc rozšířeným způsobem získávání finančních 

prostředků pro kulturu, jsou zde uvedeny komunální obligace jako způsob možné podpory 

kultury. Komunální obligace jsou úvěrové cenné papíry, které emitují veřejnoprávní instituce, 
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místní správní orgány nebo peněžní ústavy za účelem získání finančních prostředků do svých 

rozpočtů. Emise obligací je nejvíce rozšířena v USA. V ČR se komunální obligace 

nepoužívají, jejich používání je výhodné pouze při velkých emisích, což mohou využít pouze 

velká města, která této formy podpory ve vazbě na kulturu nevyužívají.  

Loterie v ČR upravuje zákon o loteriích č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona o loteriích může sázkové hry, loterii a jiné 

podobné hry provozovat i stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace). 

V ČR byla v minulosti uspořádána Česká Lotynka (1994, zisky měly plynout do SF kultury)
69

 

a Eurolotto, avšak s neúspěchem.
70

 V ČR Nadace Sazka, založená v roce 2002, poskytovala 

stipendia anebo granty na projekty v oblasti vědy, techniky, umění, kultury apod. Společnost 

Sazka
71

 prostřednictvím loterie T-mobile RENTA, v souladu s povolením Ministerstva financí 

ČR, přispívala na veřejně prospěšné účely v oblasti kultury. Konkrétně na rekonstrukce 

a údržbu významných kulturních a historických památek. Kromě toho Sazka, a.s. 

sponzorovala a podporovala různá ocenění v oblasti kultury, např. cena sazky za „Objev 

v tanci“, „Pro nejlepší scénáře celovečerních hraných filmů“. Část výtěžku z loterií nebo 

jiných podobných her bylo možné v minulosti použít  pro veřejně prospěšný účel.   

Veřejné sbírky upravuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle zákona je veřejnou sbírkou získávání a shromažďování dobrovolných 

peněžitých příspěvků do předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený 

veřejně prospěšný účel jako i pro ochranu kulturních památek. Konat sbírky mohou obce nebo 

kraje a ostatní právnické osoby jen v případě, že mají na území ČR sídlo a splňují podmínky 

stanovené zákonem. 

2.3 Podpora a financování kultury z EU  

Snaha o kulturní spolupráci na evropské úrovni je patrná od počátku 70. let 20. století. 

Oficiální místo v evropské integraci však kultura našla teprve ve smlouvě o Evropské unii 

z roku 1991. Jediným právním ukotvením přístupu EU k oblasti umění a kultury se nachází 

v Amsterodamské smlouvě. 
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Hlava XII
72

 – kultura, článku 151 obsahuje prohlášení, že společenství přispívá k rozkvětu 

kultur členských států a při tom respektuje jejich národní a regionální různorodosti a zároveň 

zdůrazňuje společné kulturní dědictví. Činnost Společenství je zaměřena na povzbuzování 

spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby na podporu a doplňování jejich 

činnosti.
73

 Společenství a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími 

zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy. Společenství 

přihlíží ke kulturním hlediskům s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur.  

Dříve Evropská komise podporovala kulturní spolupráci prostřednictvím tří experimentálních 

programů – Kaléidoscope, Raphael a Ariane. Nyní Evropská unie realizuje různé podpůrné 

programy zaměřené na určitá odvětví kulturního sektoru. Unie včleňuje kulturní rozměr 

i do mnoha jiných ze svých politik, jako je vzdělávání, výzkum, podpora nových technologií 

a informační společnosti a sociální a regionální.  

Kultura je úzce propojena se vzděláváním a mnoho programů zaměřených na vzdělávání 

podporuje vzdělávací projekty v oblasti kultury. 

V roce 2007 zveřejnila Evropská komise „Evropský program pro kulturu“ první program 

formulující role kultury v EU, její přístup ke kultuře, roli kultury tak jako i vnější vztahy EU.  

Hlavními cíli
74

, které vytvářejí kulturní strategii pro evropské instituce, členské státy a kulturní 

a kreativní sektor jsou:  

- Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu. Mobilita umělců a odborníků 

v oblasti kultury, podpora mobility uměleckých a jiných uměleckých projevů, zlepšení 

evropské koordinace v oblastech týkajících se mobility zaměstnanců v kultuře v rámci EU, 

podpora a posilnění kulturního potenciálu a dialogu především rozvojem „kulturního 

povědomí a vyjádření“, „sociálních a občanských schopností“ a „komunikace v cizích 

jazycích“ jako součást klíčových předpokladů pro celoživotní učení. 

- Podpora kultury jako katalyzátoru kreativity v rámci lisabonské strategie – podpora 

tvořivosti vzdělání, podpora budování kapacit v kulturním odvětví
75

, s cílem posílit sociální 
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a hospodářský dopad investic do kultury a tvořivosti, s ohledem na podporu růstu 

a zaměstnanosti a rozvoj a přitažlivost regionu a měst. 

- Podpora kultury, jako životně důležitého prvku mezinárodních vztahů Unie – rozvoj 

politického dialogu se všemi zeměmi a regiony v oblasti kultury a podpora kulturní výměny 

mezi EU a třetími zeměmi a regiony, podpora přístupu kulturních statků a výrobků 

z rozvojových zemí na evropský trh i na ostatní trhy, prostřednictvím dohod, činností, využití 

vnější a rozvojové politiky na ochranu a podporu kulturní rozmanitosti prostřednictvím 

finanční a technické podpory, všechny programy a projekty by měly při vytváření přihlížet 

k místní kultuře a ke zvýšení přístupu lidí ke kultuře
76

, podpora aktivní účasti EU v činnostech 

mezinárodních organizací zabývající se kulturou.  

„Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě“ je novější politická strategie, která 

se představuje jako sdělení Komise a je doplněna původním pracovním dokumentem. 

EU rozděluje finanční podporu prostřednictvím komunitárních a strukturálních fondů.
77

  

Finanční mechanismy EHP/Norska 

V prosinci 2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu 

EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009 až 2014 mezi Islandem, 

Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Oficiální podepsání smluv není bohužel 

v současné době dokončeno. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 

2009 až 2014 představuje 1,789 mld. EUR pro všechny prioritní oblasti. Vedle oblasti 

Uchování kulturního dědictví se podpora týká – ochrany životního prostředí, změn klimatu 

a obnovitelných energií, občanské společnosti a rozvoji lidských zdrojů. Prioritní oblast 

Uchování evropského kulturního dědictví se zaměřuje na: ochranu a obnovu nemovitého 

kulturního dědictví, zlepšení péče a ochranu movitého kulturního dědictví, obnovu 

historických městských území a historických území v regionech, obnovu historického 

a kulturního dědictví v regionech, odstraňování starých ekologických zátěží ve městech 

a obcích.
78

 V období 2004 až 2009 bylo pro oblast Uchování evropského kulturního dědictví 

uděleno 51,4 % z finančních prostředků.   
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3 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ A SPRÁVY KULTURY NA ÚZEMÍ 

KRAJŮ 

Kapitola obsahuje pohled na kulturu v rámci území jednotlivých krajů. Je zde obsažena 

charakteristika jednotlivých krajů ČR a hl. m. Prahy v kontextu kultury, výdaje a příjmy 

jednotlivých krajů na kulturu, dotace krajů přijaté od MK ČR a příspěvkové organizace 

zřizované kraji. Aby byl pohled na financování kultury ucelený je v kapitole rovněž zahrnutá 

struktura výdajů dle odvětvového hlediska v ČR, financování kultury obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí na území krajů a jsou zde znázorněny i výdaje na kulturu z veřejných rozpočtů. 

Převážná část informací pro tuto kapitolu je čerpána ze zdrojů Ministerstva financí ČR (Ufis, 

Aris), Českého statistického úřadu, Závěrečných účtů a Výročních zpráv jednotlivých krajů 

a také z koncepcí jednotlivých krajů.  

S ohledem na povahu kulturních činností a aktivit, prioritními okolnostmi financování kultury 

z veřejných rozpočtů, jsou ekonomické, sociální a jiné okolnosti individuálního života a života 

domácností. Nezanedbatelný vliv na kulturu má také lokalizace území obce či kraje v rámci 

regionu ČR, úroveň dopravní infrastruktury, charakter sídla, typ osídlení, demografická 

struktura obyvatel, nezaměstnanost, úroveň příjmů domácností apod. S ohledem na charakter 

rozhodovacích procesů o věcech veřejných a prostředcích veřejných rozpočtů je podstatné, 

jaká je ochota a možnost občanů tyto procesy ve prospěch kultury ovlivňovat a samozřejmě 

i motivace a profesionalita těch, kteří jsou k rozhodování zmocněni – ať již volbami 

či zákonem. 

Rozhodování o výdajích na kulturu spadá do samostatné působnosti obcí a krajů. Objem 

prostředků, které může územní samospráva využít v oblasti kultury, je vymezen (nebo 

je závislý, odvíjí se) objemem vlastních příjmů rozpočtů územních samospráv, jejichž hlavní 

podíl je tvořen výnosem daní a získanými dotacemi.  

Financování kultury z rozpočtů územních samosprávných (krajů) zahrnuje činnost 

knihoven, muzeí, galerií i divadel, nabídku kulturních, společenských, vzdělávacích programů 

různých typů kulturních domů a středisek, činnosti dobrovolných občanských aktivit, 

nevládních neziskových organizací, ale i v neposlední řadě městské slavnosti, festivaly, apod. 

Statistiku kultury za celou ČR a za jednotlivé kraje uvádí příloha č. 7.  

V následujícím textu jsou výdaje na kulturu tříděny dle odvětvového hlediska v letech 2005 

až 2010. Celkové výdaje jsou uvedeny po konsolidaci. Výdaje na kulturu jsou zhodnoceny 

jako celek i jako poměr k celkovým výdajům kraje a také v přepočtu na jednoho obyvatele 

v kraji. Podrobné odvětvové třídění rozpočtu v oblasti kultury obsahuje příloha č. 8. Odvětvím 
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se rozumí druh činnosti, na kterou se výdaje vynakládají. Může to být i zaměření právního 

subjektu, který finanční prostředky získává jako příjmy, poukazuje nebo odevzdává nebo 

jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.
79

 Hlavními 

podskupinami dle odvětvového třídění rozpočtu skupiny 3 je kultura, ochrana památek a péče 

o kulturní dědictví a národní a historické povědomí, činnosti registrovaných církví 

a náboženských společností, sdělovací prostředky, správa v oblasti kultury, církví 

a sdělovacích prostředků, výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

a ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků. Podrobné členění 

výdajů dle odvětvové hlediska všech krajů a hl. m. Prahy je obsaženo v příloze č. 9. 

Příjmy členěné dle odvětvového třídění mohou být tvořeny nedaňovými (příjmy a to příjmy 

z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, přijatými sankčními 

platbami a vratkami transferů, z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy) 

a kapitálovými příjmy (příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy).  

Přehled dotací všech krajů a hl. m. Prahy, které poskytlo MK ČR v letech 2005 až 2010 

je zahrnutý v příloze č. 10. Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů 

a půjček z MK ČR veřejným rozpočtům územní úrovně uvádí příloha č. 11. Kraje mohou 

dotace z MK ČR obdržet také v rámci manažerského systému pro řízení a kontrolu čerpání 

položek státního rozpočtu tzv. Informační systém programového financování (dále jen 

ISPROFIN).
80

 Spravuje jej ministerstvo financí a slouží k financování investičních dotací. 

Investiční akce do něj může být zařazena, pokud návrh na jeho zařazení v rozpočtové kapitole 

zařadí správce kapitoly – MK ČR. Vedle kapitol ministerstev existuje největší kapitola 

státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (VPS), kterou spravuje odbor státního rozpočtu 

Ministerstva financí. Výdaje zařazené do programu ISPROFIN mohou být financovány 

i ze Všeobecné pokladní správy. Z rozhodnutí Poslanecké sněmovny může být do programu 

ISPROFIN zařazeno jakékoli kulturní zařízení, bez ohledu na to, je-li zřizovatelem stát, kraj, 

obec nebo soukromé zařízení. Dalšími údaji uvedenými v analýze financování kultury 

v krajích jsou provozní náklady a hospodářské výsledky krajem zřizovaných příspěvkových 

organizací v časové řadě 2005 až 2010. Zdrojem těchto informací je aplikace ARIS a UFIS 

Ministerstva financí ČR, často také Závěrečné účty anebo Výroční zprávy jednotlivých krajů 

a informace získané ze Statistického úřadu ČR. Předmětem přílohy č. 12 je přehled 
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hospodaření příspěvkových organizací jednotlivých krajů a hlavního města Prahy v letech 

2005 až 2010. 

Analýza výdajů na kulturu postihuje jednotlivé kraje a taktéž zahrnuje financování kultury 

obcí a dobrovolných svazků obcí na území jednotlivých krajů a také obsahuje zhodnocení 

financování kultury z veřejných rozpočtů. Hl. m. Praha má v rámci ČR specifické postavení 

v pravomoci obce a zároveň kraje a také svou významností (Praha je jakýmsi centrem kultury 

v ČR a často ji navštěvují občané celé České republiky i ze zahraničí). 

Krom závěrečného zhodnocení se kapitola z hlediska financování kultury na území krajů 

zabývá financováním kultury:   

- z krajů, 

- a z obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), 

- ze státu.  

Pro pochopení kulturní situace v jednotlivých krajích je nutné znát charakteristiky daného 

kraje jako je poloha kraje v rámci České republiky, jeho rozloha, hustota osídlení kraje, 

geografická struktura a charakter kraje. 

3.1 Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj je příhraniční region a je částečně ovlivněn kulturou dvou sousedících států 

Rakouskem a Německem. Dlouhodobě je kraj vnímán především jako zemědělská oblast. 

Na území se nachází 623 obcí. Kraj zabírá 12,8 % rozlohy České republiky z čehož třetinu 

zaujímají lesy a jeho území leží v nadmořské výšce 400 až 600 m. n. m. Hustota obyvatelstva 

je 63 osoby na m
2
 a podíl městského obyvatelstva je 65 % Kraj má nejnižší hustotu 

obyvatelstva v ČR a v rámci České republiky patří kraj mezi málo urbanizovaná území. 

Ve venkovských oblastech, v nichž došlo k omezení nebo ukončení ekonomických aktivit 

a jsou dopravně obtížně dostupné, dochází k postupnému vylidňování nebo se mění funkce 

sídel. Na území kraje se nachází Vojenský újezd a Vojenský výcvikový prostor. Ekonomickou 

vyspělostí (měřenou HDP na obyvatele) se kraj řadí mezi průměrné regiony, avšak příliv 

zahraničních investic sledovaný Českou národní bankou řadí kraj na osmé místo. Kraj 

má rozmanitou strukturu kulturního dědictví a opírá se o již fungující produkty (např. městské 

a venkovské památkové rezervace, jedinečná lidová architektura, tradiční slavnosti a výstavy). 

Charakter venkovského prostoru Jihočeského kraje je ovlivněn historickými souvislostmi, 

které se zejména projevily v sídelní struktuře, především velkým počtem malých obcí, kde 

panuje značná soudržnost. Venkovské oblasti kraje se potýkají se sníženou dostupností 

standardních služeb. Jihočeský kraj nemá vypracovanou kulturní politiku ani koncepci 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ031
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zabývající se kulturou. Kultura je zmíněna v Programu rozvoje Jihočeského kraje v prioritní 

ose 6.3 – Využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních aktivit a osa 2.4 Podpora 

volnočasových aktivit. Odbor kultury a památkové péče pomáhá administrativě při získávání 

grantů, usměrňuje využívání kulturních památek, vytváří podmínky pro kulturní rozvoj 

a uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.
81

 Výdaje Jihočeského kraje na kulturu 

ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulce č. 3.1. 

Tab. č. 3.1: Výdaje Jihočeského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Jihočeského kraje, vlastní zpracování. 

Největší část výdajů v oblasti kultury, dle přílohy č. 9, Jihočeský kraj vydával ve sledovaném 

období na činnost muzeí a galerií a to v průměru 122 mil. Kč, tj. 43 % celkových výdajů 

na kulturu, druhý největší podíl činily výdaje na knihovnické činnosti v průměru sledovaného 

období cca 60 mil. Kč, tj. 21 % celkových výdajů kraje na kulturu a na třetím místě s necelými 

34 mil. Kč výdaje na zachování a obnovu kulturních památek, tj. 11 % výdajů kraje 

na kulturu. Jak z celkového pohledu tak i z podílu výdajů na kulturu k celkovým výdajům 

je patrné, že v posledních čtyřech letech výdaje kraje na kulturu klesají. Průměrný podíl 

výdajů na kulturu k celkovým výdajům ve sledovaném období činil 2,89 %. Dle počtu 

obyvatel průměrné výdaje na kulturu na jednoho obyvatele činily v průměru 446 Kč. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny přijatými sankčními platbami, ostatními 

odvody příspěvkových organizací, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami a příjmy 

z prodeje ostatních nemovitostí. Příjmy Jihočeského kraje ve sledovaném období jsou 

nesourodé a nestabilní. Největší dotace získal Jihočeský kraj ve sledovaném období 

od MK ČR na program regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 

Dále obdržel kraj dotace na kulturní aktivity, program stále podpory neprofesionálních divadel 

a stálých symfonických orchestrů a pěveckých souborů, záchranu architektonického dědictví, 

integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, neinvestiční dotaci na veřejné 

informační služby knihoven, v roce 2008 obdržel kraj dotaci na podporu obnovy kulturních 
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 JIHOČESKÝ KRAJ. Jihočeský kraj [online]. © 2010 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z: www.kraj-jihocesky.cz 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 230 999 440 289 192 650 309 655 150 318 090 360 285 730 530 263 597 900 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 8 500 762 9 931 194 9 588 178 10 168 861 10 617 372 9 892 531 

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
2,72% 2,91% 3,23% 3,13% 2,69% 2,66% 

Počet obyvatel v kraji 627 766 636 328 630 006 636 328 637 643 638 706 

Výdaje na kult. na obyvatele  368 454 492 500 448 413 
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památek a v roce 2005 dotaci na havárii střech památek. Přehled dotací je obsažen v příloze č. 

10. Průměrná hodnota dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji byla 18 Kč. 

V rámci působnosti odboru kultury a památkové péče zřizuje Jihočeský kraj celkem 

12 kulturních institucí: Alšova jihočeská galerie, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hvězdárna 

a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Jihočeská komorní filharmonie 

v Českých Budějovicích, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Jihočeské 

muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum středního Pootaví 

Strakonice, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Regionální muzeum v Českém 

Krumlově a Zoologickou zahradu Ohrada Hluboká nad Vltavou. Přehled příspěvků kraje 

zobrazuje příloha č. 12. Jihočeský kraj ve sledovaném období poskytl příspěvek na provoz 

v přepočtu na jednu příspěvkovou organizací zřizovanou krajem v průměru 14,8 mil. Kč. 

Průměrná hodnota hospodářského výsledku přepočtená na jednu příspěvkovou organizaci 

činila v průměru období 157 tis. Kč. 

3.2 Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj patří mezi kraje s největším počtem obyvatel i sídel. Kraj zaujímá v rámci 

České republiky 9,1 % území. Hustota obyvatelstva je okolo 160 osob na m
2
 a podíl 

městského obyvatelstva tvoří 62 %. Z celkové rozlohy kraje téměř 60 % tvoří zemědělská 

půda. Kraj se nachází v nadmořské výšce 150 až 842 m.n.m. Kulturní situace v kraji 

je ovlivňována postavením města Brna jako kulturního centra nadregionálního 

i mezinárodního přesahu, bohatými folklorními a historickými tradicemi a kontinuitou větší 

části osídlení. Specifickým fenoménem je historická zemská tradice Moravy jako místa 

mnohonárodnostního soužití Čechů, Slováků, Němců a Židů. Nezanedbatelnou roli nejen 

v oblasti hospodářské, ale i kulturní sehrává vinohradnictví a vinařství jižní části kraje. Kraj 

disponuje velkým množstvím nemovitých kulturních památek, z čehož je 21 národní kulturní 

památkou a dvě z toho jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

V kraji se nachází četné turisticky atraktivní historická města Brno, Znojmo a Mikulov, 

jež jsou městskými památkovými rezervacemi a další městské památkové zóny. Obraz 

a ráz jihomoravského venkova je ovlivněn strukturou venkovských sídel a tradičními objekty 

lidové architektury. Stejně jako na většině území ČR patří k významným atraktivitám 

Jihomoravského kraje hrady, zámky a poutní místa. Jihomoravský kraj na základě poznání 

a popisu stávající skutečnosti stanovil cíle a nástroje vedoucí k optimalizaci podmínek rozvoje 

kultury na území kraje prostřednictvím Koncepce podpory kultury v Jihomoravském kraji 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ064
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na léta 2009 až 2013
82

 a také má kraj vypracovanou Koncepci zachování a obnovy kulturních 

památek Jihomoravského kraje. Dle Koncepce podpory kultury je intenzita kulturního života 

v rámci kraje nevyrovnaná a stav některých kulturních zařízení i zajištění jejich činnosti 

je nedostatečný. Množství různých typů muzeí a galerií jsou zřizována různými subjekty 

a často sídlí v památkově chráněných objektech a jejich provoz je finančně náročný i přesto 

je nutné je jako instituce uchovávající a rozvíjející kulturní a duchovní hodnoty zapojit 

je do veřejného života, systému vzdělávání a do cestovního ruchu a jejich rozvoj podporovat. 

Kraj věnuje kultuře velkou pozornost, možná i díky svému postavení a historickému zázemí, 

každoročně vypisuje soutěže v oblasti kultury a provozuje internetový Portál odboru kultury 

a památkové péče. Město Brno má významné postavení jak kulturními institucemi i akcemi 

regionálního, nadregionálního i mezinárodního významu. Jihomoravský kraj je územím 

s bohatým a jedinečným kulturním dědictvím. Disponuje značným potenciálem pro vytváření 

dobrých podmínek k uspokojování kulturních potřeb svých obyvatel i návštěvníků. 

Jihomoravský kraj se snaží tento potenciál naplno využívat a zajišťovat příhodné podmínky 

pro jeho další rozvoj.
83

 Výdaje Jihomoravského kraje na kulturu jsou uvedené v tabulce č. 3.2. 

Tab. č. 3.2: Výdaje Jihomoravského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Jihomoravského kraje, vlastní zpracování. 

Dle přílohy č. 9 největší podíl výdajů na kulturu tvořily ve sledovaném období výdaje 

na činnost muzeí a galerií v průměru 104 mil. Kč, tj. cca 50 % výdajů kraje na kulturu, dále 

výdaje na zachování a obnovu kulturních památek v průměru 30 mil. Kč, tj. 14 % výdajů kraje 

na kulturu, přičemž tyto výdaje ve sledovaném období výrazně poklesly. Třetím největším 

výdajem byly výdaje na knihovnické činnosti 15 mil Kč, tj. 7 % výdajů kraje na kulturu 

a hudební činnost a to v průměru 14,2 mil. Kč, což je 6,7 % výdajů kraje na kulturu. Výdaje 

kraje na kulturu od roku 2007 klesají stejně tak jako podíl výdajů na kulturu k celkovým 

výdajům. Podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům kraje tvořil v průměru 1,47 %. Výdaje 
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 JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Koncepce podpory kultury v Jihomoravském kraji 2009 – 2013 [online]. © 2009 

[cit. 2011-01-04]. Dostupné z: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=123988&TypeID=2  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 190 439 200 187 940 650 221 048 790 244 277 360 207 564 030 213 907 080 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 12 612 784 13 809 901 14 047 095 14 697 981 15 483 231 15 331 165 

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
1,51% 1,36% 1,57% 1,66% 1,34% 1,40% 

Počet obyvatel v kraji 1 130 358 1 132 563 1 140 534 1 147 146 1 151 708 1 154 654 

Výdaje na kult. na obyvatele  168 166 194 213 180 185 
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kraje na kulturu v přepočtu na obyvatele rovněž od roku 2007 klesaly a jejich průměrná 

hodnota byla v období 184 Kč na obyvatele kraje.  

Příjmy v kultuře ve sledovaném období tvořily odvody příspěvkových organizací, přijaté 

sankční platby a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Největší podíl měly na příjmech 

příjmy z činnosti muzeí a galerií. Největší podíl dotací tvořily ve sledovaném období dotace 

z MK ČR na záchranu architektonického dědictví, podporu rozvoje a obnovu materiálně 

technické základny regionálních kulturních zařízení, systém ochrany movitého kulturního 

dědictví, kulturní aktivity, neinvestiční dotace na veřejné informační služby knihoven. 

Do roku 2007 kraj dostával dotace na integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví a od roku 2008 na program podpory pro památky UNESCO a na podporu obnovy 

kulturních památek. Přehled dotací je obsažen v příloze č. 10. Průměrná částka dotace 

v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 2,7 Kč. V oblasti kultury kraj zřizuje sedm 

příspěvkových organizací, viz příloha č. 12, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 

Hvězdárna Veselí nad Moravou, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo muzeum 

v Hodoníně, Muzeum Brněnska, Muzeum Vyškovska a Regionální muzeum v Mikulově. 

Jihomoravský kraj přispěl na provoz jím zřizovaných organizací v průměru na jednu 

organizaci 12,3 mil. Kč. Průměrný výsledek hospodaření v přepočtu na jednu příspěvkovou 

organizaci činil 292 tis. Kč.  

3.3 Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj disponuje významnými historickým a kulturním potenciálem, který není 

využíván vždy dostatečně. Karlovarský kraj je příhraničním regionem s jednou s nejmenších 

rozloh a zaujímá pouze 4,2 % území republiky s počtem obcí 132. Zemědělskou půdu tvoří 

37 % a lesní půda 43 % území kraje. Hustota obyvatelstva je 93 obyvatel na m
2
 a podíl 

městského obyvatelstva tvoří 83 %. Kraj se rozprostírá v nadmořské výšce 

320 až 1.244 m.n.m. Vnitřní potenciál kraje, přírodní a kulturní podmínky i historická tradice 

celé oblasti jsou předpokladem budoucího úspěšného rozvoje celého regionu. V rámci kultury 

je pro Karlovarský kraj velkým lákadlem lázeňství, kdy návštěvnici přijíždějí do kraje zejména 

kvůli lázeňství. V posledních letech se kraj snaží profitovat jako destinace. Kraj má potenciál 

kulturně-historických památek jako lázeňská architektura, technické památky, lidová 

architektura, městské památkové rezervace, hrady a zámky, církevní památky jako například 

i kulturní akce apod. Na druhé straně ovšem kraj pociťuje nedostatek finančních prostředků 

na údržbu a obnovu kulturního dědictví a má obavu z hrozící destrukce kulturních 

a technických památek. Na území kraje se nachází 9 národních kulturních památek. Pojetí 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ041
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kultury je chápáno v pojetí cestovního ruchu. Kraj nemá zpracovanou koncepci v oblasti 

kultury pouze obecnější koncepci a to Program rozvoje Karlovarského kraje a dále má kraj 

zpracovaný Program rozvoje cestovního ruchu, v rámci něhož je provedena podpora kultury.  

Karlovarský kraj přispívá do všech oblastí kulturního i společenského života. Kraj vytváří 

koncepční rámec pro budoucí veřejné a soukromé investice.
84

 V oblasti kultury 

je v Karlovarském kraji zřízen Odbor kultury, památkové péče, lázeňství cestovního ruchu. 

Přehled výdajů Karlovarského kraje na kulturu je uveden v tabulce č. 3.3. 

Tab. č. 3.3: Výdaje Karlovarského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 105 452 640 122 574 620 143 636 810 142 507 580 111 627 970 142 242 810 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 4 171 760 4 265 730 4 232 026 4 638 769 4 813 706 5 727 083  

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
2,53% 2,87% 3,39% 3,07% 2,32% 2,48% 

Počet obyvatel v kraji 304 274 304 602 307 449 308 403 307 636 307 444 

Výdaje na kulturu na obyvatele 347 402 467 462 363 463 
Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Karlovarského kraje, vlastní zpracování. 

Dle přílohy č. 9 největší část výdajů na kulturu tvořily činnosti muzeí a galerií, v průměru 

ve sledovaném období 69 mil. Kč, tj. 54 % výdajů kraje na kulturu, druhou největší položkou 

byly výdaje na knihovnické činnosti v průměru 29,5 mil. Kč, tj. 24 % výdajů kraje na kulturu 

a třetím největším výdajem byly výdaje na zachování a obnovu kulturních památek 

18,8 mil. Kč, tj. 15 % výdajů kraje na kulturu ve sledovaném období. S výdaji kraje 

na kulturu od roku 2007 klesá rovněž i podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům, ale 

v roce 2010 opět mírně stoupl. V průměru sledovaného období činil podíl 2,76 %. Výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele v průměru činily 417 Kč, přičemž pokles roku 

2009 oproti roku 2008 je markantní a to o cca o 30 % a v následujícím roce 2010 výdaje 

v přepočtu na obyvatele stouply zhruba na úroveň roku 2008. 

Příjmy v kultuře ve sledovaném období byly tvořeny příjmy z prodeje zboží (jinak 

nakoupeného za účelem prodeje) a odvody příspěvkových organizací. Stabilní příjem tvořily 

příjmy z činnosti knihovnické a muzeí a galerií, minimální příjem pak ještě tvořila obnova 

kulturních památek. Dotace, které obdržel kraj od MK ČR v období 2005, až 2010 byly 

tvořeny Programem regenerace městských památkových rezervací a památkových zón, 

kulturními aktivitami, neinvestiční dotací na veřejné informační služby knihoven, 

integrovaným systém ochrany movitého kulturního dědictví. Do roku 2008 byly evidovány 

dotace na systém ochrany movitého kulturního dědictví. V roce 2007 také investiční dotací 

na veřejné informační služby knihoven a v roce 2006 podpora rozvoje a obnovy mat. 
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technické základny regionálních kulturních zařízení – reinvestice. Přehled dotací je obsažen 

v příloze č. 10. Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 36,7 Kč. Do 

roku 2006 kraj zřizoval sedm příspěvkových organizací, nyní zřizuje pět příspěvkových 

organizací: Galerie 4, Galerie výtvarného umění v Chebu, Krajské muzeum Karlovarského 

kraje, Galerie umění Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary. Přehled příspěvků kraje 

je zobrazen v příloze č. 12. Karlovarský kraj v průměru sledovaného období po přepočtu 

na jednu příspěvkovou organizaci přispěl na provoz jím zřizovaných organizací 12,9 mil. Kč. 

Hospodářský výsledek v období 2005 až 2010 v průměru na jednu příspěvkovou organizací 

činil 614 tis. Kč.  

3.4 Královéhradecký kraj 

Královehradecký kraj leží v severovýchodní části Čech a zaujímá 6 % rozlohy České 

republiky a řadí se na 9 místo. Kraj leží v nadmořské výšce 202 až 1602 m.n.m. Zemědělská 

půda zabírá 59 % a lesní půda tvoří 31 % území kraje. Na území kraje se nachází 448 obcí. 

Hustota obyvatelstva je 117 obyvatel na m
2
 a podíl městského obyvatelstva v kraji je 68 %. 

Z hlediska podílu zemědělské půdy se kraj řadí v rámci ČR na páté místo. Kraj 

má vypracovanou Strategii rozvoje Královehradeckého kraje na léta 2007 – 2015. Jednou 

ze silných stránek Královéhradeckého kraje je kulturní dědictví a přírodní potenciál, který 

je jednou z prioritních os pro rozvoj a stanovení globálního cíle. Prioritní oblast Strategie 

rozvoje Královehradeckého kraje Lidské zdroje má přímou vazbu na ochranu kulturního 

a přírodního bohatství s cílem zkvalitnění mimo jiné i kulturní život. Také Prioritní oblast 

venkov a zemědělství má přímou vazbu na prioritní osu kulturního a přírodního bohatství 

zatímco prioritní oblast technická infrastruktura má nepřímou vazbu.
85

 V rámci rozvoje 

regionu je významným prvkem participace občanů na utváření aktivního kulturního 

a komunitního života v obcích a městech, čímž je přispěno k zachování tradic, zvyklostí 

a kulturního dědictví včetně rozvoje volnočasových aktivit. Dále má pak kraj vypracovaný 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 až 2013, který navazuje na schválenou 

Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Z geografického hlediska vize kraje jdou ruku 

v ruce kultura a cestovní ruch. Je zde snaha o propojení turistiky s kulturou. V kraji 

je zřízen společný Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury a následně 

pak Oddělení kultury a památkové péče. Výdaje na Královehradeckého kraje ve sledovaném 

období jsou obsaženy v tabulce č. 3.4. 
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Tab. č. 3.4: Výdaje Královéhradeckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 218 748 160 232 245 800 256 143 030 196 227 590 216 923 570 174 494 750 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 7 529 716 8 040 843 8 488 054 8 696 735 9 512 699 9 048 920  

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
2,91% 2,89% 3,02% 2,26% 2,28% 1,93% 

Počet obyvatel v kraji 548 368 549 643 552 212 554 520 554 402 554 803 

Výdaje na kulturu na obyvatele 399 423 464 354 391 315 
Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty a Rozpočty Královéhradeckého kraje, vlastní zpracování. 

Ve sledovaném období tvořily největší část výdajů v oblasti kultury, dle přílohy č. 9, výdaje 

na činnost muzeí a galerií, které ve sledovaném období zaznamenaly značný nárůst. 

V průměru sledovaného období, ale tvořily největší část výdajů kraje na knihovnickou činnost, 

které zaznamenaly ve sledovaném období naopak pokles. Ve sledovaném období činily 

v průměru výdaje na činnost muzeí a galerií 96 mil. Kč, tj. 44,5 % výdajů kraje na kulturu 

a výdaje na knihovnické činnosti 74 mil. Kč, tj. 34 % výdajů kraje na kulturu. Dalšími 

významnějšími položkami výdajů v oblasti kultury byly výdaje na zachování a obnovu 

kulturních památek s průměrnou hodnotou 18,6 mil. Kč, tj. 8,6 % výdajů kraje na kulturu. 

Ostatní záležitosti kultury byly v průměru 18,7 mil. Kč,  tj. 8,7 % výdajů kraje na kulturu. 

Výdaje na kulturu zaznamenaly pokles v roce 2008 až 2010 opačnou tendenci, oproti tomu 

v roce 2010 zaznamenal prudší pokles. Podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům poklesl 

od roku 2007, v roce 2009 je podíl jen neparně vyšší než v roce 2008. Průměrně byl podíl 

výdajů na kulturu v období 2,52 %. Naopak výdaje na kulturu v přepočtu na jednoho 

obyvatele v roce 2009 vzrostly oproti roku 2008, přičemž nepřesáhly podílu v roce 2005 

což je případ veškerých sledovaných položek (výdaje kraje na kulturu i podíl výdajů 

na kulturu). Průměrná hodnota je 391 Kč na obyvatele. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny ostatními příjmy z vlastní činnosti, 

odvody příspěvkových organizací, ostatními odvody příspěvkových organizací, příjmy 

z úroků, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami, ostatními nedaňovými příjmy jinde 

nezařazenými a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Stabilním příjmem byly 

ve sledovaném období příjmy z knihovnické činnosti, činnosti muzeí a galerií a také 

z ostatních záležitostí kultury. Po sledované období obdržel Královehradecký kraj dotace 

z MK ČR, viz příloha č. 10, na veřejné informační služby knihoven (neinvestiční) a kulturní 

aktivity. Do roku 2007 tvořily největší podíl dotace v rámci ISPROFIN a to na integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví – neinvestice a účelové investiční dotace 

v oblasti kultury. V létech 2005 a 2006 integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví – investice také v rámci ISPROFIN. Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho 

obyvatele v kraji je 81,21 Kč. Krajem je zřizovaných 10 příspěvkových organizací Galerii 
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moderního umění v Hradci Králové, Galerii výtvarného umění v Náchodě, Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Středisko 

amatérské kultury Impuls, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Hvězdárna v Úpici, 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Regionální muzeum v Náchodě a Muzeum a galerii 

Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2001 kraj byl zřizovatelem tří příspěvkových 

organizací Galerii moderního umění Hradec Králové, Galerii výtvarného umění Náchod 

a Muzeum východních Čech Hradec Králové. V roce 2003 přešly zřizovatelské funkce na kraj 

u zbývajících sedmi příspěvkových organizací. ZOO Dvůr Králové jako příspěvková 

organizace patřila
86

 pod kraj v letech 2003 až 2006 a Muzeum podkrkonoší v Trutnově 

v letech 2003 až 2007. Dle přílohy č. 12 Královehradecký kraj přispěl na provoz 

příspěvkových organizací v období v průměru na jednu příspěvkovou organizaci 10,5 mil. Kč. 

Průměrný hospodářský výsledek za sledované období činil 112 tis. Kč s tím, že v roce 2007 

příspěvkové organizace kraje dosáhly záporného hospodářského výsledku. 

3.5 Liberecký kraj 

Liberecký kraj se nachází v severní části České republiky a je to hraniční region s Německem 

a Polskem. Sídelní aglomeraci vytváří Liberec, kde je kulturní nabídka nejširší spolu 

s Jabloncem nad Nisou. Kraj je značně hornatý a nadmořská výška se pohybuje 

od 208 do 1435 m.n.m. Liberecký kraj má nejmenší podíl orné a zemědělské půdy a nejvyšším 

podílem lesní půdy v rámci České republiky. Zemědělská půda zabírá 44 % území kraje 

a stejný podíl zabírají i lesní pozemky. Na území kraje se nachází 215 obcí s průměrnou 

hustotou 139 obyvatel na m
2
 a podíl městského obyvatelstva je 78 %. Ve 2. polovině 

19. století patřil k nejvíce industrializovaným regionům Rakouska-Uherska a jeho průmyslový 

charakter je zachován do dnes, i když se odvětvová struktura průmyslu změnila. V kraji 

je poměrně hustá síť veřejných knihoven, stabilizovaný počet muzeí, galerií, divadel, kin, 

kulturních zařízení a center. Dosah a účinnost působení kulturních institucí lze členit 

na místní, regionální a nadregionální. Na území kraje se nachází 8 národních kulturních 

památek, 15 městských památkových zón, 8 vesnických památkových rezervací 

a 10 vesnických památkových zón a další velké množství památek – hradů, zřícenin a zámků. 

Profesionální kulturní instituce, jsou zřizovány převážně městy a obcemi a nabízí bohaté 

kulturní využití pro nejširší veřejnost. Kulturně-historická tradice Libereckého kraje je velmi 

bohatá, což dokazuje přítomnost řady kulturních památek. Přestože význam některých 
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kulturních památek přesahuje hranice regionu, financí na jejich provoz, údržbu a rekonstrukci 

je stále nedostatek. Vzhledem k poměrně silné orientaci kraje na cestovní ruch je zhoršující 

se stavebně-technický stav památek dosti významným negativem. Problémem je také 

v některých případech nevhodné využívání památek. Cílem kraje je zlepšit stavebně-technický 

stav kulturních, kulturně-historických a technických památek a zvýšit jejich návštěvnost. 

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 obsahuje rozvojové dílčí opatření zabývající 

se kulturou, zejména pak podpora fungování kulturních institucí, poradenství, zlepšení 

dostupnosti informací a rozvoj. Program obsahově navazuje na dlouhodobé krajské koncepční 

dokumenty a časově koresponduje s programovým obdobím Evropské unie.
87

 Liberecký kraj 

má vypracovanou Koncepci sbírkotvorné činnosti muzeí. Výdaje Libereckého kraje na kulturu 

ve sledovaném období jsou znázorněny v tabulce č. 3.5. 

Tab. č. 3.5: Výdaje Libereckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 126 198 580 113 254 010 110 748 400 130 258 220 132 544 240 129 044 270 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 5 491 176 5 847 970 5 945 672 6 452 187 6 842 437 6 411 715  

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
2,30% 1,94% 1,86% 2,02% 1,94% 2,01% 

Počet obyvatel v kraji 429 031 430 774 433 948 437 325 439 027 439 942 

Výdaje na kulturu na obyvatele  294 263 255 298 302 293 
Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Rozpočty Libereckého kraje, vlastní zpracování. 

V roce 2009 připadal největší podíl výdajů na kulturu na filmovou tvorbu a distribuci, 

tato položka se v rozpočtu objevila poprvé a rovněž i naposledy a tvořila 36 % výdajů kraje 

na kulturu, viz příloha č. 9. Z časového hlediska je nejvýznamnější položkou činnost muzeí 

a galerií s průměrnou hodnotou 55 mil. Kč, tj. 44 % výdajů kraje na kulturu, i přestože v roce 

2009 zaznamenaly tyto výdaje velký pokles. Činnosti knihovnické zaujímají velký podíl 

z hlediska výdajů na kulturu a to průměrně ve sledovaném období 47 mil. Kč, což je 38 % 

výdajů kraje na kulturu. Třetí významnou položkou výdajů, i když s podstatně menší hodnotou 

než předchozí výdaje, bylo zachování a obnova kulturních památek s průměrem 6,7 mil. Kč, 

tj. 5,4 % výdajů kraje na kulturu. Výdaje na kulturu v Libereckém kraji od roku 2005 do roku 

2007 klesaly, po té vývoj změnil svou tendenci, opět rostly, pak mírně poklesly a opět mírně 

rostly. Podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům měl stejný vývoj až na rok 2009, 

kdy tento podíl klesl pod 2 %. Průměrný podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům 

byl v Libereckém kraji 2,01 %. Výdaje na kulturu přepočtené na jednoho obyvatele kraje 

rostly v posledních dvou letech sledovaného období a v průměru tvořily 284 Kč. 
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Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny odvody příspěvkových organizací, 

přijatými sankčními platbami a přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami. Příjmy 

plynuly z činnosti knihovnických, muzeí a galerií a z ostatních záležitostí ochrany památkové 

péče a péče o kulturní dědictví. Dotace od MK ČR byly poskytnuty kraji na veřejné 

informační služby knihoven (neinvestiční), kulturní aktivity a v rámci ISPROFIN integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví (neinvestice). Podrobné členění dotací 

je uvedeno v příloze č. 10. V roce 2008 a 2007 na integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví (investice) a v roce 2008 i dotace na rehabilitaci památníků bojů 

za svobodu, nezávislost a demokracii (neinvestice). Průměrná částka dotace v přepočtu 

na jednoho obyvatele v kraji je 1,9 Kč. Oddělení kultury a oddělení památkové péče 

zřizovatelem pěti příspěvkových organizací rezortu kultury: Krajské vědecké knihovny 

v Liberci, Severočeského muzea v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje 

v Turnově a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Přehled příspěvků kraje zobrazuje 

příloha č. 12. Kraj přispěl na provoz v přepočtu na jednu zřizovanou organizaci v průměru 

15,2 mil. Kč v období 2005 až 2010. Hospodářský výsledek v průměru a v přepočtu 

na příspěvkovou organizaci činil 42 tis. Kč. V roce 2006 nedosáhly příspěvkové organizace 

kladného hospodářského výsledku. 

3.6 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýhodnější části republiky sousedící s hranicemi Polska 

a Slovenska. Geograficky rozmanitý region zaujímá 6,9 % území republiky, s počtem obcí 

299. Hustota osídlení je 230 obyvatel na m
2
. Více než polovinu území zabírá zemědělská půda 

a na dalších 35% se rozprostírají lesní pozemky. Podíl městského obyvatelstva je 76 % 

Moravskoslezský kraj spolu s metropolí Ostravou chtějí být kulturním a společenským 

centrem. Ekonomickou výkonnost kraje v důsledcích silné průmyslové tradice pohání 

koncentrace exportně založených podniků těžkého průmyslu. Kraj je z historického hlediska 

vnímán jako výrobní základna republiky v oblasti těžkého průmyslu, hornictví a hutnictví, 

což dlouhodobě poznamenalo jak strukturu obyvatel kraje, tak i jeho sociálně ekonomický 

potenciál. Moravskoslezský kraj má však ambice změnit svou image na kulturní a univerzitní 

kraj. Kraj má zpracovanou Koncepci podpory památkové péče a Strategii rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2009 až 2016. Kulturou se ve Strategii rozvoje kraje zabývá 

jeden z globálních cílů s názvem Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura 

pro život, práci a návštěvu, který si klade za cíl rozvinout kulturu odpovědnosti 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ080
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a ohleduplnosti k životnímu prostředí.
88

 Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 

2010 až 2012 podrobněji rozpracovává Strategii rozvoje.  Výdaje Moravskoslezského kraje 

na kulturu jsou znázorněny v tabulce č. 3.6. 

Tab. č. 3.6: Výdaje Moravskoslezského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 209 833 300 259 301 150 246 170 530 293 639 400 285 875 160 260 507 320 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 13 680 052 15 617 427 14 883 442 16 474 979 17 104 964 16 710 871 

Podíl výdajů na kulturu 

k celkovým výdajům 
1,53% 1,66% 1,65% 1,78% 1,67% 1,56% 

Počet obyvatel v kraji 1 250 769 1 249 290 1 249 897 1 250 255 1 247 373 1 243 220 

Výdaje na kult. na obyv. v kraji 168 208 197 235 229 210 

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Rozpočty Moravskoslezského kraje, vlastní zpracování. 

Jak je uvedeno v příloze č. 9 vysoký podíl na výdajích na kulturu v Moravskoslezském kraji 

ve sledovaném období měla činnost muzeí a galerií a to v průměru 130 mil. Kč, tj. 50 % 

výdajů kraje na kulturu. Dalšími významnými položkami výdajů kraje na kulturu byly činnosti 

knihovnické a divadelní činnosti. V průměru ve sledovaném období výdaje na knihovnickou 

činnost tvořily 54  mil. Kč, tj. 21 % výdajů kraje na kulturu a divadelní činnost 45 mil. Kč 

což  je 17 % výdajů kraje na kulturu. Účinným nástrojem podpory „živé“ a „neživé“ kultury 

na území Moravskoslezského kraje je spolufinancování aktivit z oblasti kultury a obnovy 

kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí z rozpočtu kraje prostřednictvím 

dotačních programů. Podpora krajské profesionální kultury je vyjádřena formou dotací 

na provozní náklady divadel a symfonického orchestru. Plně hrazena krajem je služba 

napomáhající rozvoji zejména malých a neprofesionálních knihoven, regionální funkce 

knihoven.
89

 Výdaje na kulturu celkově ve sledovaném období vzrostly, i když se vyvíjely 

kolísavě. Stejný vývoj lze vysledovat i z podílů výdajů na kulturu k celkovým výdajům, které 

v posledních letech zaznamenávají pokles a dostaly se přibližně na úroveň roku 2005. 

Průměrný podíl ve sledovaném období v Moravskoslezském kraji byl 1,65 %. Průměrný výdaj 

na jednoho obyvatele kraje činil 208 Kč a vývoj v čase je stejný tak jak u podílů výdajů 

tak i u výdajů kraje na kulturu. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny ostatními odvody příspěvkových 

organizací, přijatými sankčními platbami, přijatými neinvestičními dary a přijatými 

nekapitálovými příspěvky a náhradami. Příjmy v kultuře byly nestabilní z časového hlediska 
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a v roce 2009 tvořily příjmy za kulturu v kraji divadelní činnost a ostatní záležitosti kultury. 

Poskytnuté dotace ve sledovaném období od MK ČR, které jsou zahrnuté v příloze č. 10, byly 

tvořeny dotacemi na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů, kulturní aktivity, neinvestiční dotace na veřejné 

informační služby knihoven a program restaurování movitých kulturních památek. V roce 

2008 obdržel kraj investiční dotaci na veřejné informační služby knihoven. Od roku 2008 kraj 

dostává dotaci na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. Z ISPROFIN pak byly přiděleny investiční dotace na integrovaný systém ochrany 

movitého kulturního dědictví a neinvestiční dotace na integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví a v letech 2009 a 2007 investiční dotace na podporu rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení. Průměrná částka dotace 

v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 1,9 Kč. Kraj je zřizovatelem sedmi příspěvkových 

organizací z oblasti kultury: Galerii výtvarného umění v Ostravě, Muzeum v Bruntále, 

Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, Muzeum Novojičínska (10 poboček), Muzeum Těšínska 

(9 poboček), Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Těšínské divadlo Český Těšín. 

Financování příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury zahrnuje příloha č. 12. V období 

2005 až 2010 činil příspěvek na provoz příspěvkových organizací z rozpočtu kraje v průměru 

28 mil. Kč na jednu zřizovanou organizaci. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací 

za dané období v přepočtu na organizaci činil 243 tis. Kč.  

3.7 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj o rozloze 5.267 km
2
 tvoří 6,7 % rozlohy republiky, s počtem obcí 398, 

hustotou obyvatelstva 122 na km
2
 se rozkládá ve střední části Moravy, přičemž zasahuje 

i do její severní části. Podíl městského obyvatelstva je 57,1 %. Počet obcí nacházející 

se na území kraje je 399. Geograficky je kraj členěni na severní hornatou část a jižní rovinatou 

Hanou. Nadmořská výška kraje je od 190 do 1.492 m.n.m. Zemědělskou půdu tvoří 53 % 

území kraje a lesní pozemky 35 % území kraje. Kraj se vyznačuje bohatými kulturními 

tradicemi a folklórem Hané. Bohatou historii regionu dokládá velké množství hradů a zámku, 

zřícenin, muzeí a ostatních. V Olomouckém kraji jsou každoročně pořádány kulturní akce 

a slavnosti. Přirozeným centrem Olomouckého kraje je město Olomouc, jejíž památka 

je zapsána na seznamu UNESCO. Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého 

kraje byla zpracována podle "Metodiky zpracování střednědobých koncepcí Olomouckého 

kraje". Po provedení analýzy a vyhodnocení slabých a silných stránek bylo Koncepcí 

vymezeno osm základních cílů: podpora tvůrčích kulturních aktivit, podpora prezentace 
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výsledků kulturních aktivit, podpora rovnocenného přístupu ke kulturním hodnotám, podpora 

kulturní výměny, podpora péče o hmotné kulturní dědictví, podpora regionálních a lokálních 

kulturních tradic, podpora kulturních aktivit plnících současně více funkcí jako prostředek 

kultivace člověka, podpora koordinace a výkonnosti subjektů působících v oblasti kultury 

na území Olomouckého kraje.
90

  

V roce 2010 v oblasti kultury a památkové péče byla zrealizována přístavba depozitáře Muzea 

Komenského a vybudovat stálou expozici o historii Jesenicka ve vlastivědném muzeu. 

Na rok 2011 zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání Program podpory 

kultury a památkové péče v Olomouckém kraji, který zahrnuje tři dílčí programy: Obnova 

kulturních památek v Olomouckém kraji, Obnova staveb drobné architektury místního 

významu a Podpora kulturních aktivit. V roce 2010 byly v oblasti kultury a památkové péče 

zrealizoval Olomoucký kraj projekty: Noc kostelů, VII. ročník hudebního festivalu 

„Šternberský kopec“, Opera Schrattenbach, Koncert Karla Gotta, byla dokončená oprava kaple 

sv. Norberta, došlo k 3. mezinárodnímu setkání mistrů kolářského řemesla, byla zlepšená 

technická úroveň loutkového divadla, došlo k obnovení Kroniky paměti, byl uspořádán 

Festival folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, byl podpořen poskytovatel 

volnočasových programů, kraj přispěl na poutní cestu s naučnou stezkou a na Prostějovské 

hanácké slavnosti, byla zrekonstruována a opravena kulturní památka radnice, Amfiteátr, 

Kulturní dům v Hustopečích a gotická kaple sv. Jiří v Litovli, byl podpořen festival Americké 

Jaro, bylo upraveno pietní místo – Památník obětem II. světové války, došlo k obnově hrobu 

MUC Jana Opletala, byla vytvořena kopie Cholinské madony, byl natočen dokumentární film 

„Revitalizace Plumlovské přehrady“ a byla restaurována umělecká výzdoba zahradní kaple. 

Výdaje Olomouckého kraje na kulturu jsou obsaženy v tabulce č. 3.7. 

Tab. č. 3.7: Výdaje Olomouckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 298 765 290 299 775 340 257 363 190 342 601 910 304 178 210 250 086 590 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 8 362 291 9 368 942 8 997 676 9 659 353 10 595 237 10 277 987 

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
3,57% 3,20% 2,86% 3,55% 2,87% 2,43% 

Počet obyvatel v kraji 639 161 639 894 641 791 642 137 642 041 641 681 

Výdaje na kulturu na obyvatele  467 468 401 534 474 390 
Zdroj:  wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Rozpočty Olomouckého kraje, vlastní zpracování. 

Největší výdaje v oblasti kultury v Olomouckém kraji, viz příloha č. 9, tvořily činnosti muzeí 

a galerií, ve sledovaném období byly v průměru 182 mil. Kč, což je 62 % výdajů kraje 
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na kulturu. Další významnou položku výdajů kraje na kulturu tvořily knihovnické činnosti 

a to v průměru 56 mil. Kč, tj. 19 % výdajů kraje na kulturu. Následuje zachování a obnova 

kulturních památek 15 mil. Kč, tj. 5,2 % výdajů kraje na kulturu a ostatní záležitosti 

s průměrnými výdaji 14,5 mil. Kč, tj. 5 % výdajů kraje na kulturu. Celkově za sledované roky 

výdaje kraje na kulturu mírně rostly, avšak rok 2009 oproti předchozímu poklesly. Podíl 

výdajů kraje na kulturu k celkovým výdajům kraje klesl a průměrně za období činil 3,06 %. 

Výdaje Olomouckého kraje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele celkově v období 

mírně vzrostly, průměrně za období činily 456 Kč na obyvatele kraje. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny ostatními odvody přebytků organizací 

s přímým vztahem, přijatými sankčními platbami, přijatými neinvestičními dary a přijatými 

pojistnými náhradami. V celém období příjmy nebyly vytvořeny v žádné oblasti dva jdoucí 

roky po sobě. Příjmy v kultuře v Olomouckém kraji spíše nebyly a byly vytvořeny náhodně. 

Olomoucký kraj obdržel od MK ČR ve sledovaném období neinvestiční dotaci na veřejné 

informační služby knihoven, kulturní aktivity, integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví, investiční dotace na integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví. V roce 2006 a 2008 dostal investiční dotaci na veřejné informační služby knihoven. 

V roce 2006 tvoří velkou část dotací oproti následujícím létům účelová investiční dotace 

v oblasti kultury (tvoří více jak 50 mil. Kč), neinvestiční dotace na záchranu architektonického 

dědictví, program restaurování movitých kulturních památek a ostatní účelové dotace. V roce 

2005 pak za větší sumu odpovídá účelová investiční dotace v oblasti kultury. Olomoucký kraj 

čerpal neinvestiční dotaci z ISPROFINu pouze v roce 2008 na integrovaný systém ochrany 

movitého kulturního dědictví. Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji 

je 22 Kč. Přehled dotací od MK ČR je zobrazen v příloze č. 10. Organizace zřizované 

Olomouckým krajem v počtu 8: Vědecká knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, Archeologické centrum Olomouc, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Muzeum 

Prostějovska v Prostějově, Lidová hvězdárna v Prostějově, Muzeum Komenského v Přerově 

a Vlastivědné muzeum v Šumperku. Dle přílohy č. 12 činil příspěvek na provoz v průměru 

za sledované období a po přepočtu na jednu příspěvkovou organizaci činil 16 mil. Kč 

a hospodářský výsledek 181 tis. Kč. 

3.8 Pardubický kraj 

Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech. Kraj tvoří 5,7 % rozlohy republiky 

a je pátým nejmenším krajem v České republice, hustota obyvatelstva je 114 obyvatel na m
2
 

s podílem městského obyvatelstva je 62 %. Výměra kraje o 60,3 % připadá na zemědělskou 
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půdu a lesní pozemky pokrývají skoro 30 % území. Na území kraje se nachází 451 obcí. Kraj 

se nachází v nadmořské výšce 201 až 1.424 m.n.m. Významnými dokumenty v oblasti kultury 

v Pardubickém kraji je Koncepce muzejnictví Pardubického kraje v letech 2010 až 2015, 

Pravidla pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji, Koncepce podpory státní 

památkové péče v Pardubickém kraji v letech 2006 až 2012, Koncepce péče o památkový fond 

v Pardubickém kraji.
91

 Kraj považuje za největší kulturní projekt na území Pardubického kraje 

mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, který je považován po Pražském jaru 

za druhý nejstarší hudební festival v České republice. V roce 2010 byla provedena oprava 

náhonů v zámeckém areálu Odborného učiliště, na kterou byla získána dotace z MK ČR. Dále 

byla dokončena oprava hradeb zámku v Pardubicích. Z fondu Evropské unie byly schváleny 

dotace na Revitalizaci historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli a na Zvýšení 

atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice. Výdaje Pardubického 

kraje na kulturu jsou obsaženy v tabulce č. 3.8. 

Tab. č. 3.8: Výdaje Pardubického kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 160 624 370 132 559 370 145 877 380 180 511 910 143 834 710 147 163 130 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 6 898 536 7 691 991 7 748 795 7 500 055 7 888 813 7 831 949  

 Podíl vý. na kult. k celk. výdajům 2,33% 1,72% 1,88% 2,41% 1,82% 1,82% 

 Počet obyvatel v kraji 506 024 507 751 511 400 515 185 516 329 517 164 

 Výdaje na kult. na obyv. v kraji 317 261 285 350 279 285 
Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Výroční zprávy a závěrečné účty Pardubického kraje, vlastní zpracování. 

Podrobné členění výdajů kraje v oblasti kultury obsahuje příloha č. 9. V Pardubickém kraji 

největší položku výdajů ve sledovaném období tvořila činnost muzeí a galerií v průměru 

77 mil. Kč, tj. 51 % výdajů kraje na kulturu. Další významnou položku výdajů tvořily 

knihovnické činnosti v průměru 34 mil. Kč, tj. 23 % výdajů kraje na kulturu a dále pak 

zachování a obnova kulturních památek v průměru 16,2 mil. Kč, tj. 11 % výdajů kraje 

na kulturu. Celkově v období výdaje kraje na kulturu poklesly s výkyvem – nárůstem v roce 

2008, kdy výdaje na kulturu převýšily výdaje na kulturu v jiných letech. Podíl výdajů kraje 

na kulturu k celkovým výdajům v daném období klesl a dosahuje výše v průměru 2 %. Stejný 

vývoj je patrný i v přepočtu výdajů kraje na kulturu na jednoho obyvatele v kraji, který 

v průměru tvořily 296 Kč na obyvatele.  

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny odvody příspěvkových organizací, 

ostatními přijatými vratkami transferů, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami 
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a ostatními nedaňovými příjmy. Příjmy v oblasti kultury byly tvořeny činnostmi muzeí 

a galerií a knihovnickými činnosti v celém sledovaném období. Dotace, které Pardubický kraj 

získal ve sledovaném období od MK ČR nejsou stabilní z pohledu účelů a odvětví. 

Nejstabilnější dotaci, která se vyskytovala v celém sledovaném období, tvořily kulturní 

aktivity dále neinvestiční dotace na veřejné informační služby knihoven. Investiční dotace 

na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 

kraj obdržel v roce 2009, v roce 2008 v rámci ISPROFIN a v roce 2005, kdy dotace tvořila 

podstatnou hodnotu obdržených dotací. V letech 2005 až 2007 kraj obdržel neinvestiční dotaci 

na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví a investiční dotaci 

na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Neinvestiční dotace na záchranu 

architektonického dědictví kraj dostal v letech 2006 a 2007. V roce 2005 mimo jiné kraj dostal 

neinvestiční dotace na program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón a na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních 

kulturních zařízení. V rámci ISPROFINu byla obdržená investiční dotace v roce 2008 

na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení. 

Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 16 Kč. 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje v sobě zahrnuje oddělení Kultury 

a památkové péče. Možnosti dotací na památky jejich cílem je informovat nejen vlastníky 

památek o novinkách v oblasti památkové péče, jejich povinnostech, poskytovat odpovědi 

na otázky majitelů památek a zejména poskytovat aktualizovaný a ucelený přehled 

o možnostech získání finančních dotací z České republiky i zahraničí. Celkem 6 zřizovaných 

organizací Pardubického kraje v oblasti kultury: Krajská knihovna v Pardubicích, Regionální 

muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum v Litomyšli, Regionální muzeum ve Vysokém 

Mýtě, Východočeská galerie v Pardubicích a  Východočeské muzeum v Pardubicích. 

Pardubický kraj v období 2005 až 2010 přispěl příspěvkem na provoz jím zřizovaných 

organizací v průměru na jednu zřizovanou organizaci 12 mil. Kč. Průměrný hospodářský 

výsledek v období na organizaci byl 101 tis. Kč. V příloze č. 12 je obsaženo financování 

příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury. 

3.9 Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj leží na jihozápadě republiky a hraničí s Německem. Rozlohou 7.561 km
2
 

je třetím největším krajem v České republice a zaujímá 9,6 % území avšak počtem obyvatel 

se řadí na deváté místo v ČR. Krajina kraje je celkem rozmanitá, zemědělská půda pokrývá 

polovinu celkové rozlohy kraje a podíl zalesněné plochy je skoro 40 %. Pro Plzeňský kraj 
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je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním a je nejméně zalidněným 

krajem, hustota obyvatel je 75,7 obyvatel n km
2
, podíl městského obyvatelstva tvoří 70 %. 

Na území kraje se nachází 501 obcí. Plzeňský kraj nedisponuje novějšími koncepcemi 

v oblasti kultury.  Koncepce památkové péče Plzeňského kraje je z roku 2003 a Koncepce 

muzeí Plzeňského kraje byla zpracována na období 2004 až 2009.
92

 Každoročně Plzeňský kraj 

schvaluje poskytnutí dotací významným kulturním akcím v kraji. V roce 2010 ze svého 

rozpočtu kraj podpořil 23. festival českých filmů, VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň, 

Mezinárodní festival Divadlo 2010, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Hudbu 

v synagogách, Mezinárodní folklorní festival CIOFF, Mezinárodní folklorní festival Klatovy 

a poskytl příspěvek na provoz Plzeňské filharmonie a Statutárnímu městu Plzeň pro Divadlo 

Alfa a Divadlo J.K.Tyla. Výdaje Plzeňského kraje na kulturu jsou obsaženy v tabulce č. 3.9. 

Tab. č. 3.9: Výdaje Plzeňského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 225 316 390 271 026 420 317 589 780 328 745 320 322 470 140 318 773 620 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 7 017 299 7 154 321 7 282 101 7 931 598 8 316 549 8 748 654 

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
3,21% 3,79% 4,36% 4,14% 3,88% 3,64% 

Počet obyvatel v kraji 551 528 554 537 561 074 569 627 571 863 572 045 

Výdaje na kult. na obyv. v 

kraji 
409 489 566 577 564 557 

Zdroj:: wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Plzeňského kraje, vlastní zpracování. 

Největší výdaje, dle přílohy č. 9, v období 2005 až 2010 tvořily výdaje na činnost muzeí 

a galerií a to v průměru 172 mil. Kč, což je 58 % výdajů kraje na kulturu. Dále činnosti 

knihovnické 77 mil. Kč, tj. 26 % výdajů kraje na kulturu, zachování a obnova kulturních 

památek 19 mil. Kč, tj. 7 % výdajů kraje na kulturu a divadelní činnost 11,7 mil. Kč, tj. 4 % 

výdajů kraje na kulturu. Celkově za sledované období výdaje Plzeňského kraje na kulturu 

rostly, ale v roce 2008 mírně poklesly. Podíly výdajů kraje na kulturu k celkovým výdajům 

od roku 2005 do roku 2007 rostly, ale od roku 2008 byl zaznamenán pokles. Průměrný podíl 

v období 2005 až 2010 byl 3,84 %. Výdaje kraje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele 

v celém období rostly, pokles byl zaznamenán od roku 2009 a v průměru výdaje na kulturu 

byly 528 Kč na obyvatele ve sledovaném  období. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny ostatními příjmy z vlastní činnosti, 

přijatými sankčními platbami, ostatními přijatými vratkami transferů a přijatými 

nekapitálovými příspěvky a náhradami. Příjmy kultury v delším časovém horizontu tvořily 

ostatní záležitosti ochrany památkové péče a péče o kulturní dědictví. Prostřednictvím MK ČR 

kraj dostal v období dotace na veřejné informační služby knihoven, kulturní aktivity. V roce 
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2009 obdržel dotaci na program restaurování movitých kulturních památek. V létech 2009 

a 2008 investiční dotace na veřejné informační služby knihoven. V rámci ISPROFINu kraj 

obdržel investiční a neinvestiční dotace na integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví, neinvestiční dotace na záchranu architektonického dědictví a v letech 2005 a 2006 

investiční dotace na záchranu architektonického dědictví. Průměrná částka dotace v přepočtu 

na jednoho obyvatele v kraji je 8 Kč. Podrobné členění dotací obsahuje příloha č. 10. Plzeňský 

kraj zřizuje celkem třináct příspěvkových organizací Galerie Klatovy, Hvězdárna Rokycany, 

Muzeum Chodska Domažlice, Muzeum Dr. Horáka Rokycany, Muzeum a galerie Severního 

Plzeňska, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Muzeum Šumavy, Muzeum Českého lesa 

v Tachově, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Stála divadelní scéna Klatovy, 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Západočeská galerie v Plzni a Západočeské 

muzeum v Plzni. Plzeňský kraj přispěl na provoz v období 2005 až 2010 v průměru 

přepočteném na jednu příspěvkovou organizaci sumou 17,1 mil. Kč. Příspěvkové organizace 

hospodařily s průměrným výsledkem na jednu organizaci 143 mil. Kč. Financování 

příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury je obsaženo v příloze č. 12. 

3.10 Středočeský kraj 

Středočeský kraj leží uprostřed Čech a na kraj je ovlivněn silnou vazba
93

 na hlavní město 

Prahu, které leží jako samostatný kraj a obec uprostřed Středočeského kraje, což výrazně 

ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Kraj je pro Prahu významným zdrojem 

pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami a také poskytuje 

hlavnímu města Praze svůj rekreační potenciál. Stejně tak, má na Středočeský kraj hlavní 

město Praha pozitivní vliv, co se týče návštěvníku v oblasti kultury. Rozlohou kraj zabírá 

14 % území republiky. Reliéf je málo členitý, kraj se nachází v nadmořské výšce 

153 až 865 m. n. m. Ve Středočeském kraji je charakteristická rozvinutá zemědělská 

i průmyslová výroba. Počet obcí nacházející se na území kraje je 1.145. Hustota obyvatelstva 

je v kraji 115 osob na km
2
 a podíl městského obyvatelstva je 54 %. Koncepcemi 

vypracovanými ve Středočeském kraji je Koncepce podpory knihoven z rozpočtu 

Středočeského kraje a Koncepce muzeí a galerií zřizovaných Středočeským krajem. Památka 

Kutná Hora nacházející se na území kraje je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Základní přístup Středočeského kraje ke kultuře a ke kulturnímu potenciálu vychází 

ze systémového pojetí kultury. Kultura je v něm chápána jako systém sestávající 

ze tří subsystémů: umění, osvěta a ochrana kulturních hodnot. Podporu kultury a péče 
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o kulturní dědictví považuje Středočeský kraj za účinný nástroj pro posílení hodnoty, 

atraktivity území kraje a za instrument významně přispívající k vytvoření nové středočeské 

identity. Cílem Středočeského kraje je jednak efektivně přispívat k zachování a obnově 

kulturních památek kraje, jednak zlepšovat a upevňovat vztah občanů ke kulturnímu dědictví 

a i přispívat k efektivní propagaci a šetrnému využití kulturního dědictví Středočeského kraje. 

Fond kultury a obnovy památek je významným nástrojem pro podporu kultury a kulturního 

dědictví. Odbor kultury a památkové péče.
94

 Výdaje na kulturu Středočeského kraje 

ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulce č. 3.10. 

Tab. č. 3.10: Výdaje Středočeského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010  v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 366 553 300 409 518 010 380 881 320 312 129 490 433 654 430 409 885 690 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 14 177 154 15 300 334 14 959 975 17 191 235 19 784 783 16 568 989 

Podíl výd.na kulturu k celkovým výd. 2,59% 2,68% 2,55% 1,82% 2,19% 2,47% 

Počet obyvatel v kraji 1 158 108 1 175 254 1 201 827 1 230 691 1 247 533 1 264 978 

Výdaje na kult. na obyvatele v kraji 317 348 317 254 348 324 

Zdroj:  wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Rozpočty Středočeského kraje, vlastní zpracování. 

Výdaje v oblasti kultury Středočeského kraje, byly vydávány na oblast muzeí a galerií 

v průměru sledovaného období 234 mil. Kč, tj. 61 % výdajů kraje na kulturu, druhou největší 

položkou byly činnosti knihovnické v průměru 40 mil. Kč, tj. 10 % výdajů kraje na kulturu 

a třetí zachování a obnova kulturních památek s průměrným výdajem v období 37 mil. Kč 

což je 10 % výdajů kraje na kulturu. Další položky výdajů kraje v oblasti kultury obsahuje 

příloha č. 9. Větší výkyv podílu na kulturu k celkovým výdajům kraje byl zaznamenán v roce 

2008. I přestože za poslední dva roky podíl výdajů kraje na kulturu vzrostl, celkově za období 

tento podíl klesl a v průměru tvoří 2,36 % celkových výdajů kraje. Za sledované období 

výdaje kraje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele s výkyvy rostly. Průměrný výdaj 

na obyvatele v kraji na kulturu byl 318 Kč. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny příjmy z pronájmu pozemků, příjmy 

z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části, přijatými sankčními platbami, příjmy z prodeje 

krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, přijatými nekapitálovými příspěvky 

a náhradami a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Příjmy plynou 

zejména z činnosti muzeí a galerií, dále pak z činnosti knihovnických apod. Středočeský kraj 

obdržel ve sledovaném období, jak ukazuje příloha č. 10, dotace od MK ČR na kulturní 

aktivity, neinvestiční a investiční dotaci na integrovaný systém ochrany movitého kulturního 
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dědictví, neinvestiční dotaci na veřejné informační služby knihoven, do roku 2008 podstatnou 

sumou přispívaly investiční dotace na restituce, do roku 2007 ostatní účelové dotace 

(např. na výzkum). Dotace na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností byla poskytnutá ve sledovaném období jednou a to v roce 2008, stejně 

tak byla jednou poskytnuta neinvestiční dotace na program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005. Průměrná částka dotace 

v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 36 Kč. Krajem je zřizovaných 19 příspěvkových 

organizací: České muzeum stříbra, Galerie Středočeského kraje, Hornické muzeum Příbram, 

Muzeum Českého krasu, Muzeum Mladoboleslavska, Muzeum Podblanicka, Muzeum T.G.M. 

Rakovník, Oblastní muzeum Praha-východ, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké 

u Příbrami, Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, Polabské muzeum, Rabasova 

galerie Rakovník, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Regionální muzeum v Kolíně, 

Regionální muzeum Mělník, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Středočeská vědecká 

knihovna v Kladně, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Ústav archeologické 

památkové péče středních Čech. Příspěvek na provoz a hospodářské výsledky za sledované 

období jsou uvedeny v příloze č. 12. Průměrný příspěvek na provoz z rozpočtu kraje 

ve sledovaném období činil 8 mil. Kč na jednu příspěvkovou organizaci. Hospodářský 

výsledek v průměru na příspěvkovou organizaci činil 160 tis. Kč.  

3.11 Ústecký kraj 

Kraj leží na severozápadě České republiky a hraničí s Německem. Rozlohou kraj zaujímá 

6,8 % území České republiky. Zemědělská půda zabírá téměř 52 % území a lesy se rozkládají 

na 30 % území. Z geografického hlediska je povrch velmi rozdílný a nachází se v nadmořské 

od 115 m. n.m. Hospodářský význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím. 

Vzhledem k bohaté historii osídlení má Ústecký kraj velké množství historických památek, 

památkových rezervací apod. Území kraje je členěno na 354 obcí. Hustota obyvatelstva 

je 157 obyvatel na km
2
, podíl městského obyvatelstva je 80 %. Ústecký kraj nemá 

vypracovanou koncepci zabývající se kulturou nebo památkami. Obecnou koncepcí 

je Strategie rozvoje Ústeckého kraje a Program rozvoje ústeckého kraje na léta 2008 až 2013. 

Prioritou 5 je Cestovní ruch a kultura a v ní obsaženo Zvýšení významu hlavních kulturních 

zařízení a akcí a také Diverzifikace nabídky menších kulturních zařízení a akcí a obnova 

památek. Ústecký kraj zdědil nelichotivou pověst zanedbané, průmyslem a důlní činností 

zničené krajiny s vykořeněným a vzdělanostně handicapovaným obyvatelstvem. Jedním 

z nápravných prostředků je dostatečná rehabilitace a rozvoj kultury, která je nezanedbatelným 
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faktorem v boji proti řadě negativních společenských jevů. Nezanedbatelnou roli zde hraje 

také pravidelná podpora občanských iniciativ, trvalých kulturních aktivit a péče o kulturní 

památky.
95

 V rámci systému kulturních institucí má zvláštní postavení Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech v Mostě, který dbá na záchranu lokalit anebo předmětů 

ohrožených investorskou činností. V kraji probíhá přeshraniční projekt s technickými 

a hornickými památkami. V roce 2010 došlo ve spolupráci s MK ČR k projektu oživení 

kulturní památky Terezín. Na území kraje se nachází celkem 14 Národních kulturních 

památek. Odbor kultury a památkové péče s cílem zlepšit poměrně špatný stav kulturních 

památek vyhlašuje každoročně různé programy. Výdaje Ústeckého kraje na kulturu 

ve sledovaném období jsou obsaženy v tabulce č. 3.11.  

Tab. č. 3.11: Výdaje Ústeckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 191 866 000 188 013 150 217 031 750 264 391 560 297 975 900 240 715 600 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 9 768 839 11 093 036 12 485 820 13 170 694 13 451 124 13 139 105  

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
1,96% 1,69% 1,74% 2,01% 2,22% 1,83% 

Počet obyvatel v kraji 823 173 823 265 831 180 835 891 836 198 836 045 

Výdaje na kulturu na obyvatele  233 228 261 316 356 288 
 Zdroj:  wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečný účet Ústeckého kraje, vlastní zpracování. 

Největší část výdajů ve sledovaném období Ústecký kraj vynakládal na činnost muzeí a galerií 

ve sledovaném období v průměru 131 mil. Kč, což je 56 % výdajů kraje na kulturu, druhým 

největším výdajem kraje na kulturu byly činnosti knihovnické 45 mil. Kč, tj. 19 % výdajů 

kraje na kulturu, třetím činnosti památkových ústavů s průměrným výdajem 15 mil. Kč, tj. 6 % 

výdajů kraje na kulturu a jen o něco málo nižší výdaje na zachování a obnovu kulturních 

památek 14,9 mil. Kč, tj. 6 % výdajů kraje na kulturu. Jednotlivé oblasti výdajů kraje 

na kulturu jsou obsaženy v příloze č. 9. Podíl výdajů kraje na kulturu k celkovým výdajům 

kraje za období poklesl, značný pokles zaznamenal rok 2010 oproti roku 2009. Průměrně 

za období byl podíl výdajů 1,91 %. Na obyvatele kraje výdaje na kulturu rostly až do roku 

2010, kdy byl zaznamenán značný pokles a průměr ve sledovaném období je 281 Kč 

na obyvatele. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny příjmy z poskytování služeb a výrobků, 

odvody příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. Příjmy neplynou souvisle 

z jedné oblasti a od roku 2008 se začínají objevovat pravidelné příjmy v oblasti záležitostí 

kultury a sdělovacích prostředků. MK ČR poskytlo Ústeckému kraji dotace, které se skládaly 
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ve sledovaném období z dotací na kulturní aktivity, neinvestičních dotací na veřejné 

informační služby knihoven. Dále pak byly převážně dotace obdrženy v rámci ISPROFIN 

a to neinvestiční dotace na záchranu architektonického dědictví a investičních a neinvestičních 

dotací na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. V roce 2008 kraj poprvé 

obdržel dotaci na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 3,6 Kč. Dotace 

poskytnuté MK ČR za sledované období jsou obsaženy v příloze č. 10. Základní existenci 

kultury jakožto veřejného statku zajišťuje Ústecký kraj pomocí sítě svých příspěvkových 

organizací. Ústecký kraj v současnosti zřizuje 13 příspěvkových organizací: Galerii Benedikta 

Rejta v Lounech, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem,  Galerii výtvarného umění 

v Mostě, Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum 

v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Lounech, Oblastní muzeum v Mostě, Regionální muzeum 

v Teplicích, Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeskou hvězdárnu 

a planetárium v Teplicích, Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem a Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech. Z rozpočtu kraje bylo v průměru 

poskytnuto, viz příloha č. 12, na provoz příspěvkových organizací v období 2005 až 2010 

na příspěvkovou organizaci 10 mil. Kč. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací 

zřizovaných v průměru v období činil 161 tis. Kč za jednu příspěvkovou organizaci. 

3.12 Kraj Vysočina 

V rámci České republiky kraj zaujímá centrální polohu. Rozlohou se Kraj Vysočina řadí mezi 

regiony nadprůměrné velikosti, podíl rozlohy na území České republiky je 8,6 %. Zemědělská 

půda se rozprostírá na 60 % území kraje a 30 % území tvoří lesní pozemky. Pro Kraj Vysočina 

je charakteristická členitost území, vyšší nadmořská výška (od 239 po 837 m. n. m.) a řídké 

osídlení. Sídelní struktura je rozdrobená a v mnoha případech přispívá k vylidňování menších 

obcí. Na území Kraje Vysočina se nachází 704 obcí, hustota obyvatelstva je 76 obyvatel na m
2
 

a podíl městského obyvatelstva je 58 %. V kraji je relativně nízká úroveň kriminality a nižší 

podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva. Kraj Vysočina se společně s krajem 

Jihočeským a Jihomoravským zapojuje do řady aktivit v rámci přeshraniční spolupráce 

s Rakouskem. Na území kraje se konají každoročně zajímavé kulturní akce, které mívají 

celostátní i mezinárodní charakter. V Kraji Vysočina se nachází 15 národních kulturních 

památek, tři památky jsou zapsané do seznamu UNESCO. V souladu s koncepcí vlády 

a doporučením MK ČR vytváří kraj finanční, koncepční a legislativní předpoklady pro rozvoj 

kultury v kraji a reaguje na aktuální potřeby. Koncepce v oblasti kultury není v kraji 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ063
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zpracována, ale v Programu rozvoje Kraje Vysočina v cíli dva je obsažen dílčí cíl Rozvoj 

kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic.
96

 Na území kraje se nachází stabilní 

síť kulturních zařízení srovnatelná s průměrem České republiky a odpovídá postavení regionu 

v rámci ČR. Kraj věnuje velkou pozornost rozvoji aktivit volného času s důrazem 

na mezinárodní kulturní spolupráci. 

Kraj Vysočina je uznávána nejen jako kraj hudebních osobností, ale i jako region úzce spjatý 

s tradiční lidovou kulturou, se stále zachovávanými obyčeji a lidovými řemesly. Zastupitelstvo 

podporuje kulturní aktivity obcí stejně, tak jako kraj podporuje neprofesionální umění 

či obnovu kulturních památek. Kraj každoročně vyhlašuje soutěž o Kulturní aktivitu a Péči 

o kulturní dědictví. V roce 2010 byly realizovány evropské projekty na podporu cestovního 

ruchu, v jejichž rámci je financována i kultura a proběhla kulturní událost s mezinárodním 

významem. V roce 2010 došlo k záměru projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, jehož 

cílem je pomocí moderní technologie představit sbírky široké veřejnosti. V tabulce č. 3.12 jsou 

znázorněny výdaje Kraje Vysočina na kulturu ve sledovaném období. 

Tab. č. 3.12: Výdaje Kraje Vysočina na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu  154 022 250 166 571 580 162 037 240 196 022 090 246 167 460 163 122 790 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 7 238 578 7 895 289 8 055 450 8 337 996 10 941 257 10 058 150  

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
2,13% 2,11% 2,01% 2,35% 2,25% 1,62% 

Počet obyvatel v kraji 510 767 511 645 513 677 515 411 514 992 514 569 

Výdaje na kulturu na obyvatele  302 326 315 380 478 317 
 Zdroj:  wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Kraje Vysočina, vlastní zpracování. 

Podrobné členění výdaje kraje na kulturu jsou obsaženy v příloze č. 9. V kraji Vysočina 

v oblasti kultury tvořily největší výdaje na činnost muzeí a galerií v průměru sledovaného 

období 82 mil. Kč, tj. 45 % výdajů kraje na kulturu, dále pak činnosti knihovnické 

s průměrnými výdaji 32 mil. Kč, tj. 17 % výdajů kraje na kulturu, divadelní činnost 

31 mil. Kč, tj. 17 % výdajů kraje na kulturu, zachování a obnova kulturních památek 

19 mil. Kč, tj. 10% výdajů kraje na kulturu. Celkově výdaje kraje na kulturu ve sledovaném 

období rostly, výjimkou byl rok 2007 s mírným poklesem výdajů. Podíl výdajů Kraje 

Vysočina k celkovým výdajům za sledované období mírně rostl do roku 2009, avšak v roce 

2010 zaznamenal pokles, průměrný podíl byl 2,07 %. Na jednoho obyvatele v kraji výdaje 

na kulturu celkově rovněž vzrostly s výkyvem v roce 2007. Průměr výdajů kraje na kulturu 

v přepočtu na jednoho obyvatele byl 353 Kč. 
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Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny odvody příspěvkových organizací, 

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části, přijatými sankčními platbami, příjmy 

z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje ostatního 

hmotného dlouhodobého majetku. Tyto příjmy ve sledovaném období plynuly stabilně 

z činnosti muzeí a galerií a divadelní činnosti. Kraji Vysočina poskytlo MK ČR dotace v rámci 

programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických 

orchestrů a pěveckých sborů, kulturních aktivit, na neinvestiční veřejné informační služby 

knihoven. Dále pak v rámci ISPROFIN do roku 2008 neinvestiční dotace na integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví, do roku 2006 investiční dotace na integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví a neinvestiční na záchranu architektonického 

dědictví. Průměrná částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 3,4 Kč. Přehled 

dotací je obsažen v příloze č. 10. 

Kraj zřizuje celkem 9 kulturních institucí na úrovni kraje: Muzeum Vysočiny Havlíčkův 

Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč, 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácka galerie v Novém Městě na Moravě, 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké divadlo Jihlava a Krajská knihovna Vysočiny. 

Financování příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury je obsaženo v příloze č. 12. 

Průměrný příspěvek na provoz příspěvkových organizací byl z rozpočtu Kraje Vysočina 

ve sledovaném období 11,9 mil. Kč přepočtený na jednu příspěvkovou organizaci. 

Hospodářský výsledek v průměru na příspěvkovou organizaci činil 148 tis. Kč.   

3.13 Zlínský kraj 

Zlínský kraj se nachází na východě republiky a východní okraj kraje tvoří hranici 

se Slovenskem. Území kraje je členitého charakteru a z převážné časti je povrch kopcovitý 

s nadmořskou výškou 170 až 1.206 m. n. m. Zemědělskou půdu tvoří 49 % území kraje. 

Rozlohou je čtvrtý nejmenší kraj v republice a zaujímá 5 % území republiky. Kraj je tvořen 

305 obcemi (z toho je 30 měst). Hustotu zalidnění má kraj 149 obyvatel na m
2
, podíl 

městského obyvatelstva je 60 %. Kraj je svéráznou turistickou oblastí, jehož atraktivita 

spočívá zejména v přírodních, kulturních a historických památkách. Zahrady a zámek 

v Kroměříži je zapsán na Listině světového dědictví UNESCO. K originalitě Zlínského kraje 

přispívá i skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky. Významnou památkou 

je rovněž i valašský skanzen Bohaté dějiny Zlínského kraje ovšem připomínají i jiné zachovalé 

památky, nejen ve spojitosti s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Kulturní 

aktivity v kraji oživují i proslulé lázně, v jejichž okolí se koná celá řada kulturních aktivit. 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ072
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Zlínsko v minulosti bývalo považováno za velmi ekonomicky silnou oblast s velkou 

koncentrací průmyslových podniků. Tuto hospodářsky silnou pozici v polovině 90. let byla 

narušena v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu spolu se špatnou dopravní 

obslužností. Zlínský kraj má vypracovanou Koncepci rozvoje kultury ve Zlínském kraji, 

Koncepci rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2009 – 2013 a Koncepci rozvoje 

kulturních zařízení Zlínského kraje na léta 2009 – 2013. Zlínský kraj se vyznačuje jedinečným 

bohatstvím tradiční i současné místní kultury a bude v dlouhodobém časovém horizontu 

usilovat nejen o zachování bohatství své místní kultury, ale především o její trvalý rozvoj 

ve všech jejích formách a projevech a současně i o zapojení stále vyššího počtu svých obyvatel 

do aktivit s místní kulturou souvisejících.
97

 

V roce 2010 krajem zřizované organizace zrealizoval významné projekty nejen v oblasti 

kultury. Zlínský kraj připravoval projekt Krajské kulturní a vzdělávací centrum, spočívající 

v rekonstrukci budov v bývalém továrním areálu firmy Baťa ve Zlíně, v jehož rámci 

je vytvářeno moderní kulturní centrum nabízející služby Krajské galerie výtvarného umění, 

Knihovny a Muzea jihovýchodní Moravy. V roce 2010 kraj započal modernizaci zámku 

a rekonstrukci parku v Lešné, postavil se depozitář, zrekonstruovalo se podhradí hradu 

Malenovice a Centrum péče o tradiční lidovou kulturu v Uherském hradišti. V téže roce došlo 

k otevření Muzea lidových pálenic. Tyto investiční akce (s výjimkou výstavby depozitáře) 

byly financovány pomocí fondů Evropské unie. K rozvoji kultury ve Zlínském kraji přispívá 

kraj ze svého Fondu kultury. Významnou událostí v oblasti kultury bylo v roce 2010 vyhlášení 

hřbitova ve Střílkách a fojtství ve Velkých Karlovicích za národní kulturní památky. Výdaje 

Zlínského kraje na kulturu ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulce č. 3.13. 

Tab. č. 3.13: Výdaje Zlínského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu  141 639 880 160 693 130 167 955 220 187 891 100 212 138 750 203 214 450 

Celkové výdaje kraje v tis. Kč 7 116 437 8 380 647 7 587 684 8 118 779 9 287 523 8 981 215 

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
1,99% 1,92% 2,21% 2,31% 2,29% 2,26% 

Počet obyvatel v kraji 590 142 589 839 590 780 591 042 591 042 590 361 

Výdaje na kulturu na obyvatele 240 272 284 318 361 344 
Zdroj:  wwwinfo.mfcr.cz/aris, http://czso.cz, Závěrečné účty Zlínského kraje, vlastní zpracování. 

Největší část výdajů Zlínského kraje na kulturu tvořila činnost muzeí a galerií s průměrnou 

hodnotou 91,5 mil. Kč, tj. 53 % výdajů kraje na kulturu. Druhou největší položkou výdajů 

byly knihovnické činnosti v průměru 30,3 mil. Kč, což je 17 % výdajů kraje na kulturu, dále 

výdaje na zachování a obnova kulturních památek 21,7 mil. Kč, tj. 12 % výdajů kraje 
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na kulturu, hudební činnost a ostatní záležitosti kultury. Členění výdajů kraje na kulturu 

je obsaženo v příloze č. 9. Celkově výdaje Zlínského kraje na kulturu rostly. Podíl výdajů 

kraje na kulturu k celkovým výdajům ve sledovaném období rostl až na drobný výkyv 

v posledních dvou letech tj. 2009 a 2010. Průměrně byl podíl 2,17 %. Taktéž výdaje kraje 

na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele kraje rostly. Průměrně v celém období bylo 

vydáváno na kulturu 303 Kč na osobu. 

Příjmy v kultuře byly ve sledovaném období tvořeny příjmy z poskytování služeb a výrobků, 

odvody příspěvkových organizací, ostatními odvody příspěvkových organizací, přijatými 

sankčními platbami, ostatními přijatými vratkami transferů, přijatými nekapitálovými 

příspěvky a náhradami a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Stabilním 

příjmem kultury Zlínského kraje byla činnost muzeí a galerií, ostatní záležitosti kultury a také 

činnosti knihovnické. Ve sledovaném období obdržel kraj od MK ČR neinvestiční dotaci 

na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 

dotace na kulturní aktivity, neinvestiční dotace na veřejné informační služby knihoven.  

Na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dostal 

kraj dotace v roce 2008 a 2009. Na havárii střech památek kraj obdržel dotaci v roce 2009. 

V rámci ISPROFIN byly obdrženy neinvestiční dotace v roce 2008, 2009 a investiční v roce 

2006 na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Průměrná částka dotace 

v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 12,4 Kč. Dotace ve sledovaném období jsou 

obsaženy v příloze č. 10. 

Zlínský kraj zřizuje celkem sedm příspěvkových organizací: Slovácké muzeum v Uherském 

Hradišti, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Krajská 

knihovna Františka Bartoše, Muzeum Kroměřížska, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

a Hvězdárna Valašské Meziříčí. V období 2005 až 2010 Zlínský kraj poskytl v průměru 

příspěvek na provoz jím zřizovaných organizací v sumě 15 mil. Kč v přepočtu na jednu 

příspěvkovou organizaci. Hospodářský výsledek byl v průměru pro období 131 tis. Kč 

na příspěvkovou organizaci. Hospodářské výsledky a příspěvky na provoz ve sledovaném 

období jsou zahrnuty v příloze č. 12. 

3.14 Financování kultury v hlavním městě Praze 

Hlavní město Praha (dále jen hl. m. Praha) je jedním z nejstarších politických, hospodářských 

a kulturních center střední Evropy. Významu hlavního města odpovídá úroveň a četnost 

historických památek i živého umění. Hl. m. Praha má zpracovanou Koncepci kulturní 

politiky, jejímž přijetím zastupitelstvo deklaruje trvalý zájem o rozvoj a podporu kultury 
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a umění v Praze a zavazuje orgány samosprávy rozhodovat v souladu s ustanovenými 

zásadami. Místa některých tradičních kulturních institucí mění průběžně povahu své kulturní 

činnosti, např. bývalá kina se stávají divadly nebo kluby s pestrou nabídkou uměleckých 

žánrů. I v relativně stabilní infrastruktuře výtvarné oblasti hl. m. Prahy vzniklo několik nových 

významnějších soukromých galerií, které se rozhodly sledovat aktuální výtvarné trendy. 

Hl. m. Praha se rozkládá ve středu České republiky uprostřed Středočeského kraje a v rámci 

ČR zaujímá plochu 0,6 % celého území ČR. Hustota zalidnění je 2.534 obyvatel na m
2
. 

V hl. m. Praze je velmi silná vazba mezi kulturou a cestovním ruchem. Hl. m. Praha 

je nejnavštěvovanější město v rámci ČR a to jak ze strany zahraničních, tak i domácích turistů. 

Mohou za to především jeho kulturní a historické podmínky, kdy cestovní ruch umocňuje 

počet návštěvníků. Mimořádný význam v oblasti kultury má především důvod umístění 

většiny kulturních institucí celostátního významu právě na její území. 12 příspěvkových 

organizací MK ČR z celkového počtu 27 má sídlo právě na území hl. m. Prahy. Významu 

hl. m. Prahy odpovídá i úroveň a četnost jejich historických památek i živého umění. Praha 

odjakživa přitahovala bezpočet významných osobností nejen evropské historie a kultury. 

Z historického pohledu byla Praha místem, kde se setkávaly a prolínaly kultury (v moderní 

historii zejména česká, židovská a německá). Vzhledem k metropolitnímu postavení 

hl. m. Prahy, které významně spolureprezentuje kulturu státu se na zajištění umění a kultury 

hlavního města podílí i státní orgány.
98

 Kulturními subjekty na území hl. m. Prahy jsou 

kulturní subjekty zřízené či založené městem anebo státem, soukromé subjekty v oblasti 

kultury, zahraniční kulturní instituce, samostatní umělci a skupiny umělců. Odbor kultury, 

zahraničních vztahů a cestovního ruchu je ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům 

městských částí vykonávajícím státní správu v odvětví kultury a je podřízen MK ČR. 

V tabulce č. 3.14 jsou zahrnuty výdaje hl. m. Prahy na kulturu ve sledovaném období. 

Tab. č. 3.14: Výdaje hl. m. Prahy na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje kraje na kulturu celkem 1 763 324 690 1 522 798 380 1 973 973 250 2 049 095 020 2 412 956 010 2 404 027 150 

Celkové výdaje kraje  52 685 802 55 855 693 58 929 453 59 265 937 68 212 037 70 398 074  

Podíl výdajů na kulturu k 

celkovým výdajům 
3,35% 2,73% 3,35% 3,46% 3,54% 3,41% 

Počet obyvatel v kraji 1 181 610  1 188 126 1 212 097 1 233 211 1 249 026 1 257 158 

Výdaje na kult. na obyvatele  1 492 1 282 1 629 1 662 1 932 1 912 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování. 

                                                 

98
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. PROCULTURE: Koncepce kulturní politiky Hlavního města 

Prahy [online]. © 2010 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z: www.proculture.cz/knihovna/downloadfile.php?id=584  
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Struktura výdajů pro oblast kultury a umění hl. m. Prahy je obsažena v příloze č. 9 a tvoří 

neinvestiční a investiční příspěvky kulturním organizacím zřizované městem, projektové 

financování, grantový systém, partnerství při pořádání kulturních akcí, finanční příspěvky 

městským částem, propagace pražské kultury a památek, cena hl. m. Prahy a Kulturní počin 

roku, investice a dary. Největší část výdajů hl. m. Prahy na kulturu tvořila divadelní činnost 

s průměrnou hodnotou 460 mil. Kč, tj. 23 % výdajů kraje na kulturu. Druhou největší 

položkou výdajů byly výdaje na ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

a to v průměru 334 mil. Kč, což je 17 % výdajů na kulturu, dále výdaje na knihovnickou 

činnost 261 mil. Kč 12,9 % výdajů na kulturu, činnost muzeí a galerií a ostatní záležitosti 

kultury. V roce 2006 podíl výdajů kraje na kulturu k celkovým výdajům ve sledovaném 

období výrazně poklesl. Od roku 2006 roku podíl vzrostl až na rok 2010, kdy poklesl. 

Průměrně byl podíl 3,32 %. Taktéž výdaje kraje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele 

kraje vzrostly až na výkyv v roce 2006. Průměrně v celém období bylo vydáváno na kulturu 

1.656 Kč na osobu. 

Příjmy v kultuře ve sledovaném období byly tvořeny příjmy z poskytování služeb a výrobků, 

odvody příspěvkových organizací, přijatými neinvestičními dary, přijatými sankčními 

platbami, ostatními přijatými vratkami transferů, přijatými nekapitálovými příspěvky 

a náhradami, ostatními příjmy z vlastní činnosti, přijatými pojistnými náhradami atd. 

Stabilním příjmem v rámci kultury byla divadelní činnost, činnost muzeí a galerií, ostatní 

záležitosti kultury, činnosti knihovnické, obnovy kulturních památek, záležitosti sdělovacích 

prostředků, zájmová činnost v kultuře a také ostatní záležitosti kultury a sdělovacích 

prostředků. Ve sledovaném období obdrželo hl. m. Praha od MK ČR dotace na program 

podpory pro památky UNESCO, neinvestiční dotaci na veřejné informační služby knihoven, 

neinvestiční dotaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, dotace na havárii střech památek, dotace na kulturní aktivity, neinvestiční 

a investiční dotaci na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Průměrná 

částka dotace v přepočtu na jednoho obyvatele v kraji je 3,6 Kč, viz příloha č. 10. 

Hl. m. Praha je zřizovatelem celkem 19 příspěvkových organizací v oblasti kultury 

a to 10 divadel, Symfonický orchestr hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, 

Městská knihovna v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Národní kulturní památka 

Vyšehrad, Pražská informační služba, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 

Botanická zahrada hlavního města Prahy a Zoologická zahrada hlavního města Prahy. Vedle 

organizací zřizovaných hl. m. Prahou působí organizace zřizované MK ČR a také široké 

spektrum dalších subjektů, uměleckých spolků, sdružení a jiných nevládních organizací 
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a podnikatelských subjektů. V období 2005 až 2010, dle přílohy č. 12, hl. m. Praha poskytla 

v průměru příspěvek na provoz jím zřizovaných organizací v sumě 50 mil. Kč v přepočtu 

na jednu příspěvkovou organizaci. Hospodářský výsledek byl v průměru pro období 1 mil. Kč 

na příspěvkovou organizaci. 

3.15 Financování kultury na území krajů – obce a dobrovolné svazky obcí 

Financování kultury obcemi a dobrovolnými svazky obcí (dále jen obce a DSO) na území 

všech krajů je podrobněji uvedeno v příloze č. 16. Jsou zde zaznamenány výdaje obcí a DSO, 

dle odvětvového třídění v rámci celé České republiky v období 2005 až 2010 včetně 

hl. m. Prahy. Grafické zpracování průměrných výdajů obcí a DSO dle odvětvového hlediska 

v letech 2005 až 2010 uvádí koláčový graf č. 3.1. 

Graf č. 3.1: Průměrné výdaje obcí a DSO v letech 2005 až 2010 dle odvětvového hlediska 

Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování.
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Ve sledovaném období výdaje obcí a DSO nejvíce směřovaly k divadelní činnosti, dále 

na zájmovou činnost v kultuře, knihovnické činnosti a ostatní záležitosti kultury. V tabulce 

č. 3.16 jsou uvedeny průměrné výdaje obcí a DSO na území jednotlivých krajů, podíl výdajů 

na kulturu k celkovým výdajům a výdaje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele kraje.  
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Tab. č. 3.16: Průměrné výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů v období 2005 až 2010 

v Kč 

KRAJ 
Výdaje obcí a 

DSO na kulturu 

Výdaje obcí 

a DSO 

Podíl výdajů 

na kulturu 

k celkovým výdajům 

obcí  a DSO 

Výdaje obcí 

a DSO 

na jednoho 

obyvatele kraje 

Jihočeský 748 869 337 13 646 381 707 5,49% 1 181 

Jihomoravský 1 636 189 885 27 754 965 713 5,90% 1 432 

Karlovarský 434 928 268 6 568 033 742 6,62% 1 418 

Královéhradecký 734 228 507 10 826 172 458 6,78% 1 329 

Liberecký 460 831 108 9 299 387 453 4,96% 1 059 

Moravskoslezský 1 587 993 947 29 093 031 448 5,46% 1 272 

Olomoucký 779 533 858 13 013 161 185 5,99% 1 216 

Pardubický 608 325 777 9 825 392 180 6,19% 1 187 

Plzeňský 698 034 387 13 563 011 122 5,15% 1 239 

Středočeský 876 757 478 23 640 600 388 3,71% 723 

Ústecký 1 015 519 177 16 898 851 762 6,01% 1 222 

Vysočina 543 724 127 10 591 327 048 5,13% 1 059 

Zlínsky 841 635 200 11 810 438 542 7,13% 1 425 
Zdroj: ARIS, UFIS, www.czso.cz, vlastní propočty. 

Z tabulky č. 3.16 vyplývá, že nejvíce na kulturu vydávaly obce a DSO na území 

Jihomoravského kraje, dále pak Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Z hlediska podílu 

výdajů na kulturu k celkovým výdajům nejvíce vydávaly obce a DSO na území Zlínského 

kraje, Královehradeckého kraje a Karlovarského kraje. Nejvíce na jednoho obyvatele vydávaly 

obce a DSO na území Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Karlovarského kraje. Naopak 

nejméně z podhledu podílu výdajů na kulturu k celkovým výdajům a na jednoho obyvatele 

vydával Středočeský kraj, což může mít za následek návaznost na hl. m. Prahu. Výdaje obcí 

a DSO v jednotlivých krajích v období 2005 až 2010 jsou uvedeny v příloze č. 14. 

3.16 Výdaje na kulturu z veřejných rozpočtů 

Vývoj výdajů veřejných rozpočtů České republiky na kulturu v letech 1995 až 2010 jsou 

uvedeny v příloze č. 15. Do výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury jsou zahrnuty výdaje 

státního rozpočtu, zejména pak MK ČR, územních rozpočtů zahrnující výdaje krajů, obcí, 

dobrovolných svazků obcí a do roku 2002 také výdaje okresních úřadů. 

Grafické zobrazení podílů výdajů na kulturu k celkovým výdajům v České republice 

z veřejných rozpočtů, státního rozpočtu a územních rozpočtů v časovém období jsou 

znázorněny v grafu č. 3.2. 
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Graf č. 3.2: Výdaje veřejných rozpočtu ČR na kulturu  

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Z vývoje podílů výdajů na kulturu je patrné, že u všech druhů sledovaných rozpočtů podíl 

za celé období klesl. Podíl výdajů na kulturu u veřejných rozpočtů mírně kolísá a nejmenšího 

podílu dosáhl v roce 2003, což může souviset se zrušením Okresních úřadů. Rovněž v roce 

1996 došlo k poklesu podílů výdajů územních rozpočtů na kulturu, což může mít za následek 

provedena změna rozpočtového určení daní, kdy došlo ke změně rozdělování daní. Podíl 

výdajů na kulturu územních rozpočtů nabývá největší hodnoty ze všech sledovaných podílů 

výdajů na kulturu. I tento podíl celkově poklesl a to skoro o jeden procentní 

bod ve sledovaném období, nejmenší hodnota byla 3,72 %. Podíl výdajů státního rozpočtu 

na kulturu rostl do roku 2001 a pak tento podíl kolísavě klesal. Podíl výdajů MK ČR 

ke Státnímu rozpočtu ve sledovaném období mírně klesal i rostl, ovšem celkově klesl. V rámci 

jednotlivých států se porovnávají výdaje státního rozpočtu na kulturu. V roce 2001 se vláda 

České republiky zavázala v dokumentu „Státní kulturní politika“ dosáhnout 1 %
99

 výdajů 

Státního rozpočtu pro kapitolu 334 MK ČR, čehož se nepodařilo zatím dosáhnout a s vizemi 

do budoucna, kdy spíše tyto výdaje klesají, se ani nedá předpokládat, že by se k této hodnotě 

v blízké budoucnosti výdaje vůbec přiblížily.  

Souhrn výdajů Státního rozpočtu dle odvětvového členění v časové řadě od roku 1997 až 2010 

je uveden v příloze č. 17. Grafické znázornění souhrnu výdajů Státního rozpočtu 

dle odvětvového členění je uvedeno v grafu č.3.2. 

                                                 

99
 Považováno za standard zemí Evropské unie. 



77 

 

Graf č. 3.3: Výdaje Státního rozpočtu dle odvětvového třídění na kulturu v průměru v letech 

1997 až 2010 v %    

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Největší podíl v celém sledovaném období byl vynakládán v oblasti kultury a to divadelní 

činnost, hudební činnost, filmovou tvorbu, distribuci, kina a shromažďování audiovizuálních 

archiválií, činnosti knihovnické, činnosti muzeí a galerií, vydavatelská činnost, výstavní 

činnosti v kultuře a ostatní záležitosti kultury. Dále na ochranu památek a péči o kulturní 

dědictví a národní a historické povědomí obsahující: činnosti památkových ústavů, hradů 

a zámků, zachování a obnova kulturních památek, výkup předmětů kulturní hodnoty, Pražský 

hrad, pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí a ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví. Na třetím místě 

se umístila Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředku kam zahrnujeme: činnost 

ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků, činnost 

ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví a ostatní správu v oblasti kultury, 

církví a sdělovacích prostředků. Dále Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví 

a sdělovacích prostředků: ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, zájmová 

činnost v kultuře a mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích. 

Na předposledním místě vydává Státní rozpočet na Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví 

a sdělovacích prostředků a nejméně vydával Státní rozpočet na sdělovací prostředky, kam 

je zahrnován rozhlas a televizi. 
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4 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ KULTURY KRAJI, 

DOPORUČENÍ A NÁMĚTY K ROZVOJI SYSTÉMU 

FINANCOVÁNÍ KULTURY V KRAJÍCH  

 

Výsledkem kapitoly je zhodnocení financování kultury kraji zejména výdajů na kulturu, 

doporučení a náměty k rozvoji systému financování kultury v krajích vychází zejména 

z poznatků získaných v časové řadě 2005 až 2010. Zhodnocení, návrhy a doporučení jsou 

zaměřeny na oblast financování kultury v krajích respektive na principy financování krajů, 

např. jde o návrhy na změnu pravidel RUD, nebo dotování krajů z centra apod. 

Úvod této kapitoly začíná sestavenou SWOT analýzou financování kultury v krajích, 

pokračuje analýzou výdajů krajů na kulturu k celkovým výdajům krajů, výdajů krajů 

v přepočtu na obyvatele krajů, strukturou výdajů krajů dle odvětvového hlediska, analýzou 

podílu vlivu městského obyvatelstva na výdaje krajů na kulturu, vliv organizací zřizovanými 

kraji v oblasti kultury na výdaje na kulturu v krajích, zdroji získanými kraji v oblasti kultury, 

analýzou výdajů obcí a DSO na území krajů a analýzou dalších vybraných faktorů.  

Nalezení a zkoumání vzniku rozdílných výdajů na kulturu v krajích je provedeno v závislosti 

na jiných, daty podložených, jevech. Na základě analýzy základních ukazatelů je v kapitole 

provedena statistická analýza možných závislostí výdajů na kulturu v krajích prostřednictvím 

korelační a regresní analýzy. Výdaje na kulturu jsou závislou (vysvětlovanou) veličinou „y“ 

a „x“ vysvětlující (nezávislou) veličinou vzniklých rozdílností. Jednotlivé výpočty a údaje 

regresní a korelační analýzy podkapitol jsou uvedeny v přílohách vztahujících se k dané 

podkapitole. Pro vyjádření jednotlivých závislostí je nejprve provedena korelační a regresní 

analýza ve sledovaném období na území jednotlivých krajů a následně mezi jednotlivými kraji 

jako průměr sledovaného období. Z důvodu malého množství dat je nutné prověřit spolehlivost 

korelační a regresní analýzy. Zvoleným a jedním z možných testovacích způsobů je T-test, 

kdy ověřujeme na hladině významnosti 5 % platnost dvou hypotéz Ha veličiny jsou lineárně 

nezávislé a Hb veličiny jsou lineárně závislé. Platnost hypotéz je provedena zamítnutím anebo 

přijetím hypotézy Ha. 

4.1 Role financování kultury v krajích a SWOT analýza financování kultury v krajích 

Na základě zhodnocení poznatků získaných z analýzy financování kultury v krajích 

a na základě stávajících skutečností v oblasti kultury lze sestavit SWOT analýzu financování 

kultury v krajích. 
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Silné stránky: 

- bohatá historie a tradice v jednotlivých krajích, 

- rozvinutá kulturní infrastruktura, 

- silná kulturní základna jednotlivých krajů a regionů, 

- diversita krajů v České republice v rámci kultury, což je v tomto případě bráno jako 

výhoda, kdy jednotlivé kraje jsou schopny poskytnout širokou škálu kulturních zážitků, 

- spolupráce územních samospráv v oblasti kultury mezi jednotlivými kraji, ale i v rámci 

krajů, 

- konkurenceschopnost jednotlivých krajů v rámci republiky i z nadnárodního hlediska, 

- pozdvižení kraje do podvědomí a zvýšení jeho atraktivity. 

Slabé stránky: 

- nedostatek finančních prostředků, 

- nízké ohodnocení kvalifikované pracovní síly v kultuře, 

- nepružná legislativa v oblasti kultury, 

- zvyšující se fixní náklady, 

- pokles výdajů na kulturu z veřejných rozpočtů, 

- nevelká ochota platit ze strany uživatelů, 

- náročnost na technické vybavení a údržbu kulturních zařízení, 

- rozdílnost v počtu a také ve stavu kulturních památek v kraji způsobuje zvýšené náklady. 

Příležitosti:  

- zvýšení zájmu jednotlivců o kulturu, 

- podpůrné programy vzdělávaní v kulturních zařízeních, 

- využití internetu pro rozvoj kultury v krajích, 

- větší zainteresovanost soukromých subjektů do kultury, 

- kooperace jednotlivých úrovní veřejné správy, 

- standardizace a kategorizace kulturních služeb, 

- optimalizace nákladů na zaměstnance. 

- zjednodušení a zefektivnění zadávání a přidělování grantů v oblasti kultury, 

- změna systému rozpočtového určení daní, 

- zapojení studentů do činnosti kultury, v rámci praxe pro praktické využití a následně 

i lepšímu vnímaní samotné kultury, 

- propagace a prezentace kultury v kraji. 
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Hrozby: 

- snižování výdajů na kulturu, 

- malý zájem ze strany rozhodovacích orgánů, spíše na základě osobních preferencí, 

- nedostatečná informovanost jednotlivců, 

- velké náklady na propagaci a prezentaci kultury v krajích, 

- nezaměstnanost a slabá kupní síla obyvatelstva, 

- rozdílnost nákladů základních kulturních služeb v krajích. 

4.2 Výdaje na kulturu v rozpočtech krajů 

Jedním ze základních měřítek a ukazatelů velikosti výdajů krajů na kulturu je procentní podíl 

výdajů krajů na kulturu k celkovým výdajům krajů a výdaje krajů na kulturu vzhledem k počtu 

obyvatel jednotlivých krajů. 

První hypotéza disertační práce je vztažena k rozdílům financováni kultury mezi kraji 

a to i ve vztahu podílů výdajů na kulturu k celkovým výdajům. Průměrné podíly výdajů 

na kulturu k celkovým výdajům krajů na kulturu jsou znázorněny v grafu č. 4.1 v procentech. 

Graf č. 4.1: Podíly výdajů krajů na kulturu k celkovým výdajům kraje v letech 2005 až 2010 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Průměrný podíl za dané období včetně hl. m. Prahy byl 2,60 % výdajů na kulturu k celkovým 

výdajům krajů. Rozdíl mezi největším podílem a nejmenším tvořil 2,4 procentního bodu. 

Průměrný podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům krajů v období 2005 až 2010 

byl největší, krom hl. m. Prahy u Plzeňského kraje s 3,84 %, druhý u Olomouckého kraje 3,32 

%, dále pak u Jihočeského kraje a Karlovarského. Naopak nejméně se podílel kraj 

Jihomoravský s 1,47 % a Moravskoslezský s 1,65 %. Ani u jednoho kraje se podíl výdajů 

na kulturu k celkovým výdajům krajů nevyvíjel rovnoměrně. Za sledované období celkově 

klesl tento podíl u 6 krajů (Jihomoravského, Jihočeského, Karlovarského, Královehradeckého, 

Libereckého a Pardubického) u zbývajících 7 krajů tento podíl vzrostl.  
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Pro jednotlivé kraje je různě silná korelace mezi výdaji krajů na kulturu a celkovými výdaji 

krajů obsažené v příloze č. 20.  Velmi silná kladná korelace byla prokázána u hl. m. Prahy 

a Moravskoslezského kraje, jejichž významnost byla prokázána i T-testem. Silnější závislost 

byla zjištěna u Ústeckého a Zlínského kraje, u těchto dvou krajů byla významnost korelace 

rovněž prokázána T-testem. U těchto čtyř krajů se, se zvyšujícím celkovými výdaji zvyšovaly 

i výdaje krajů na kulturu. U ostatních krajů nebyla závislost mezi výdaji krajů na kulturu 

a celkovými výdaji shledána T-testem spolehlivou. V grafu č. 4.2 je znázorněný lineární 

regresní model výdajů krajů na kulturu a celkových výdajů krajů ve sledovaném období, kde 

je zahrnutá i hl. m. Praha se svým specifickým postavením
100

.  

Graf č. 4.2: Lineární regresní model pro výdajů krajů na kulturu a celkových výdajů krajů 

 

Z pohledu jako celku byla prokázána závislost mezi celkovými výdaji krajů a výdaji krajů 

na kulturu, spolehlivost vysoké hodnoty korelačního koeficientu byla potvrzena T-testem, 

zamítnutím hypotézy Ha. Z čehož vyplývá, že s rostem celkových výdajů krajů rostou i výdaje 

krajů na kulturu. Koeficient determinace ukazuje, že 96,5 % dvojic vykazuje stejný vývoj.  
 

Počet obyvatel, kterým jsou kulturní statky poskytovány, by měl mít podstavný vliv 

na výdaje kraje v oblasti kultury. V grafu č. 4.3 je udána průměrná velikost výdajů na kulturu 

u jednotlivých krajů v přepočtu na jednoho obyvatele v příslušném kraji v období 2005 

až 2010. 

 

 

                                                 

100
 Pokud by do lineárního regresního modelu nebyla zahrnutá i hl. m. Praha korelační koeficient by byl 0,663 

a koeficient regrese 0,44 a významnost by byla rovněž potvrzena, i když s menší významnosti.  
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Graf. č. 4.3: Výdaje krajů na kulturu v přepočtu na obyvatele kraje v letech 2005 až 2010 

v Kč  

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Průměrný výdaj na kulturu ve sledovaném období včetně hl. m. Prahy byl 491 Kč na obyvatele 

a bez hl. m. Prahy 330 Kč v přepočtu na jednoho obyvatele kraje. V období 2005 až 2010 byly 

výdaje krajů na kulturu největší v přepočtu na obyvatele po hl. m. Praze v Plzeňském kraji 

s 528 Kč na obyvatele, druhý největší výdaj kraje na kulturu byl v Olomouckém kraji 456 Kč 

na obyvatele a třetí byl v Jihočeském kraji 446 Kč na obyvatele. Nejnižší výdaje na kulturu 

byly v Jihomoravském kraji 185 Kč na obyvatele, což je skoro polovina celorepublikového 

průměru. Příčiny těchto rozdílnosti lze spatřit v počtu, velikosti a významnosti jednotlivých 

kulturních zařízení, aktivit, památek apod. Nejvíce se na těchto rozdílech podílí výdaje 

na muzea a galerie, knihovnickou činnost a zachování a obnovu kulturních památek. V krajích 

s nejmenší hodnotou podílů Moravskoslezském a Jihomoravském kraji mají velký počet 

obyvatel a to cca o 500.000 obyvatel více než je průměr v České republice. Ovšem výjimku 

tvoří kraj Středočeský, ve kterém i přes vysoký počet obyvatel podíl výdajů na kulturu 

v přepočtu na počet obyvatel se pohybuje okolo průměru. Příčinou může být působení vlivu 

hl. m. Prahy, které svou spádovostí zajišťuje kulturu ve velkém rozsahu i pro Středočeský kraj 

a naopak. 

Závislost mezi výdaji krajů na kulturu a počtem obyvatel žijící na daném území vysvětluje 

korelační a regresní analýza, která je podrobněji uvedena v příloze č. 21. Mezi jednotlivými 

kraji byla nalezena velmi vysoká závislost pouze v hl. m. Praze a velká těsnost v Pardubickém 

a Ústeckém kraji. V těchto krajích byla pomocí T-testu prokázána významnost koeficientu, 

což znamená, že ze statistického hlediska lze konstatovat, že se v těchto krajích se zvýšením 

počtu obyvatel se zvýšily i výdaje na kulturu. Korelační koeficient výdajů krajů na kulturu 

a počtu obyvatel krajů v hodnotě 0,5 nebyl shledán příliš významným. Těsnost mezi 

veličinami je nízká a dle T-testu není spolehlivost významná. Ze statistického hlediska nelze 
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potvrdit závislost výdajů krajů na kulturu na počtu obyvatel. Pokud by do srovnání nebyla 

začleněná hl. m. Praha výsledek by byl poněkud odlišný. Lineární regresní model pro všechny 

kraje bez hl. m. Prahy je znázorněný v grafu č. 4.4.  

Graf č. 4.4: Lineární regresní model pro výdajů krajů na kulturu a počtu obyvatel kraje bez 

hl. m. Prahy 

 

Hodnota korelačního koeficientu bez hl. m. Prahy by byla 0,61 a 37 % dvojic 

je determinovaných, což bylo z hlediska významnosti závislosti potvrzeno T-testem 

a zamítnutím hypotézy Ha.   

4.2.1 Zhodnocení výdajů krajů na kulturu 

Uvedené porovnání výdajů krajů na kulturu v podílu k celkovým výdajům i v přepočtu výdajů 

krajů v přepočtu na počet obyvatel, včetně hl. m. Prahy, vypovídají ve směru k potvrzení první 

hypotézy. 

Financování kultury jednotlivých krajů je odlišné díky specifikům krajů a je ovlivněno řadou 

faktorů. V oblasti kultury nebyl vyvinut systém jednotného výkaznictví. Jednotlivé informační 

zdroje používají různou metodiku anebo je tato metodika neúplná. V mnoha případech 

je dokonce obtížné identifikovat údaje vztahující se ke kultuře, což ztěžuje a v podstatě 

i znemožňuje provést hlubší a kvalitnější srovnání financování kultury a tudíž i navržení 

jakéhosi optimálního, jednotného systému financování kultury. Nicméně z provedeného 

srovnání vyplývají značné rozdíly, což může mít za následek velikost a struktura jednotlivých 

měst, které kulturu financují.  

4.2.2 Návrhy a doporučení k výdajům krajů na kulturu 

- Pro eliminaci rozdílů výdajů na kulturu by měly být některé typy výdajů financovány 

přímo ze státu nebo prostřednictvím státních dotací krajům. Zejména pak kulturní statky 

celostátního významu, které mají nepostradatelný význam pro republiku a mají nadregionální 
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dokonce i nadnárodní význam. Příkladem mohou být Lidové stavby v Kouřimi, které 

shromažďují stavitelské památky z celého území Čech a je součástí Regionálního muzea 

v Kolíně, které je příspěvkovou organizaci Středočeského kraje. Soubor těchto památek 

by mohl být financován přímo ze státu, jelikož má nadregionální význam.  

- Lokální kulturní statky, jejichž činnost je zaměřena na uspokojování kulturních potřeb 

a zájmů zejména populace žijící na malém území, by měly být financovány z obcí popřípadě 

dobrovolných svazků obcí. Malým územím je myšleno území jedné anebo několika 

sousedících obcí. Typickým případem jsou základní knihovny, kina anebo kulturní domy, 

které jsou již takto financovány.  

- Regionální kulturní statky, jejichž činnost a prospěch je zaměřen na uspokojování potřeb 

na rozloze nepřesahující území kraje, by měly být financovány prostřednictvím krajů. 

Tj. organizace zřizované krajem – divadla se stabilními soubory, profesionální hudební tělesa 

či územní pracoviště Národních památkových ústavů apod.  

4.3 Struktura financování kultury samosprávnými kraji 

Podrobný sumář výdajů všech krajů na kulturu dle odvětvového hlediska za celou Českou 

Republiku obsahuje tabulka v příloze č. 13. Grafické znázornění odvětvového třídění výdajů 

krajů na kulturu ve sledovaném období je uvedeno v grafu č. 4.5, ze kterého vyplývají oblasti 

kultury, na které kraje vydávají největší část svých finančních prostředků. 

Graf č. 4.5:  Výdaje krajů na kulturu dle odvětvového hlediska v letech 2005 až 2010  

 

Nejvíce kraje v oblasti kultury přispívaly na činnost muzeí a galerií. Krom Královehradeckého 

kraje, tvořily největší položku výdajů všech krajů právě výdaje na činnost muzeí a galerií. 

V průměru za období 2005 až 2010 tvořily tyto výdaje polovinu výdajů kraje na kulturu. 
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Královehradecký kraj nejvíce vydával v oblasti kultury na knihovnickou činnost, na druhém 

místě se nachází činnost muzeí a galerií. Druhou největší položkou, na níž v oblasti kultury 

kraje vydávají, jsou činnosti knihovnické. Krom Královehradeckého kraje, kde tvořily největší 

část výdajů na kulturu, v Jihomoravském kraji tvořily třetí největší výdaj. Výdaje krajů 

na knihovnickou činnost tvořily v průměru sledovaného období 21 % výdajů na kulturu krajů. 

Další významnější položkou výdajů krajů na kulturu byly výdaje na zachování a obnovu 

kulturních památek a to v průměru 8,7 % všech výdajů krajů na kulturu. Dalšími většími 

položkami výdajů krajů na kulturu byly ostatní záležitosti kultury, divadelní činnost a hudební 

činnost. Výdaje na divadelní činnost nebyly evidovány pouze ve Zlínském kraji. 

Ve Středočeském kraji a Libereckém kraji nebyly evidovány výdaje na hudební činnost. 

Výkup kulturních předmětů není obvyklou položkou v rozpočtech krajů a tyto výdaje byly 

zaznamenány pouze u tří krajů: Jihomoravského, Královehradeckého a Libereckého. Výdaje 

na výzkum a vývoj kultury a sdělovacích prostředků byly v daném období ve většině krajů 

nulové krom Ústeckého kraje, kdy se tyto výdaje objevily v letech 2008 a 2009. 

Na mezinárodní spolupráci v kultuře vydávalo v období jen málo krajů a ani u těchto krajů 

nelze považovat výdaje za stabilní.  

Krom krajů financují oblast muzeí a galerií, knihoven, zachování a obnovy kultury i obce 

a stát. Následující podkapitoly obsahují výdaje na činnost muzeí a galerií, knihoven a výdaje 

na zachování a obnovu kulturních památek v jednotlivých krajích celkově, v přepočtu na počet 

obyvatel daného kraje a v přepočtu na jednu organizaci působící v oblasti kultury. 

4.3.1 Výdaje krajů na činnost muzeí a galerií  

Financováni muzeí a galerií je mezi jednotlivými kraji značně rozdílné a to jak z pohledu 

celkových výdajů, v přepočtu na obyvatele kraje i z pohledu organizací v jednotlivých 

oblastech kultury. Movité kulturní dědictví uchované v muzeích a galeriích je spolu 

s přírodním a krajinným rázem a nemovitými kulturním dědictvím, hodnotou, která příznivě 

ovlivňuje život společnosti v kraji. 

Výdaje krajů na činnost muzeí a galerií v přepočtu na obyvatele a výdaje na krajů na činnost 

muzeí a galerií na jejich počet jsou znázorněny v příloze č. 22. Za sledované období vydaly 

kraje na činnost muzeí a galerií v průměru 111 mil. Kč bez hl. m. Prahy a včetně hl. m. Prahy 

127 mil. Kč. Nejvíce pak v průměru na činnost muzeí a galerií vydal Středočeský kraj 

266 mil. Kč a nejméně Liberecký kraj 55 mil. Kč. Jak je uvedeno v příloze č. 22 lze považovat 

výdaje krajů na činnost muzeí a galerií závislé na výdajích krajů na kulturu. Ve většině krajů 
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byla tato závislost shledána za velkou anebo velmi vysokou což bylo shledáno T-testem jako 

spolehlivé. Lineární regresní model je uvedený v grafu č. 4.6. 

Graf č. 4.6: Lineární regresní model výdajů krajů na činnost muzeí a galerií a výdajů krajů 

na kulturu bez hl. m. Prahy 

 

Jak vyplývá z lineárního regresního modelu na výdaje krajů činnost muzeí a galerií 

má velikost výdajů krajů na kulturu velký vliv. Korelační koeficient je ukazuje velmi vysokou 

závislost, což bylo zamítnutím hypotézy Ha pomocí T-testu potvrzeno a byla prokázána 

lineární závislost těchto dvou proměnných.  

V období 2005 až 2010 byly průměrné výdaje krajů na činnost muzeí a galerií 175 Kč 

na obyvatele, včetně hl. m. Prahy tvořily v průměru 176 Kč na obyvatele. Největší průměrné 

výdaje sledovaného období na činnost muzeí a galerií byly v Plzeňském kraji 306 Kč 

na obyvatele. Nejméně v průměru na činnost muzeí a galerií vydal Moravskoslezský kraj 

104 Kč na obyvatele. Velmi vysoká kladná závislost mezi výdaji krajů na činnost muzeí 

a galerií a počtem obyvatelů krajů byla statisticky zjištěna a rovněž T-testem potvrzena 

významnost u hl. m. Prahy a Plzeňského kraje. U Jihomoravského a Ústeckého kraje byla 

zjištěna velká kladná těsnost, která byla zamítnutím hypotézy Ha rovněž potvrzena T-testem. 

U ostatních krajů byla závislost mírná anebo záporná a nebyla z hlediska významnosti 

spolehlivost koeficientu potvrzena. S růstem výdajů krajů na kulturu ve většině krajů rostly 

i výdaje na muzea a galerie. Jednotlivé korelační koeficienty obsahuje příloha č. 22. Lineární 

regresní model závislosti mezi výdaji krajů na činnost muzeí a galerií a počtem obyvatel krajů 

je znázorněný v grafu. č. 4.7.  
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Graf č. 4.7: Lineární regresní model výdajů krajů na činnost muzeí a galerií a počtem 

obyvatel krajů bez hl. m. Prahy 

 

Z pohledu jako celku byla těsnost mezi výdaji krajů na muzea a galerie a počtem obyvatel 

význačná a to v hodnotě 0,57, významnost byla T-testem potvrzena a proměnné jsou lineárně 

závislé. Dle koeficientu determinace je pouze 33 % dvojic závislých. S růstem počtu obyvatel 

rostly i výdaje krajů na činnost muzeí a galerií. Pokud by do lineárního regresního modelu 

byla zahrnutá i hl. m. Praha výsledek by byl obdobný. 

Průměrně na činnost muzeí a galerií v přepočtu na počet muzeí, galerií a památníků 

nacházející se na území krajů vydaly kraje včetně hl. m. Prahy 2,3 mil. Kč bez hl. m. Prahy 

to pak bylo jen o něco méně. Nejvíce v přepočtu na jednu organizaci vydal v období 2005 

až 2010 Olomoucký kraj 6 mil. Kč a nejméně Královehradecký kraj 1 mil. Kč za rok. Kladná 

závislost výdajů krajů na činnost muzeí a galerií na jejich počtu nacházející se na území krajů 

byla z hlediska významnosti prokázána v hl. m. Praze jako velká a Moravskoslezském kraji 

jako velmi vysoká. Naopak z hlediska závislosti bylo zjištěno a potvrzeno, že ve Středočeském 

kraji výdaje na činnost muzeí a galerií klesají s jejich rostoucím počtem. Korelační 

koeficienty, determinační koeficienty a T-test pro jednotlivé kraje zahrnuje příloha č. 22. 

Z lineárního regresního modelu vyplývá význačná těsnost mezi výdaji krajů na činnost muzeí 

a galeriemi a jejich počtem. T-testem nebyla zamítnutá hypotéza Ha čímž nedošlo k potvrzení 

hypotézy Hb a ze statistického hlediska jsou výdaje na činnost muzeí a galerií a jejich počet 

na území krajů lineárně nezávislé. Podrobněji je korelační a regresní analýza provedena 

v příloze č. 22. 

4.3.1.1 Zhodnocení financování činnosti muzeí a galerií 

Ze statistického hlediska byla prokázána velmi vysoká závislost výdajů krajů na činnost muzeí 

a galerií na výdajích krajů na kulturu, čímž lez konstatovat, že pokud se zvyšují výdaje krajů 
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na kulturu zvyšují se i výdaje krajů na činnost muzeí a galerií. Závislost byla rovněž 

prokázána mezi výdaji krajů na činnost muzeí a galerií a počtem obyvatel krajů. Z čehož 

můžeme usoudit, že s růstem počtu obyvatel rostly i výdaje krajů na činnost muzea a galerie. 

Mezi počtem galerií a muzeí a jejich pobočkami a mezi výdaji krajů na ně nebyla prokázaná 

lineární závislost. Z pohledu jednotlivých krajů byla závislost statisticky prokázána 

a potvrzena pouze u hl. m. Prahy a Ústeckého kraje.  

Dle všech sledovaných kritérií lze jednoznačně konstatovat výrazné rozdíly ve financování 

muzeí a galerií mezi jednotlivými kraji. Z pohledu výdajů jako celku nejvíce na muzea 

a galerie vydával v daném období Středočeský kraj, jehož výdaje ve značné míře ovlivňuje 

vazba na hl. m. Prahu ležící uvnitř Středočeského kraje. Středočeský kraj respektive Střední 

Čechy jsou ovlivněny řadou výtvarných umělců, s jejichž díly se lze setkat v několika 

profesionálních galeriích. Bohaté muzejní sbírky jsou obrazem historie, kulturního vývoje 

a taktéž politickým významem. Z pohledu výdajů v přepočtu na počet muzeí a galerií nejvíce 

přispívá Olomoucký kraj, což je dáno jednak jeho významnosti, velikosti, historickým 

zázemím, ale i jedním z nejmenších počtů muzeí a galerií, kdy se Olomoucký kraj se snaží 

zachovat svou prestiž v rámci republiky. V oblasti kultury, muzea a galerie patří 

v Olomouckém kraji mezi výrazně rozvíjené aktivity v rámci kraje, což dokazuje i počet 

muzeí jako příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Celkově by se dalo říct, že 

v Olomouckém kraji je zřizováno nejméně muzeí a galerií jeho výdaje na tuto oblast jsou 

největší. Pro vysvětlení zvýšených výdajů by se dal považovat počet expozicí muzeí a galerií, 

ale ani tento počet není v Olomouckém kraji nadprůměrný, spíše naopak. 

4.3.1.2 Návrhy pro systém financování muzei a galériemi 

Největší vypovídající schopnost ze sledovaných oblastí by měly mít výdaje v přepočtu 

na počet muzeí a galerií spolu s počtem expozic a jejich návštěvníků, s ohledem na velikost 

jednotlivých objektů a jejich poboček. Na výdaje na muzea má podstatný vliv náročnost 

prezentace, údržba a způsob uchování jednotlivých předmětů. Počet muzeí v daném kraji 

nezávisí jen na počtu obyvatel, ale je ovlivněn historickým vývojem, zázemím, 

charakteristikou a specifiky daného kraje. Počet galerií by pak měl být ovlivněn počtem 

obyvatel, protože se neodvíjí jednoznačně od stejných vlastností jako muzea, ale slouží 

k prezentaci umění apod.  

- U muzeí a galerií by měla být vyzdvižená zpětná vazba prostřednictvím doprovodných 

programů, ručních dílen apod.  
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- Muzea a galerie by měly být začleněny do systému vzdělávaní a výchovných programů, 

kdy potenciál sbírek ještě není zcela optimálně využíván a mohl by být využit 

i k celoživotnímu vzdělávání dospělých – Podpůrné programy vzdělávání v kulturních 

zařízeních pro veřejnost. Kultura by měla být podporována v rámci vzdělávacích programů, 

akcí, přednášek, které by měly probíhat v kulturních zařízeních a měly by zaujmout širokou 

veřejnost k osvětě v rámci zaměření a okruhu daného kulturního zařízení.  

- Pro zlepšení finanční situace muzeí a galerií by měl být zvýšen podíl vlastních příjmů 

například rozvojem marketingových aktivit a prodejní činnosti (podpořený i prodejem 

suvenýrů a jiných předmětů).  

- Problémy ve financování muzeí a galerií přetrvávají v důsledku nedostatečného 

financování předchozími zřizovateli a z části se na vysokých nákladech podílí nevhodný 

systém a organizace práce. V některých muzeích a galeriích se osvědčil systém, kdy jsou 

v organizacích vyčleněny samostatně odborné a technicko administrativní činnosti a profese 

(např. ekonomicko správní, hospodářsko správní) v kombinaci s některou řemeslnou činností 

např. údržbářem. Muzea a galerie s několika pobočkami by pak měly být koordinovány 

správcem. Optimální je stav, kdy statutární povinnosti, koncepční a odborné aspekty muzejní 

práce jsou centrálně řízeny anebo koordinovány z úrovně ředitele. 

- Provoz muzeí a galerií je specifický a není pro něj vytvořen jednotný model optimálního 

fungování, přičemž je nutné zvážit konkrétní podmínky. Při vytvoření podmínek, pro relativně 

srovnatelné ekonomické podmínky muzeí a galerií by měly být zohledněny měřitelné výkony 

muzeí a galerií jako počty návštěvníků, dotace na jednoho návštěvníka, kvalita produktu apod. 

- Muzea a galerie jsou ze své podstaty náročná na objem vynaložené práce a růst ostatních 

nákladů, proto by mohly být některé práce s ohledem na jejich povahu, vykonávány 

prostřednictvím externích dodavatelů než zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. 

Samozřejmě, že náhrada stalých zaměstnanců závisí na povaze dané činnosti a v kontextu 

chápaní práce zaměstnanci ideově, nežli jen jako přístup k zaměstnání.  

- Představitelé muzeí a galerií shledali žádosti o granty složité a následné rozhodování 

se jeví být neprůhledné. Zjednodušení žádosti o granty a zajištění průhlednějšího rozhodování 

by značně napomohlo při získávání grantů anebo při případném odstranění nedostatků 

při dalších žádostech o granty. Prostřednictvím požadavku na zajištění stability financování 

by mohlo být do značné míry zabezpečeno odstranění složitosti a neprůhlednosti při získávání 

grantů a dotací.   
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- Aby kraje byly financovány objektivněji ze státu, mělo by dojít ke změně rozpočtového 

určení daní, kdy by kraje měly dostávat stejný objem prostředků na obyvatele. Podstatnou část 

balíku daní dostávají velká města, čímž dochází k jakési diskriminaci menších měst a obcí. 

Pokud by stejný objem prostředků dostaly kraje musely by finanční prostředky rozdělit 

spravedlivěji, rovnoměrněji mezi sídla (organizace) na svém území. 

4.3.1.3 Návrhy pro financování muzeí a galérií prostřednictvím krajů 

Všechny segmenty kultury se krajů týkají, a proto by se kraje měly zaměřit, sledovat 

a podporovat všechny oblasti společenského života na svém území bez výjimky. 

- Kraje by měly investovat do navržení vhodné koncepce pro muzea a galerie, přičemž měla 

by být krajem zajištěna pomoc při provádění změn a následně by měla být zajištěna kontrola 

dodržování těchto pravidel. Stávající koncepce muzeí a galerií by měla být pozdvižena, aby 

se muzea a galerie staly lákadlem pro potencionální návštěvníky. Dobrým příkladem by mohla 

být každoročně uspořádávána akce „Muzejní noc“.  

- Jelikož žádosti o granty a dotace byly shledány složité, při zachování stávajícího systému 

financování, by kraje mohly jednotlivým organizacím pomáhat při získávání grantů a dotací.  

Za základní pomoc by mohla být považována školení a semináře ze strany kraje pro jednotlivé 

organizace, popřípadě prostřednictvím konzultačních kanceláří anebo návštěvou přímo 

v organizacích.  

- Stát by měl zajistit větší průhlednost při rozhodování o přidělení grantů. Kulturním 

organizacím se jeví, že přidělení grantů není dostatečně průhledné, čímž vzniká prostor 

pro korupci a nespravedlivé rozdělení grantů. Při zajištění větší informovanosti, podpory 

a pomoci při udělování grantů by mohlo dojít i k eliminaci tohoto negativního prostoru. 

- Konkrétnějším doporučením z hlediska výdajů krajů na muzea a galerie by měla 

předcházet podrobnější analýza výdajů na činnost muzeí a galerií, přičemž by měla být 

zohledněna významnost, velikost, náročnost na údržbu a prezentaci jednotlivých předmětů 

apod. Z předchozí analýzy jednoznačně vyplývají rozdíly, které by měly být eliminovány tak, 

aby byly výdaje standardizovány. 

4.3.2 Výdaje krajů na knihovnickou činnost  

V oblasti knihovnictví kraje vydaly v průměru 52 mil. Kč bez hl. m. Prahy a včetně hl. m. 

Prahy tvořily průměrné výdaje na knihovnickou činnost 73 mil. Kč. Nejvíce v průměru 

sledovaného období krom hl. m. Praha, které vydalo nejvíce, vydal Královehradecký kraj 
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96 mil. Kč a naopak nejméně Jihomoravský kraj 15 mil. Kč. Vztah mezi výdaji krajů 

na kulturu a výdaji krajů na knihovnickou činnost je obsažený v příloze č. 23. Pouze u hl. m. 

Prahy a Ústeckého kraje byla prokázána kladná závislost mezi výdaji krajů na kulturu a výdaji 

krajů na knihovnickou činnost, která byla shledána za statisticky významnou. I z pohledu jako 

celku nebyla prokázána závislost mezi výdaji krajů na kulturu a výdaji krajů na knihovnickou 

činnost. 

Na činnost knihoven vydaly v průměru sledovaného období kraje včetně hl. m. Prahy 87 Kč 

na obyvatele a bez hl. m. 70 Kč na obyvatele, viz příloha č. 23. Největší průměrné výdaje byly 

na činnost knihoven v daném období vysledovány v Královehradeckém kraji 174 Kč 

na obyvatele a nejmenší v Jihomoravském kraji 16 Kč na obyvatele. Korelační a regresní 

analýzu vztahu výdajů jednotlivých krajů na knihovnickou činnost a počtu obyvatel krajů 

obsahuje příloha č. 23. Ze statistického hlediska byla kladná velmi vysoká závislost mezi 

obyvateli kraje a výdaji kraje na knihovnickou činnost zjištěna a T-testem potvrzena pouze 

u hl. m. Prahy a Ústeckého kraje. V ostatních krajích byla tato závislost buďto malá anebo 

dle provedeného T-testu nebyla významná. Z lineárního regresního modelu vyplynula pouze 

slabá závislost mezi počtem obyvatel a výdaji krajů na činnost knihoven a to se zohledněním 

hl. m. Prahy i bez. Ze statistického hlediska není tato závislost nijak významná a T-testem byla 

prokázána lineární nezávislost mezi proměnnými.  

Na činnost knihoven v průměru sledovaného období v přepočtu na jednu knihovnu bylo 

vydáno kraji 138 tis. Kč včetně hl. m. Prahy a bez něj 977 tis. Kč v přepočtu na jednu 

knihovnu za jeden rok. Nejvíce na činnost knihoven v přepočtu na jednu knihovnu, krom 

hlavního města, vydal Královehradecký kraj 218 tis. Kč a naopak nejméně Jihomoravský kraj 

21 tis. Kč. Grafické znázornění výdajů krajů na knihovnickou činnost a počet obyvatel 

je obsaženo v příloze č. 23. Velmi silná záporná závislost byla zjištěna a T-testem významnost 

závislosti potvrzena u Ústeckého a Zlínského kraje, z čehož vyplývá, že u těchto krajů 

se zvýšením počtu obyvatel výdaje krajů na knihovnickou činnost klesaly. U ostatních krajů 

byla závislost menší anebo nebyla potvrzena jejich významnost. Dle regresního lineárního 

modelu výdajů krajů na knihovnickou činnost a počtu jejich poboček na území krajů ČR 

bez zahrnutí hl. m. Prahy
101

 uvedeného v příloze č. 23 je korelace nízká záporná.  Táto nízká 

závislost byla T-testem shledána za nevýzanamnou a lineárně nezávislou. 

                                                 

101
 Při zohlednění hl. m. Prahy by byl korelační koeficient kladný, ale jeho významnost by nebyla T-testem 

shledána. 
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4.3.2.1 Zhodnocení financování knihovnické činnosti 

Knihovny poskytují svou službu obyvatelům žijícím v její blízkosti, tzn. na lokální úrovni. 

Z tohoto pohledu by se dalo předpokládat, že počet obyvatel na žijících na území krajů 

má hlavní vliv na financování knihoven. Ze statistického hlediska ovšem nebyl potvrzený 

vztah mezi výdaji krajů na knihovnickou činnost a počtem obyvatel. Ani velikost výdajů krajů 

a ani počet knihoven a jejich poboček v krajích ze statistického hlediska nemá vliv na velikost 

výdajů krajů činnost knihoven.  

V oblasti knihovnické činnosti jsou rozdíly ve výdajích krajů pro oblast knihoven značné. 

Celkové výdaje, výdaje v přepočtu na obyvatele i na jednu knihovnu byly ve sledovaném 

období největší v Královéhradeckém kraji a nejmenší v Jihomoravském kraji. I přestože 

výdaje na knihovnickou činnost ve sledovaném období byly dle všech tří kritérii nejnižší 

v Jihomoravském kraji, v tomto kraji se nachází nejvíce knihoven (včetně poboček), taktéž 

se v kraji nachází největší počet knihovních jednotek a studijních míst v knihovnách. Rozdíly 

ve výdajích na knihovnickou činnost nejsou nijak opodstatněny a nemají souvislost 

ani s počtem jednotlivých knihoven, ani počtem knih, registrovaných čtenářů ani s počtem 

výpůjček. Možné důvody rozdílu mohou být dány historickými podmínkami, hustotou 

osídlení, úrovni aglomerace, režijními náklady, mzdovými náklady, náklady spojenými 

s nemovitostmi, ve kterých se nachází apod. Krom vědeckých a krajských knihoven 

v jednotlivých krajích, se nachází i univerzitní knihovny. Vědecké a krajské knihovny jsou 

zřizovány kraji ve všech krajích krom Jihomoravského kraje a hl. m. Prahy. Moravská zemská 

knihovna v Brně je zřizována MK ČR. V hlavním městě Praze se nachází na úrovni vědeckých 

knihoven dvě knihovny zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jednu 

MK ČR. V jednotlivých krajích, krom Kraje Vysočina a Karlovarského kraje se nachází 

univerzitní knihovny. Nejvíce univerzitních knihoven se nachází v hl. m. Praze v počtu sedm, 

pak v Jihomoravském kraji v počtu šest, v Moravskoslezském kraji v počtu tři a v ostatních 

krajích se nachází jedna univerzitní knihovna. Rozdílnosti ve výdajích krajů na knihovnickou 

činnost jsou dány druhem knihovny, která je z rozpočtu kraje financována. Výdaje 

na knihovnickou činnost jsou ovlivněny rovněž úrovní poskytování služeb, jako i úrovni 

informatizace knihoven. Knihovny mohou ke svému financování využít několik státních 

dotačních programů, podpůrné programy Evropské unie, nadační fondy a jiné.  

Problematiku financování knihoven ovlivňuje negativní vývoj veřejných rozpočtů, pokles 

zájmu veřejnosti o služby knihoven, nedostatečné mzdové ohodnocení pracovníků 

a tím i odliv kvalifikované pracovní síly.  
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4.3.2.2 Návrhy a doporučení k financování knihoven 

- Služby knihoven mají být občanům poskytnuty bez ohledu na jejich ekonomické možnosti. 

Výdaje a financování knihoven by se mělo odvíjet od zajištění a dostupnosti knihovnických 

služeb, jednak efektivně pro obyvatelstvo a co nejefektivněji z hlediska výdajů na jejich 

zabezpečení a to nejen krajů. Výdaje na knihovnickou činnost by se měly odvíjet v prvé řadě 

dle počtu obyvatelstva tak, aby byl zachován jakýsi standart pro co nejširší okruh obyvatel 

s přiměřenou dostupností pro obyvatelstvo.   

- Knihovny by se měly více podílet na celoživotním vzdělávaní, vytvářet vhodnou 

infrastrukturu pro oblast vzdělávaní, výzkumu a vývoje a v prvé řadě by měly zajistit 

informační služby pro obyvatelstvo. 

- V systému financování knihoven v jednotlivých krajích by mělo dojít k jakési standardizaci 

zejména, co se týče výdajů krajů, což by mělo být provedeno na základě další hlubší analýzy. 

Při provedení této standardizace a zdůvodnění rozdílnosti výdajů by měly být zohledněny 

faktory jako druh knihovny, úroveň informatizace – digitalizace, okruh obyvatel, pro který 

daná knihovna zabezpečuje knihovní a informační služby apod. 

- Zhodnocení a případné způsoby financování knihoven z krajů by mělo být do značné míry 

ovlivněno univerzitními a jinými druhy knihoven nacházejícími se na území jednotlivých 

krajů. Krajské knihovny mohou být saturovány činností knihoven univerzitních a v Brně státní 

Moravskou zemskou knihovnou. Existencí univerzitních knihoven v kraji je z větší míry 

zajištěna kulturní služba knihoven. Ve většině krajů, respektive v krajských městech je aspoň 

jedna univerzitní knihovna. Univerzitní knihovna se nenachází v Karlovarském kraji a v Kraji 

Vysočina. Naopak univerzitních knihoven se nachází v hl. m. Praze sedm, v Jihomoravském 

kraji šest a v Moravskoslezském kraji tři. Existence univerzitních knihoven v kraji by měly 

snížit výdaje kraje na knihovnickou činnost.  

4.3.3 Výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek 

Na území krajů se nachází různá základna kulturních památek. Rozmanitost a stav kulturních 

památek způsobuje složitost podrobnějšího popisu problematiky financování památek. Třetí 

sledovanou oblastí, na kterou vydávaly kraje ve sledovaném období podstatnou část výdajů, 

jsou výdaje na zachování a obnovu kulturních památek, kdy kraje vydaly průměrně 

19 mil. Kč bez hlavního města Prahy a včetně něj byly průměrné výdaje 32 mil. Kč. 

Krom hl. m. Prahy, nejvíce v průměru vydal na zachování a obnovu kulturních památek 

Středočeský kraj 37 mil. Kč a nejméně Moravskoslezský kraj 4 mil. Kč. Závislost výdajů krajů 
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na zachování a obnovu kulturních památek a celkových výdajů krajů byla podle statistického 

hlediska shledána v hl. m. Praze a Zlínském kraji, viz příloha č. 24, kdy byly tyto kladné 

závislosti shledány pomocí T-testu významnými. U ostatních krajů nebyly T-testem závislosti 

potvrzeny, a tudíž jsou lineárně nezávislé. Stejně tomu tak bylo u pohledu výdajů krajů 

na obnovu kulturních památek z pohledu jako celku. 

Na zachování a obnovu kulturních památek vydaly v průměru kraje včetně hl. m. 43 Kč 

na jednoho obyvatele a bez hlavního města 29 Kč na obyvatele. Průměrně nejvíce, krom 

hl. m. Prahy, ve sledovaném období na zachování a obnovu kulturních památek vydal 

v přepočtu na obyvatele Jihočeský kraj 64 Kč a naopak nejméně Moravskoslezský kraj 3 Kč 

na obyvatele. Extrémně nízkou hodnotu u Moravskoslezského kraje způsobily nulové výdaje 

v roce 2005, 2006 a následně v roce 2007 malé výdaje na tuto oblast, i následující roky 

nevykazovaly oproti jiným krajům velké výdaje. Z pohledu závislosti mezi výdaji krajů 

na zachování a obnovu kulturních památek na počet obyvatel byla velká kladná těsnost 

prokázána a T-testem potvrzena pouze v hl. m. Praze v ostatních krajích byly závislosti 

rozdílné a nebyla u nich potvrzena významnost. Podrobněji v příloze č. 24. Dle korelační 

a regresní analýzy výdajů krajů na zachování a obnovu kulturních památek vzhledem k počtu 

obyvatel nelze hovořit o nijaké významné závislosti. Těsnost je velmi malá a významnosti 

koeficientu nebyla potvrzena T-testem. Počet obyvatel a výdaje krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek není lineárně závislé.  

Průměrné výdaje krajů sledovaného období na zachování a obnovu kulturních památek 

v přepočtu na jednu památku byly 1,6 mil. Kč včetně hlavního města a bez hlavního města 

necelý 1 mil. Kč, viz příloha č. 22. Nejvíce v této oblasti vydal za jeden rok mimo hlavní 

město v průměru Zlínský kraj 2,3 mil. Kč a nejméně Liberecký kraj 380 tis. Kč na jednu 

památku. Velká záporná závislost mezi výdaji krajů na zachování a obnovu kulturních 

památek a jejich počtem byla prokázána v Karlovarském kraji, kde se zvyšování počtu 

kulturních objektů výdaje Karlovarského kraje na zachování a obnovu kulturních památek 

snižovaly. To bylo potvrzeno i T-testem. V ostatních krajích byla ve sledovaném období 

závislost výdajů krajů na zachování a obnovu kulturních památek různá a významnost 

korelace nebyla potvrzena. V grafu č. 4.8 je uvedený lineární regresní model pro výdaje krajů 

na zachování a obnovu kulturních památek a počet památkových objektů v krajích. 

 

 



95 

 

Graf č. 4.8: Lineární regresní model výdajů krajů na zachování a obnovu kulturních 

památek a počet památkových objektů bez hl. m. Prahy 

 

Bez zahrnutí hl. m. Prahy do srovnání závislosti výdajů krajů na zachování kulturních památek 

a jejich počtem byla závislost velká. Významnost této lineární závislost mezi proměnnými 

prokázal T-test a tudíž byla zamítnutím hypotézy Ha potvrzena hypotéze Hb o lineární 

závislosti mezi proměnnými. Ze statistického hlediska lze tvrdit, že pokud se počet 

památkových objedků zvyšuje zvyšují se i výdaje na zachování a obnovu kulturních památek. 

4.3.3.1 Zhodnocení k financování záchrany a obnovy kulturních památek  

Ze statistického hlediska nelze hovořit o závislosti výdajů na zachování a obnovu kulturních 

památek vzhledem k celkovým výdajům krajů na kulturu a k počtu obyvatel, což by z hlediska 

výdajů na kulturní památky ani neměl být ukazatel, kterým by se financování na zachování 

a obnovu kulturních památek mělo řídit. Podstatným ukazatelem, který by měl mít vliv 

na výdaje na zachování a obnovu kulturních památek je počet těchto památkových objektů 

a potom také jejich technická náročnost údržby a velikost což je ovšem těžko měřitelné. 

Jak se dalo předpokládat velikost výdajů na zachování a obnovu kulturních památek je závisle 

na počtu památkových objektů. 

Financováni zachováni a obnovy kulturních památek je mezi jednotlivými kraji značně 

rozdílné a to jak z pohledu celkových výdajů, v přepočtu na obyvatele kraje i z pohledu 

organizací v jednotlivých oblastech kultury. Rozmanitost financování památkových objektů 

potvrzuje i provedené srovnání dle tří kritérií: celkové výdaje, výdaje dle počtu obyvatel 

i výdaje dle počtu památkových objektů nacházejících se na území krajů. Z toho důvodu bylo 

provedeno srovnání stávajícího stavu památkových objektů s kulturně výchovným využitím. 

Situaci na území jednotlivých vyšších územních samosprávných celků v oblasti památkových 

objektů s kulturně výchovným využitím reflektuje počet těchto památkových objektů, počet 
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návštěvníků památkových objektů s kulturně výchovným využitím, kulturní akce uspořádané 

památkovými objekty a počet návštěvníků těchto kulturních akcí. Památkové objekty 

s kulturně výchovným využitím jsou financovány prostřednictvím paragrafu 3322 zachování 

a obnova kulturních památek, nacházející se na území jednotlivých krajů a hlavního města 

Prahy k prohloubení problematiky a pro přiblížení rozdílnosti ve finančních výdajích 

územních samosprávných celcích v předem analyzovaných oblastech. Počet památkových 

objektů zřizovaných na území ÚSC s kulturně výchovným využitím a kulturních akcí, počet 

návštěvníků těchto objektů a kulturních akcí uvádí příloha č. 18.  

Náklady spojené s údržbou a obnovou kulturních památek nesou vlastníci těchto objektů s tím, 

že MK ČR přispívá na jejich údržbu z jednotlivých programů. Současně na údržbu památek 

mohou přispívat obce a kraje.  

Z analýzy jednotlivých výdajů vyplynulo, že ani velikost, ani předmět výdajů není nijak 

v České republice standardizován a unifikován z čehož vznikají ve financování kultury značné 

rozdíly. I v tomto směru by měl být systém financování sjednocen. V organizacích spadajících 

do oblastí kultury se vyskytují různé organizační formy. Příspěvkové organizace jsou z velké 

části financovány příspěvky zřizovatele tj. v případě příspěvkových organizací krajů a obcí 

z veřejných prostředků, vlastní příjmy z organizací nejsou nijak výrazné.  

4.3.3.2 Návrhy a doporučení k financování záchrany a obnovy kulturních památek    

- Prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů by neměly být vázány na počet příspěvkových 

organizací zřizovaných krajem, a to protože velikost potřebných financí je ovlivněna velikostí, 

významností, návštěvností, počtem poboček a aktivitami příspěvkových organizací. 

- Památkové objekty by měly být financovány na základě významnosti a hodnoty 

kulturního statku. Významnost památkového objektu je dána jeho významem na lokální, 

regionální, nadregionální, národní anebo nadnárodní úrovni ačkoli samotné určení významu 

památky je složité až do jisté míry nemožné. Rovněž všechny památky nemají ekonomickou 

hodnotu. Od toho by se mělo odvíjet financování z obce, kraje anebo státu.   

4.4 Vliv městského obyvatelstva na výdaje krajů v oblasti kultury  

Počet obyvatel žijících ve městech by mohl mít vliv na výdaje krajů na kulturu, předpokladem 

je, že z důvodu větší integrace obyvatelstvo výdaje krajů na kulturní služby by měly být 

na nižší úrovni. Pro znázornění vlivu městského obyvatelstva na výdaje krajů v oblasti kultury, 

jsou rovněž použity metody korelace a regrese a následný T-test. Vliv podílu městského 

obyvatelstva na výdaje krajů na kulturu s korelačními koeficienty, koeficienty determinace 
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a T-testem pro jednotlivé kraje je obsažený v příloze č. 26. Vývoj podílu městského 

obyvatelstva je obsažen v příloze č. 25. 

Pro jednotlivé kraje je různě silná korelace mezi výdaji krajů na kulturu a podílem městského 

obyvatelstva v kraji. Velmi vysoká kladná korelace byla prokázána pouze u Plzeňského kraje, 

kde s růstem městského obyvatelstva rostly výdaje kraje na kulturu. Naopak ve Zlínském 

kraji byla zjištěna velmi vysoká záporná závislost mezi výdaji krajů na kulturu a podílem 

městského obyvatelstva, kde se hypotéza Ha zamítá a přijímá se hypotéza Hb a tudíž 

je korelace na hladině významnosti 5% statisticky významná. U zbývajících krajů není 

hypotéza Ha zamítnuta a závislost mezi výdaji krajů na kulturu a podílem městského 

obyvatelstva je statisticky nevýznamný. Z lineáního regresního modelu výdajů krajů 

na kulturu a podílu městského obyvatelstva v letech 2005 až 2010 a následného T-testu, který 

nebyl potvrzen vyplynula lineární nezávislost a tudiž statisticky nevýznámná závislost. 

4.4.1 Zhodnocení podílu městského obyvatelstva na výdajích krajů na kulturu 

Z analýzy je vyčleněno hl. m. Praha, jehož podíl městského obyvatelstva je rovný 100 %. 

Pokud by údaje z hl. m. Praha měly být brány v úvahu, bylo by lepší vzhledem k silné vazbě 

hl. m. Prahy a Středočeského kraje spojit je pro tuto analýzu. Ovšem ani po spojení výdajů 

krajů na kulturu a městského obyvatelstva hl. m. Prahy a Středočeského kraje nebyl T-testem 

výsledek korelační a regresní analýzy shledán spolehlivým. Největší podíl městského 

obyvatelstva je v Karlovarském kraji, ve kterém žije 83 % obyvatel ve městech a naopak 

nejmenší ve Středočeském kraji, kde polovina obyvatel žije ve městech. Ačkoli 

má Středočeský kraj nejmenší podíl městského obyvatelstva celkové výdaje kraje na kulturu 

jsou největší. To jak už bylo řečeno, může být způsobeno vazbou na hl. m. Prahu, které leží 

uprostřed Středočeského kraje v postavení obce i kraje.   

Ze statistického hlediska nebyl prokázán vztah mezi výdaji kraji a podílem městského 

obyvatelstva v krajích z čehož vyplývá, že tento ukazatel nemá vliv na velikost výdajů krajů 

na kulturu.  

4.5 Organizace zřizované kraji v oblasti kultury  

V oblasti kultury nejvíce příspěvkových organizací zřizuje Středočeský kraj 

v počtu 19, což značně převyšuje průměr, který představuje osm organizací v jednom kraji. 

Nejméně příspěvkových organizací v počtu pět zřizuje Karlovarský a Liberecký kraj. Počet 

příspěvkových organizací v krajích je ovlivněn zřízením možných poboček příspěvkové 



98 

 

organizace. Příkladem je Moravskoslezský kraj, kdy dvě příspěvkové organizace v oblasti 

kultury mají celkem 19 poboček na území kraje.  

4.5.1 Zhodnocení financování organizací zřizovaných kraji v oblasti kultury 

V daném období příspěvky na provoz organizací zřizovaných krajem činily v průměru 

13,4 mil. Kč. Nejvíce na provoz jedné příspěvkové organizace ve sledovaném období, krom 

hl. m.  Prahy, přispěl Moravskoslezský kraj 28 mil. Kč, dále pak Plzeňský kraj a Olomoucký 

kraj. Naopak Středočeský kraj přispíval nejméně s 8 mil. Kč. V grafu č. 4.9 jsou znázorněny 

příspěvky organizacím zřizovanými kraji v oblasti kulturu v přepočtu na jednu organizaci 

ve sledovaném období.
102

 

Graf č. 4.9: Příspěvky organizacím zřizovaným kraji v přepočtu na jednu organizaci v roce 

2005 až 2010 v mil. Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.

28

17
,1

16 14
,8

15 15
,2

12
,9

12
,3

12 11
,9

10
,5

53

10

8
18

7
13

8 12
7 5 5 7 9 6 10

19
13

0

10

20

30

40

50

60

H
la

vn
í 
m

ěs
to

 P
ra

ha
M

or
av

sk
os

le
zs

ký

P
lz

eň
sk

ý

O
lo

m
ou

ck
ý

Ji
ho

če
sk

ý

Z
lí
ns

ký

L
ib

er
ec

ký
K

ar
lo

va
rs

ký
Ji

ho
m

or
av

sk
ý

P
ar

du
bi

ck
ý

V
ys

oč
in

a
K

rá
lo

ve
hr

ad
ec

ký

Ú
st

ec
ký

S
tř

ed
oč

es
ký

kraj

v
 m

il
. 

K
č

Průměrný příspěvek kraje na provoz jedné PO v mil. Kč Počet PO v oblasti kultury zřizovaných krajem

 

 

Při tvorbě rozpočtového určení daní pro kraje, v roce 2001, byly zahrnuty i původní nároky 

příspěvkových organizací, které přešly na kraj do objemu daňových příjmů v kraji.  

Pomocí koeficientu korelace byla velmi silná kladná statistická závislost mezi výdaji krajů 

a příspěvky krajů příspěvkovým organizacím v oblasti kultury prokázána pouze u kraje 

Zlínského a velká kladná závislost u Plzeňského, kde výdaje krajů na kulturu rostly s velikostí 

příspěvků krajů PO. Silnější záporná závislost byla pouze u kraje Pardubického, kde výdaje 

krajů na kulturu rostly s klesajícími příspěvky krajů příspěvkovým organizacím. Pomocí 

T-testu byly u těchto tří krajů na hladině významnosti 5 % procent potvrzeny závislosti. 

U ostatních krajů byla ve sledovaném období závislost malá a T-testem nebyla významnost 

                                                 

102
 Dle korelační a regresní analýzy počet příspěvkových organizací a příspěvky krajů příspěvkovým organizacím 

oblasti kultury mají mezi sebou význačnou závislost, která byla potvrzena T-testem, ale pouze 36 % dvojic 

vykazovalo stejnou závislost. 
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těchto závislostí potvrzená. Jednotlivé výsledky regresní a korelační analýzy jsou obsažené 

v příloze č. 27. Lineární regresní model výdajů krajů na kulturu a příspěvků krajů 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury ve sledovaném období je znázorněný v grafu 

č. 4.10. 

Graf č. 4.10: Lineární regresní model výdajů krajů na kulturu a příspěvky krajů 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury v letech 2005 až 2010 včetně hl. m. Prahy 

 

Z pohledu jako celku je závislosti mezi výdaji krajů na kulturu a příspěvky krajů 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury v letech 2005 až 2010 silná a to v hodnotě 0,984 

a koeficient determinace vypovídá o tom, že 97 % dvojic vykazuje stejnou závislost. 

Statisticky můžeme říct, že výdaje krajů na kulturu se zvyšují s rostoucími příspěvky krajů 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Kladná statistická závislost byla potvrzena 

T-testem zamítnutím hypotézy Ha.  
 

4.5.2 Návrhy a doporučení k financování organizací zřizovaných kraji v oblasti kultury 

- Příspěvky příspěvkovým organizacím by neměly být odvozeny pouze podle počtu 

příspěvkových organizací. Jak už bylo zmíněno dříve v jiných souvislostech, pouze samotný 

počet kulturních subjektů nemá dostatečnou vypovídající schopnost. Jednotlivé příspěvkové 

organizace mají různou velikost, různý počet poboček a mají rozdílné předměty zájmů. 

Při bližším zhodnocení by měly být brány v úvahu i jiná kritéria než jen pouhý počet 

příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Těmito kritérii by mělo být rozdělení podle 

druhu kulturního statku a služby, počet poboček, administrativní a správní náročnost apod. 

- Další závěry ohledně problematiky financování příspěvkových organizací krajů by bylo 

možné provést dalším hlubším zkoumáním jednotlivých příspěvkových organizací. 

Což přesahuje rámec práce a může být podnětem pro další zkoumání.  
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4.6 Zdroje financování kultury v krajích z veřejných rozpočtů – dotace MK ČR 

Krom rozpočtů krajů se na financování kultury v krajích podílí stát zejména prostřednictvím 

rozpočtu MK ČR a také obce a DSO. Jak už bylo zmíněno dříve, veřejné finance podstatnou 

části financují kulturu a bez nich by oblast kultury jen stěží udržovala na úrovni, v jaké 

se nachází v současnosti. Podkapitola je rozdělena do dvou částí 

Většinu zdrojů financování kultury tvoří vlastní zdroje z rozpočtů krajů a prostředky 

soustředěné v rámci Státního rozpočtu jsou rozdělovány MK ČR prostřednictvím Dotačních 

programů. Jednotlivé dotační programy MK ČR jsou uvedeny v příloze č. 3. Výše dotací, 

které získaly jednotlivé kraje od MK ČR, se každým rokem liší. Průměrné hodnoty dotací 

MK ČR krajům v přepočtu na jednoho obyvatele ve sledovaném období jsou zobrazeny 

v příloze č. 28. Rozdíly v získaných dotacích jednotlivých krajů od MK ČR byly 

ve sledovaném období velmi velké. Mezi krajem, který obdržel největší částku dotací 

a krajem, který obdržel nejmenší v přepočtu na obyvatele je skoro 80 Kč na osobu. Státní fond 

kultury ČR, jehož prostřednictvím jsou poskytovány účelové dotace, je nutno zmínit jako 

možný zdroj dotací ačkoli je nyní činnost fondu na minimální úrovni. Nejvíce dotací obdržely 

kraje ve sledovaném období od MK ČR na kulturní aktivity, neinvestiční dotace na veřejné 

informační služby knihoven, neinvestiční dotace na integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví a také investiční, ale podstatně méně často, neinvestiční dotace na program 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, také 

neinvestiční dotace na záchranu architektonického dědictví atd.  

Z hlediska objemu výdajů na kulturu v krajích tvořily dotace z MK ČR největší podíl 

ve sledovaném období v Královehradeckém kraji, Středočeském kraji a Karlovarském kraji. 

Nejméně se objem dotací MK ČR podílí na výdajích na kulturu v Hlavním městě Praze, 

Libereckém kraji a Moravskoslezském kraji. Z vývoje dotací MK ČR lze zhodnotit klesající 

trend tohoto podílu. 

Korelační koeficienty výdajů krajů na kulturu a dotací krajů od MK ČR a jejich výpočty 

pro jednotlivé kraje ve sledovaném období jsou znázorněny v příloze č. 28. Pouze u Zlínského 

kraje byla prokázána velká kladná závislost mezi výdaji krajů na kulturu a dotacemi jejíž 

významnost byla potvrzena T-testem. S většími dotace krajům od MK ČR rostly i výdaje krajů 

na kulturu. O významnější závislosti by se dalo hovořit u hl. m. Prahy a Královehradeckého 

kraje, což z hlediska významnosti korelačního koeficientu nebylo potvrzeno. V grafu č. 4.11 

je znázorněný lineární regresní model výdajů krajů na kulturu a výše dotací kraje MK ČR 

ve sledovaném období. 
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Graf č. 4.11: Lineární regresní model výdajů krajů na kulturu a výše dotací kraje 

od Ministerstva kultury ČR období 2005 až 2010 v Kč 

 

Z lineárního regresního modelu vyplynula význačná těsnost sledovanými veličinami velmi 

malá. Podle regresního koeficientu by 33 % dvojic vykazovalo stejnou závislost, 

což je ze statistického hlediska mírná závislost, významnost byla T-testem potvrzena viz 

příloha č. 28. S rostoucím dotacemi, které kraje získaly ve sledovaném období, rostly i výdaje 

krajů na kulturu. 

4.6.1 Zhodnocení financování z rozpočtu Ministerstva kultury v krajích  

Závislost výdajů krajů na kulturu k poskytnutým dotacím MK ČR byla prokázána. 

Ze statistického hlediska lze tvrdit, že velikost obdržených dotací má vliv na velikost výdajů 

krajů na kulturu. Rozdílnosti daných dotací jsou způsobeny kulturní charakteristikou 

jednotlivých krajů. Výši dotací jednotlivých krajů, konkrétně, ovlivňuje stav kulturních 

památek, počet památkových rezervací a městských památkových zón, vesnických 

památkových zón a krajinných památkových zón, významná výtvarná díla anebo 

uměleckořemeslná práce, památky UNESCO, veřejně prospěšné projekty občanských sdružení 

a jejich aktivity, úroveň archeologických výzkumů, rozvinutost regionální a národnostní 

kultury, situace v oblasti knihoven (např. veřejných informačních služeb knihoven, Knihovna 

21. století) atd.  

4.6.2 Doporučení financování z rozpočtu Ministerstva kultury v krajích 

- Vzhledem k rozdílným podmínkám krajů by dotace v oblasti kultury od státu měly 

směřovat tam, kde se nachází větší objem památek a tam, kde jsou kraje zatíženy většími 

výdaji na udržení jakéhosi dobrého stavu památek. Dotace MK ČR by měly pokrývat oblasti 

kultury v krajích, kde jsou prokazatelně vyšší náklady na kulturu s přihlédnutím k objemu 
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návštěvníku a zaplacenému vstupnému. Dotovány by měly být zejména chátrající kulturní 

památky, historické památky, regionální kulturní památky historického významu. 

- Kritérium počtu obyvatel, ale lze uplatnit u kulturních státků jejichž obslužnost 

je podmíněna počtem obyvatel, tzn. pouze statky lokálního a regionálního charakteru.  

- Statky nadregionálního, celostátního anebo nadnárodního charakteru by měly 

být podřízeny i jiným kritériím než počet obyvatel žijící na daném území. Jinými kritérii 

by mohl být i počet, významnost, úroveň, ale i rozsáhlost kulturních objektů na území.    

4.7 Zdroje financování kultury v krajích z veřejných rozpočtů – obce a DSO 

Obce a DSO z pohledu jako celku za Českou republiku dle odvětvového hlediska nejvíce 

vydávávaly na divadelní činnost, zájmovou činnost v kultuře, knihovnickou činnost a ostatní 

záležitosti kultury. V příloze č. 28 jsou znázorněny celkové výdaje obcí a DSO na kulturu 

dle jednotlivých krajů, ve kterých se obce a DSO nacházejí. Průměrné výdaje obcí a DSO 

na kulturu za období 2005 až 2010 byly největší na území Jihomoravského kraje 

s 1.636 mil. Kč, druhé největší na území Moravskoslezského kraje 1.588 mil. Kč, třetí největší 

na území Ústeckého kraje a to 1.016 mil. Kč. Nejmenších hodnot tyto výdaje zaznamenaly 

na území Karlovarského kraje 435 mil. Kč, druhé nejmenší na území Libereckého kraje 

461 mil. Kč a třetí na území Kraje Vysočina 543 mil. Kč.  

Průměrné podíly výdajů na kulturu na celkových výdajích obcí a DSO, které jsou obsažené 

v příloze č. 29, byly ve sledovaném období 5,58 %. Největší byl podíl na území Zlínského 

kraje 7,13 %, druhý největší u Karlovarského kraje 6,78 %, třetí největší na území 

Královehradeckého kraje s 6,61 %. Naopak nejmenší podíl výdajů na kulturu na celkových 

výdajích obcí a DSO v období 2005 až 2010 byl na území kraje Středočeského s 3,71 %. 

Dle regresní a korelační analýzy uvedené v příloze č. 29 byla na území většiny krajů nalezena 

a T-testem potvrzena kladná závislost mezi celkovými výdaji a výdaji na kulturu obcí a DSO. 

V grafu č. 4.12 je zobrazený lineární regresní model celkových výdajů a výdajů na kulturu 

obcí a DSO na území jednotlivých krajů. 
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Graf č. 4.12: Lineární regresní model celkových výdajů a výdajů na kulturu obcí a DSO 

na území krajů období 2005 až 2010 v Kč 

 

Ze statistického hlediska byla nalezena závislost a přijetím hypotézy Hb konstatována lineární 

závislost celkových výdajů a výdajů na kulturu obcí a DSO na území jednotlivých krajů. 

S rostoucím celkovými výdaji obcí a DSO rovněž rostly výdaje obcí a DSO na kulturu.  Bylo 

prokázáno, že 86 % dvojic je determinovaných.  

Průměrné výdaje obcí a DSO na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele na území krajů jsou 

zobrazeny v příloze č. 29. Po přepočtu výdajů obcí a DSO na kulturu, největší sumu vydával 

Jihomoravský kraj a to 1.722 Kč na obyvatele. Nejmenší výdaj na obyvatele byl 

u Středočeského kraje 723 Kč, což je zhruba o polovinu méně než největší průměrný výdaj 

obcí a DSO na kulturu. Průměrně obce a DSO v přepočtu na jednoho obyvatele vydaly 

ve sledovaném období na kulturu 1.234 Kč. Obce a DSO na území Středočeského kraje 

vydávaly na kulturu ze svých rozpočtů nejméně, i přestože na jeho území se nachází největší 

počet obcí a i počet obyvatel je v tomto kraji největší po přepočtení výdajů na počet obyvatel 

a obcí je nejmenší v republice. Tento jev by se dal přiřknout návaznostem Středočeského kraje 

k hlavnímu městu Praze a také k vysokému počtu menších obcí. Velký počet malých obcí 

(do 199 obyvatel) se nachází i v Kraji Vysočina.  

Velmi vysoká kladná závislost mezi výdaji obcí a DSO a počtem obyvatel byla nalezena 

v Pardubickém kraji a Plzeňském kraji. Ve Středočeském kraji, v Kraji Vysočina 

 a v Libereckém kraji byla závislost velká. V těchto krajích bylo T-testem potvrzeno, že pokud 

roste počet obyvatel tak i výdaje obcí a DSO na kulturu rostou. V Moravskoslezském kraji 

byla T-testem potvrzena opačná tendence závislosti a to, že se zvyšujícím počtem obyvatel 

výdaje obcí a DSO na kulturu klesají. Regresní a korelační a analýza, z níž vyplývá i lineární 

regresní model výdajů obcí a DSO na kulturu vzhledem k počtu obyvatel obsahuje příloha 
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č. 29. V grafu č. 4.13 je zobrazený lineární regresní model výdajů obcí a DSO na kulturu 

a počtu obyvatel na území krajů ve sledovaném období. 

Graf č. 4.13: Lineární regresní model výdajů obcí a DSO na kulturu a počtu obyvatel 

na území krajů 

 

Z lineárního regresního modelu vyplývá velká kladná těsnost mezi výdaji obcí a DSO 

na kulturu a počtem obyvatelstva. Statistická významnost závislosti rostoucích výdajů obcí 

a DSO na kulturu s rostoucím počtem obyvatelstva byla potvrzena pomocí T-testu, kdy byla 

potvrzena jejich lineární závislost. Dle koeficientu determinace 75 % dvojic vykazuje stejnou 

závislost. 

4.7.1 Zhodnocení financování kultury z rozpočtu obcí a DSO v krajích   

Oproti krajům obce a DSO vydávaly ve sledovaném období nejvíce na divadelní činnost, 

zájmovou činnost v kultuře a taktéž jako výdaje krajů, mezi jedny z největších výdajů obcí 

patří výdaje na knihovnickou činnost. Rozdíly ve výdajích obcí a DSO v jednotlivých krajích 

jsou značné. Tyto rozdíly jsou způsobeny jednak různými přístupy obcí a DSO ke kultuře 

tak rozdílnou základnou historických a kulturních objektů i tradicemi což je navíc podtrženo 

velikosti a skladbou obcí v kraji. Navíc jak tvrdí Mockovčiaková
103

 „V malých sídlech začínají 

chybět i prostory pro setkávání lidí a tedy i provozování kulturních a společenských aktivit“.   

                                                 

103
 MOCKOVČIAKOVÁ, Alena. Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2009 (2001-2009). 

In: Národní informační centrum pro kulturu [online]. květen 2009 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z: 

http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2010/06/%C3%9Avodn%C3%AD-text-

financov%C3%A1n%C3%AD-20091.pdf  
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4.7.2 Doporučení k financování kultury z rozpočtu obcí a DSO v krajích   

- Stejně jako i v otázce krajů, tak i obcích v rámci rozpočtového určení daní by měly obce 

dostávat relativně stejný objem prostředků na kulturu na obyvatele. Ve velkých městech žije 

pouze 1/5 obyvatel, ale dostávají téměř polovinu balíku sdílených daní. Podle novely 

zákona
104

 by si mohly polepšit nejchudší obce, v hlavním městě Praze by měl koeficient zůstat 

nezměněn a ostatní metropole (Brno, Ostrava a Plzeň) by si měly pohoršit, 

i když by ve specifickém koeficientu měl být zohledněn prostý počet obyvatel, rozloha apod. 

Lze konstatovat, že pokud budou mít větší města větší daňové příjmy na obyvatele 

je předpoklad, že tyto města budou poskytovat kulturní statky širšímu okruhu, tzn. i jiným 

obcím.  

- Rozdíly ve výdajích obcí a DSO na území krajů nelze zcela eliminovat kvůli specifickým 

podmínkám obcí, ale určité základní kulturní služby by měly být v obcích (podle jejich 

velikosti) zajištěny obdobně. Základními kulturními službami je myšleno např. knihovnictví, 

kulturní domy apod. Samozřejmě, že kultura v obcích není ovlivněna jen počtem obyvatel 

a u malých obcí má velký význam to, kde se daná obec nachází. Zda se nachází v blízkosti 

větší aglomerace. Pokud se obec nachází v blízkosti větší aglomerace, nelze nepřehlédnout 

vazbu mezi těmito sídly. Jednak se menší obec může spolehnout na využití obslužnosti 

ve větší obci a naopak.  

- Čerpání grantů a dotací není ve všech obcích dostatečné, což může být způsobeno jednak 

náročností samotné přípravy žádostí, tak i nedostatečnou znalostí představitelů menších obcí. 

Kraje by mohly zabezpečit pomoc jednak obcím, ale i kulturním organizacím pří získávaní 

grantů.  Pomoc a podpora by mohla probíhat prostřednictvím seminářů, školení anebo přímou 

komunikací s jednotlivými kulturními organizacemi. 

4.8 Zhodnocení vybraných faktorů ovlivňující výdaje na kulturu v krajích 

Podkapitola je zaměřena na faktory výdajů krajů na kulturu k počtu kulturních institucí 

(divadla, hudební soubory, muzea galerie včetně památníků, památkové objekty s kulturním 

využitím
105

, hvězdárny, knihovny, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny dále 

jen kulturní instituce) nacházející se na území jednotlivých krajů. Pomocí metody korelační 

a regresní analýzy je ověřeno, zda má počet kulturních institucí vliv na velikost výdajů 

na kulturu v krajích. Zda se, se zvýšením počtu kulturních institucí zvyšují výdaje krajů 

                                                 

104
 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

105
 Hrady, zámky a ostatní památky. 
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na kulturu. Druhým předmětem zkoumání je závislost mezi výdaji krajů na kulturu a výdajů 

obcí a DSO na kulturu nacházející se na území jednotlivých krajů.  

4.8.1 Vliv počtu kulturních institucí na výdaje krajů  

Korelační regresní koeficient vlivu počtu kulturních institucí na výdaje krajů pro jednotlivé 

kraje v letech 2005 až 2010 zahrnuje příloha č. 30. Velmi vysoká závislost výdajů krajů 

na počtu kulturních institucí byla nalezena a na hladině spolehlivosti 5 % potvrzena závislost 

ve Zlínském kraji, kdes počtem kulturních institucí rostly výdaje kraje na kulturu. Velká 

těsnost byla zjištěna a T-testem potvrzena v hl. m. Praze, kde rovněž s počtem kulturních 

institucí rostly výdaje kraje na kulturu. Záporná velmi vysoká závislost byla zjištěna 

a potvrzena T-testem v Plzeňském kraji, kde s nárůstem kulturních institucí výdaje kraje 

na kulturu klesaly. Velká záporná závislost byla zjištěna a potvrzena T-testem v Ústeckém 

kraji, kde také s růstem kulturních institucí výdaje kraje na kulturu klesaly. V ostatních krajích 

nebyla závislost těchto dvou veličin T-testem potvrzená. Což znamená, že ze statistického 

hlediska nelze hovořit o vzájemné závislosti.  V grafu č. 4.14 je znázorněný lineární regresní 

model výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí na území všech krajů. 

Graf. č. 4.14: Lineární regresní model výdajů krajů na kulturu k počtu kulturních institucí 

na území krajů v letech 2005 až 2010 

 

Z pohledu jako celku byla zjištěna a T-testem prokázána závislost mezi kraji ČR a počtem 

kulturních zařízení nacházející se na území krajů. Těsnost vztahu lze klasifikovat jako velkou 

s 52 % hodnotou determinovaných proměnných. Hypotéza Ha, že výdaje krajů na kulturu 

a počet kulturních institucí jsou lineárně nezávislé byla zamítnutá, a tudíž se přijímá hypotéza 

H1, že proměnné jsou lineárně závislé.  

Závislost mezi počtem zařízení a výdaji krajů na kulturu v jednotlivých krajích byla statisticky 

prokázána pouze u některých krajů. Ze statistického hlediska se nedá hovořit o závislosti počtu 
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kulturních zařízení a výdajích na kulturu v jednotlivých krajích. Což znamená, že výdaje 

na kulturu v krajích se odvíjejí od jiných parametrů než je počet zařízení nacházející 

se na území jednotlivých krajů. Příčinami rozdílu ve výdajích krajů na kulturu, jak už bylo 

zmíněno, mohou být tradice, významnost a rozsáhlost kulturních objektů v krajích, technická 

náročnost údržby a uchování, investice apod. Ze statistického hlediska je situace rozdílná 

při provedení korelační a regresní analýzy jako průměrných hodnot sledovaného období, kdy 

bylo zjištěno při analýze všech krajů, že výdaje krajů rostou se zvyšujícím se počtem 

kulturních zařízení v krajích. 

4.8.2 Vztah mezi výdaji na kulturu krajů a obcí a DSO 

Mohlo by se předpokládat, že pokud kraje vynakládají na kulturu méně finančních prostředků 

pak obce a DSO na území daných krajů budou vydávat více a naopak. Korelační a regresní 

analýzu výdajů jednotlivých krajů vzhledem k výdajům obcí a DSO na kulturu jsou uvedeny 

v příloze č. 31. Ani v jednom kraji nebyla prokázána a potvrzena T-testem závislost mezi 

výdaji krajů na kulturu a výdaji obcí a DSO na kulturu. Ze statistického hlediska mírná 

závislost výdajů krajů na kulturu a výdajů obcí a DSO na kulturu nebyla potvrzena T-testem. 

Což znamená, že ze statistického hlediska nelze brát v úvahu významnost korelačního 

a regresního koeficientu. 

Spolupráce a kooperace samosprávy krajů a obcí není na vysoké úrovni. Při financování 

ať už kultury v krajích by obce a kraje měly spolupracovat. Nejzákladnější a nejjednodušší 

možnou formou spolupráce je včlenění kultury obcí do koncepcí jednotlivých krajů. 

Tím by zejména pro menší obce vznikla možnost koncepční a metodické pomoci ze strany 

krajů, což by povzneslo a pomohlo kultuře v obcích. 

4.9  Doporučení k financování kultury v krajích – další faktory  

Financování kultury v krajích objektivně či subjektivně ovlivňuje celá řada faktorů.  

Nezanedbatelný vliv má lokalizace území obce či kraje, charakter sídla, významnost, velikost 

a rozsáhlost jednak daného kulturního zařízení i místa, na kterém se nachází, technická 

náročnost, náročnost na údržbu kulturních subjektů a objektů, demografická struktura 

obyvatel, sociální faktory (zaměstnanost, úroveň příjmu obyvatelstva, vzdělání), geografické 

faktory území, atraktivita daného území, jakož to i úroveň cestovního ruchu a v neposlední 

závisí řadě i na preferencích rozhodujících orgánů.   

Na budoucí vývoj kultury má vliv i vědeckotechnický rozvoj, který do jisté míry kulturu 

popohání dopředu a zajišťuje její vliv na širší okruh lidí. Starší typy médii jsou nahrazovány 
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novými technologiemi, které jsou dostupné z domova. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jaký 

bude mít vědeckotechnický vliv na kulturu do budoucna. Zda přestanou lidé číst klasické 

knihy z důvodu existence jejich podoby v elektronické formě? Zda budou lidé chodit do kina 

z důvodu existence potřebné techniky, kterou si mohou pořídit? Zda budou lidé i v budoucnu 

poslouchat rozhlas (televize)? Dle mého názoru „klasické formy“ kultury nezaniknou. Čtenář 

si i do budoucna rád koupí nebo zapůjčí knihu, kterou může fyzicky držet v ruce. I přes to, 

že existuji i jiná média, divák v kině bude i nadále chtít sdílet svoje dojmy s ostatními v sále.  

Vědeckotechnický rozvoj má do jisté míry spojitost s možnostmi financování kultury 

ze soukromých zdrojů. Financování kultury ze soukromých a jiných zdrojů nebylo v práci 

řešeno ani zohledněno z důvodů přesahu nad rámec práce.     

4.9.1 Zhodnocení a doporučení pro systém financování kultury v ČR 

- Problematika velikosti výdajů na kulturu. V současné době, kdy stále doznívají následky 

světové krize, ani odvětví kultury nemůže do budoucna očekávat zvýšení finančních 

prostředků. Přestože byly plánované výdaje MK ČR na rok 2012 cca o miliardu větší 

než v roce 2011, zejména z důvodu příspěvku Evropské unie, která přispívá k regeneraci 

našeho kulturního dědictví a bez jejíhož přispění by došlo k rapidnímu snížení finančních 

prostředků kultury. Z hlediska MK ČR by mělo dojít ke krácení zejména v dotačních 

programech. V plánu je snížení finančních prostředků na Program zachování a obnovy 

kulturních památek, Kulturní aktivity, Veřejné informační služby knihoven, Program podpory 

významných a mimořádných kulturních akcí, Program státní podpory profesionálních, 

amatérských a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů a také je plánováno 

k opětovné omezení provozních příspěvků pro národní kulturní instituce. Předpokladem 

pro rok 2013 je, že by mělo dojít k dalšímu krácení těchto dotačních programů. Od ledna roku 

2012 byla zrušena povinnost loterií a sazkových her přispívat části zisku na veřejně prospěšné 

účely, které tvořily nemalou částku. V roce 2010 hodnota tohoto příspěvku pro oblast kultury 

tvořila 207 mil. Kč. Z celkové částky, na kterou provozovatelé loterií a sázkových her přispěly 

do oblasti kultury to bylo 5,6 %.  

- Využívání finančních prostředků Evropské unie. Kulturní odvětví je Evropskou unií 

podporováno a integrovaný trh nabízí spoustu možností a příležitostí k této podpoře, zejména 

pak podpora chudších regionů. Finanční prostředky plynoucí z Evropské unie jsou hojně 

využívány ke zlepšení situace v kultuře, i přesto zůstává velká část prostředků nevyčerpaná. 

Problémem čerpání finančních zdrojů je nedostatečnost informací potencionálních žadatelů, 

náročnost žádostí, neprůhlednost při rozhodování o čerpání apod. Na Fóru pro kreativní 
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průmysly, které se konalo v roce 2010 v Barceloně, byl vznesen požadavek, aby se kultura 

stala ústředním tématem evropské ekonomické strategie na rok 2020.  

- Rozšíření programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí 

i na podporu akcí probíhajících v kulturních organizacích muzeích a galeriích, 

ale i knihovnách a jiných památkových objektech. V roce 2011 snížilo MK ČR výdaje 

na plnění svého úkolu, přesunulo podporu filmového průmyslu do jiné kapitoly, snížilo 

příspěvky na podporu stáních příspěvkových organizací, na stejné úrovni jako v roce 2010 

zůstaly výdaje na zachování rozvoje a podpory záchrany architektonického a dále MK ČR 

vytvořilo nový Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí v muzeích 

a galeriích, ale i v knihovnách a jiných  památkových objektech.  

- Zvýšení zájmu jednotlivců o kulturu souvisí a jde ruku v ruce i s podpůrnými programy 

vzdělávání v kulturních zařízeních. Ke zvýšení může jednoznačně dojít tím, že kultura bude 

jednotlivcům „vštěpována“ a bude přirozenou součástí jejich života. S čímž souvisí potřeba 

jednotlivce přináležet ke společnosti. Zvýšení zájmů jednotlivců o kulturu může být docíleno 

i jinými způsoby jako např. propagace a reklama. 

- Zlepšení informovanosti občanů o finanční situaci v kultuře, respektive zvýšení zájmu 

občanů o kulturu. Orgány ať už veřejné anebo soukromé (dle sféry kultury) by se měly zaměřit 

na navržení nástrojů a stimulů ke zlepšení informovanosti občanů o finanční situaci v kultuře. 

Z obecného přesvědčení se dá vyvodit, že občan, návštěvník, uživatel nemá skutečnou 

představu o skutečných nákladech na zabezpečení kultury, ať už jde o provoz jednotlivých 

kulturních organizací (knihoven, muzeí, galerií apod.), jednorázové kulturní akce atd. 

Vhodným stimulem by mohly být informace o finančních výdajích, které provázejí 

zabezpečení kulturní služby. Např. informace na vstupence, jakým poměrem se podílí občan 

a jakým podílem veřejné finance nejen na běžný provoz (správu), ale také na investice. Dále 

by se lepší informovanost mohla dostat do podvědomí lidí např. na informačních tabulích, 

letáčcích a obsahovat informace o využití finančních prostředků v minulosti, případné záměry 

do budoucna apod. 

- Standardizace a kategorizace kulturních služeb a veřejná správa kultury. Nutno 

podotknout, že stát má zájem, aby byly určité kulturní služby zachovány ve všech krajích, 

např. knihovny. Typickým příkladem rozdělení kulturního statku dle území mohou 

být divadla. Česká republika patří vzhledem k počtu obyvatel a velikosti území k rozvinutým 

evropským divadelním kulturám, co do počtu divadelních budov, souborů, diváků, počtu 

premiér a představení. Divadlo jako veřejná kulturní služba souvisí s kvalitou života 
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a samospráva je přímo odpovědná za její úroveň. Divadla zřizované jako příspěvkové 

organizace MK ČR se nemohou ucházet o státní dotace, příjmy z vlastních výkonů pokrývají 

okolo 40 % celkových nákladů. Divadla zřizované kraji (jako příspěvkové organizace) 

se nachází pouze ve 4 krajích, jsou dotovány přímo kraji, z grantu měst a jiných zdrojů. 

Tzv. městské divadla, zřizována městy, se mohou ucházet o dotace z krajů a z MK ČR. 

Většina krajských divadel je zřizována městy. Soukromá divadla se mohou ucházet o veřejné 

dotace v celé struktuře, tzn. dotace z krajů, měst a MK ČR. Tématem řady diskusí 

je vícezdrojové financování pro jeho velký význam a nerovnoměrnost rozdělení veřejných 

financí ve prospěch velkých vícesouborových divadel na úkor menších. V zahraničí 

je financování divadel omezeno stálými subvencemi s přechodem na grantové programy 

či financování prostřednictvím fondů. Česká republika by se měla začít ubírat stejným 

trendem. Forma vlastnictví a následná struktura financování divadel by měla být změněna. 

Divadla zřizována MK ČR by měla být financována z MK ČR. Divadla zřizovaná krajem 

by měla být financována z kraje, přičemž větší městská divadla mající charakter krajských 

divadel by měla přejít pod kraje. Městská divadla by pak měla být financována z obcí. Menší 

obecní soubory by měly být financovány a podporovány buďto z obcí anebo z krajů. Z obcí 

v tom případě, že je daná obec soběstačná a důvodem financování z krajů by měl být zejména 

důvod pro zachování divadelní kulturní služby a kvality kulturního života v kraji. Soukromá 

divadla by pak mohla být financována ryze se soukromých zdrojů a jiných zdrojů. Jakýsi 

dohled nad financováním a případnou pomoc by mohl zabezpečovat Státní fond kultury ČR. 

Struktura financování by se měla zjednodušit a zefektivnit. Současný systém nabízí různým 

úrovním divadel využívat finanční prostředky z více úrovní veřejných rozpočtů. Samozřejmě 

i nadále by divadla mohla čerpat finance i z jiných zdrojů než veřejných. Systém financování 

by měl být podpořen kategorizaci divadel jako je tomu například v Itálii. Kritérium 

pro financování divadel by se mělo odvíjet od počtu obyvatel v krajích. 

- Optimalizace nákladů na zaměstnance a snižování výdajů v oblasti kultury. Problémy 

financování kultury často přetrvávají v důsledku nedostatečného financování předchozími 

zřizovateli, z části se podílí na vysokých nákladech nevhodný systém a organizace práce. 

Za osvědčený systém je v některých kulturních organizacích považován ten, kdy jsou 

vyčleněny samostatně odborné a technicko administrativní činnosti a profese 

(např. ekonomicko správní, hospodářsko správní) v kombinaci s některou řemeslnou činností 

např. údržbářem. Za optimální je považován stav, kdy statutární povinnosti, koncepční 

a odborné aspekty práce centrálně řízeny anebo koordinovány z úrovně ředitele. Muzea 

a galerie jsou ze své podstaty náročná na objem vynaložené práce a růst ostatních nákladů, 
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proto by mohly být některé práce s ohledem na jejich povahu, vykonávány prostřednictvím 

externích dodavatelů než zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. Náhrada stalých 

zaměstnanců závisí na povaze dané činnosti a na efektivnosti. 

- Zapojení studentů do činnosti kultury v rámci praxe pro praktické využití a následně 

i lepšímu vnímaní samotné kultury a pochopení, nejen kultury, ale i celého systému. Stát 

by měl usilovat o to, aby se žáci (studenti) zapojili více do oblasti kultury. V rámci určitých 

studijních oborů (ekonomického směru, gymnázia apod.) by měl stát zajistit odbornou praxi 

studentů v kulturních organizacích (muzea a galerie, knihovny apod.). Z dlouhodobějšího 

hlediska by mohla výchova mladých znamenat větší ohodnocení kultury celou společností 

a to jak po stránce finanční stránce tak ideové. Dříve v textu odznělo nedostatečné ohodnocení 

zaměstnanců a jejich ideový přístup k práci. Vybudování „dobrého“ vztahu mladé generace 

ke kultuře přispěje k pozitivnímu vývoji v oblasti kultury. 

- Oživení činnosti Státního fondu kultury ČR. Jak už bylo naznačeno v případě divadel, 

státní fond v oblasti kultury by mohl znovu obnovit a striktně plnit činnosti a úkoly, na které 

byl původně založen a jež v podstatě nikdy nenaplňoval. Jako jedna z hlavních činností fondu, 

o kterou by měl být Státní fond kultury ČR navýšen je podpora vzdělávacích a jiných činností 

probíhajících uvnitř kulturních institucí.  

- Existence soukromé kultury v krajích a větší zainteresovanost soukromých subjektů do 

kultury. Jakýmsi předpokladem by měla být návaznost existence soukromé kultury v krajích 

v kontextu veřejných výdajů. Čím více soukromých prostředků plyne na kulturu tím méně 

plyne prostředků veřejných. Samozřejmě taková hypotéza je námětem dalšího zkoumání 

a pozorování v jednotlivých krajích, přičemž změřit soukromou kulturu by bylo a je složitější. 

Bývalý ministr kultury profesor Václav Riedlbauch uvedl pro Hospodářské noviny
106

, že: 

„Obecným názorem je, že o kulturu by se měl starat stát a další subjekty napojené na veřejné 

rozpočty“ a dle jeho názoru „by se soukromá sféra měla zapojit intenzivněji a fenomén 

galavečerů a mecenášství se začíná probouzet“. Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského 

parlamentu v roce 2011 zadal Institutu pro mezinárodní vztahy vypracovat studii s názvem 

Podpora soukromých investic do kulturního sektoru
107

. Předmětem této studie je analýza 

soukromých investic do kultury a snaží se analyzovat různé formy soukromých investic 

                                                 

106
 Hospodářské noviny. NH Exclusive o financování kultury a mecenáších v Čechách ze dne 13. 3. 2012  

[online]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/cult/2011/460057/IPOL-

CULT_ET(2011)460057(SUM05)_CS.pdf. 
107

 Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. Podpora soukromých investic do kulturního sektoru. 

ze dne 23.11.2011  [online]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/c1-53792650-riedlbauch-podpore-kultury-ze-

soukromych-zdroju-brani-zvracenost-ceske-povahy. 
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z hlediska kulturních politik a stávajících stimulačních opatření.  Cílem této studie jsou 

závěrečné úvahy a doporučení. Za zmínku stojí především opatření a mechanismy pro zvýšení 

podpory soukromého financování umění a kultury: daňové pobídky pro dárce, spotřebitelé 

a sponzory, stimulace fundraisingu, úprava partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

podpora zprostředkovatelských mechanismů, využívání veřejně financovaných poukazů 

a bankovní programy.  

4.9.2 Zhodnocení a doporučení pro financování kultury územními samosprávnými celky 

- Propagace a prezentace kultury v kraji a využití internetu pro rozvoj kultury v krajích. 

Kultura v krajích by měla být dostatečně propagována tak, aby zaujala co největší počet 

potencionálních návštěvníků. Jedná se nejen o propagaci kultury v konkrétním kraji, ale také 

v jiných krajích navzájem. Otázkou však zůstávají vysoké náklady na propagaci 

a prezentaci kultury. Ke snížení nákladu by mohlo dojít prostřednictvím spolupráce krajů 

v oblasti propagace. Kraje by si měly poskytovat a předávat informace z oblasti kultury.  

- Kooperace jednotlivých úrovní veřejné správy. Jednotlivé úrovně veřejné správy by měly 

spolupracovat mezi sebou. Jednak by měly spolupracovat stejné úrovně správy, například 

vzájemnou propagací, výměnou informací a zkušenostmi, ale i přípravou společných projektů. 

Úrovně veřejné správy by pak mezi sebou měly lépe komunikovat a spolupracovat. Stát 

by měl krajům určit povinnosti v oblasti kultury a ty by pak měly pomáhat a starat se kulturu 

na svém území, za přispění obecní samosprávy. Krajská samospráva by měla obcím pomáhat 

nejen metodicky a informativně. Obce by měly povinnost pravdivě a objektivně informovat 

krajskou samosprávu o stávajícím stavu dle předem stanovených kritérií. 

- Kulturní spolupráce může probíhat mezi kraji, městy, soubory, školami i institucemi 

v oblasti kultury. Formou kulturní spolupráce může být i zahraniční spolupráce, která 

je obzvláště výhodná mezi příhraničními oblastmi. Příkladem může být spolupráce Zlínského 

kraje a Trenčínského kraje, kdy sousedící kraje spolu sdílí tradici a tyto kraje jsou postaveny 

na stejných historických základech. Tyto dva kraje uzavřely smlouvu jejichž 

nejvýznamnějšími body spolupráce je vydání společného CD dechových hudeb, spolupráce 

galerií a muzeí, kdy dochází k výměnným výstavám a spolupráce v rámci propagace kultury 

krajů v zahraničí zejména společné stánky na festivalech či nabídka propagačních materiálů.  

- Rozdílnost nákladů základních kulturních služeb v krajích a efektivní decentralizace 

a přístup k rozhodování veřejné správy v kultuře. Kraje považují kulturní dědictví 

za nástroj pro posílení hodnoty a atraktivity jejich území a také za nástroj vytvoření identity 

kraje. Decentralizace kultury je výhodnější z hlediska přiblížení rozhodování o kultuře, 
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má přínosy v oblasti regionální a místní kultury. Na druhé straně nelze zevšeobecňovat přístup 

obcí a krajů k rozhodování o kultuře a jejím financování, protože přístup do značné míry 

závisí na osobních preferencích a na vědomí členů příslušných orgánů. Vliv na podporu 

kulturních statků z jednotlivých úrovní správy má charakter daného kulturního statku jako 

veřejného statku a to na nadregionální anebo celostátní úrovni anebo pouze místního 

charakter. Navíc by měl stát zajistit, aby kulturní statky významnějšího charakteru byly 

financovány a spravovány z vyšších úrovní, ne-li přímo prostřednictvím státu. Kulturní 

subjekty významnějšího charakteru pro Českou republiku by měly být financovány přímo 

ze státu. Některé činnosti z krajů by měly být přeneseny na stát nebo na obce a z obcí na kraje. 

Typickým příkladem přenesení činností z obcí na kraje by mohly být divadla, které mají širší 

rozsah a zabezpečují kulturní statky pro větší území než jen pouze na území obce. S tímto 

souvisí i fiskální federalismus v rámci efektivnosti a restrukturalizace rozpočtových soustav 

s cílem optimalizovat financování kultury z různých úrovní správy. V rámci odvětví kultury 

by měly být zajištěna stejná úroveň veřejných statků pro platitele daní s cílem zabezpečení 

alespoň minimálního standartu určitých veřejných kulturních statků. Fiskální federalismus 

nesouvisí pouze, s co nejefektivnějším rozdělením financí, ale i kompetencí mezi různé úrovně 

vlád, příjmů, ale i odpovědnosti za hospodaření. Pro financování kultury není příliš vhodné, že 

stejnou, přesněji řečeno stejný typ kultury může být financován jednak z obcí i krajů. 

Problematika rozdělení státků podle významu již byla zmíněna dříve. Nicméně i financování 

kultury by mělo být ovlivněno tím, zda je statek významu místního – lokálního, regionálního, 

nadregionálního či celostátního. Obce by měly financovat statky místního charakteru, kraje 

pak statky regionálního charakteru. 

- Kulturu je nutné podporovat z důvodu přínosů pro obyvatelstvo a pro její 

multiplikační efekty. Při stávajícím systému přerozdělování finančních prostředků v krajích 

na kulturu se dá předpokládat, že se rozdíly ve výdajích v jednotlivých krajích budou stále 

prohlubovat. Rozdíly ve výdajích na kulturu jsou značné ve všech sledovaných oblastech, 

které byly popsány v práci, a nic nenaznačuje tomu, že by se tyto rozdíly měly zmenšovat. 

Zastánci kultury se určitě shodují na tom, že financování kultury je nedostatečné. Příkladem 

jsou chátrající kulturní památky, které postupem času, pokud o ně není pečováno, ztrácí na své 

atraktivitě a následné investice se  prohlubují. Ovšem v dnešní době, nejen v důsledku světové 

krize, je nedostatek finančních prostředků ve všech segmentech ekonomiky.  
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ZÁVĚR 

Disertační práce se věnovala financování kultury z veřejných rozpočtů v České republice 

Podrobněji se práce zaměřila na financování kultury na území jednotlivých krajů České 

republiky, jak z pohledu financování kultury z krajů, tak i obcí a DSO na území krajů v letech 

2005 až 2010. 

Logicky členěná práce do čtyř základních kapitol začíná teoretickou části ekonomické 

podstaty kultury, pokračuje teoretickými základy financování kultury, dále charakteristikou 

a financováním kultury na území jednotlivých krajů, vyúsťuje v korelační a regresní analýzu 

vybraných faktorů, která je zakončená zhodnocením a doporučením pro systém financování 

kultury v ČR a pro územní samosprávné celky. Z provedené swot analýzy financováni kultury 

v krajích vyplynuly silné a slabé stránky financování kultury. Kraje by měly využít svých 

silných stránek k naplnění příležitostí a omezení vlivu slabých stránek k odstranění hrozeb. 

Regresní a korelační analýza byla provedena v jednotlivých krajích a mezi kraji v období 2005 

až 2010 s provedením T-testu významnosti koeficientů na hladině významnosti 5 %. 

Pro regresní a korelační analýzu byly zvoleny ukazatele, které by mohly mít vliv na výdaje 

krajů. Každá analyzovaná část výdajů krajů na kulturu je doplněná o dílčí zhodnocení a návrhy 

a doporučení k financování výdajů na kulturu. Dle subjektivního pohledu byla do regresní 

a korelační analýzy začleněna i hl. m. Praha. V některých případech způsobilo začlenění hl. m. 

Prahy do analýzy větší odchylky, což je způsobeno specifickým postavením hl. m. Prahy, 

která je srdcem kultury v České republice. Hl. m. Praha poskytuje kulturní statky a služby 

nejen lokálního charakteru, ale ve velké míře i regionálního, nadregionálního a nadnárodního 

významu. Na území hl. m. Prahy je vysoká koncentrace památek a kulturních institucí 

což může mít za následek vzniklé rozdíly.  

Cíl práce byl naplněn analýzou financování kultury v krajích a v některých případech 

i v hl. m. Praze byly ve financování charakterizovány rozdíly, byly navržena doporučení a byla 

provedena úvaha o budoucím vývoji financování kultury. Studiem pramenů, tvrzení, 

skutečností a podkladů byly na základě cíle disertační práce stanoveny dvě hypotézy, které 

byly následně i potvrzeny.  

Dle hypotézy č. 1 decentralizace financování kultury se projevuje výraznými rozdíly 

ve financování kultury mezi vyššími územními samosprávnými celky, ve vztahu  podílů výdajů 

na kulturu k celkovým výdajům krajů a jiných sledovaných faktorů. Bylo prokázáno, že mezi 

jednotlivými kraji jsou výrazné odlišnosti ve výdajích na kulturu. Z provedené analýzy 

jednoznačně vyplývají rozdíly ve financování kultury mezi jednotlivými kraji. Rozdíly mezi 
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kraji ve všech analyzovaných oblastech jsou patrné a nepřehlédnutelné. Pro hlubší analýzu 

výdajů na kulturu byla provedena korelační a regresní analýza, která sledovala závislost 

velikosti výdajů na kulturu na vybraných faktorech. V jednotlivých krajích byla nalezena 

různá závislost mezi veličinami. Ze statistického hlediska a celkového pohledu 

se ve sledovaném období výdaje krajů na kulturu zvyšovaly se zvyšujícími se celkovými 

výdaji krajů, počtem obyvatel, s vyššími dotacemi od MK ČR a počtem kulturních institucí 

nacházející se na území krajů. Naopak pokud rostly výdaje krajů na kulturu potom 

se zvyšovaly výdaje na muzea a galerie a příspěvky příspěvkovým organizacím krajů v oblasti 

kultury. Rovněž výdaje obcí a DSO na kulturu v jednotlivých krajích vykazovaly různé 

závislosti. Z pohledu jako celku se ze statistického hlediska výdaje obcí a DSO  území krajů 

zvyšovaly v závislosti na velikosti celkových výdajů obcí a DSO a na počtu obyvatel na území 

krajů. Předpoklad, že pokud kraje vydávají na kulturu více a obce a DSO na území krajů méně 

a naopak nebyl potvrzen. Z celkového pohledu a tato závislost nebyla potvrzena na území 

ani jednoho kraje. Lze konstatovat, že obce a DSO se chovají více koordinovaně při výdajích 

na kulturu než kraje. Tvrzení vyplývá z toho, že byla nalezena statistická závislost výdajů obcí 

a DSO na kulturu ve více krajích než ve výdajích jednotlivých krajů na kulturu. Rozsáhlejší 

analýza byla ztížená tím, že ve většině oblasti kultury nebyl vyvinut systém jednotného 

výkaznictví, a různé informační zdroje nepoužívají identickou metodiku. Často jsou informace 

neúplné anebo nelze donutit jednotlivé subjekty oblasti kultury přimět k této povinnosti. V této 

souvislosti by rovněž mohla být státem stanovena povinnost zabezpečit získávání těchto 

informací např. prostřednictvím MK ČR anebo jako nová povinnost pro Fond kultury České 

republiky. 

Hypotéza č. 2: Výdaje samosprávných krajů na kulturu jsou relativně stabilní z hlediska 

podílů výdajů k celkovým výdajům. Dle uvedené analýzy vyplynulo, že výdaje na kulturu 

v jednotlivých krajích lze až na malé výkyvy, způsobené především zvýšenými náklady 

(investice, nenadále události apod.) považovat za celkem stabilní. Výdaje na kulturu mají 

ve veřejných rozpočtech své stále, místo a nejsou jen nahodilými výdaji. Ve sledovaném 

období podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům krajů v žádném kraji nezaznamenal 

výkyv větší než 1 procentní bod. Za sledované období jako celek tento podíl u většiny krajů 

mírně poklesl, jen u tří krajů byl zaznamenán malý nárůst. Celkově má vývoj velikosti 

rozpočtů krajů rostoucí tendenci. I přes kolísající průběh výdajů některých krajů, výdaje 

vzrostly ve sledovaném období ve všech krajích, ačkoli se podíl výdajů krajů na kulturu 

k celkovým výdajům jeví opačným – klesajícím trendem. 
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Jelikož kultura produkuje všechny druhy statků a jejich spotřeba působí jako pozitivní 

externalita je podpora z veřejných rozpočtů významná a bez této podpory by většina kultury 

anebo kulturně zaměřených činností nemohla přežít. Dle koncepce rozvoje kultury 

ve Zlínském kraji jsou poskytované finanční prostředky stále nízké a pod evropským 

průměrem. Vedle zvyšování poskytování finančních prostředků a jejich nejefektivnějšího 

využití vidí zastupitelé kraje, jako jednu z možných cest sdružování finančních prostředků 

uznání kultury jako ekonomického faktoru sociální a občanské soudržnosti. 

Analýza a zhodnocení financování kultury územními samosprávnými celky by mohla sloužit 

jako podklad k zlepšení informovanosti jednotlivých krajů popřípadě i obcí o financování 

kultury na území České republiky. Není známo, zda jednotlivé vyšší územní samosprávné 

celky ví o stávajících rozdílech a jednotlivé úrovně správy by se od sebe mohly často učit. 

Své poznatky by mohly vyšší územní samosprávné celky využít například v informovanosti 

o tom, jaké finanční prostředky mohou získat (to se týká především menších obcí a jejich 

vedení) anebo ke zlepšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků.  Pro další téma 

práce anebo pro další zpracování by mohlo být vhodné porovnání stejných popřípadě 

podobných kulturních objektů a jejich financování. Aby vznikl jakýsi obraz reálného 

financování – hospodaření. Vyšší územní samosprávné celky by pak mohly vypracovat 

koncepci určenou obcím pro pozdvižení a zlepšení efektivnosti financování a kvality 

kulturních statků. Tím by mohlo dojít ke zdokonalení řízení a celkové situace kultury v České 

republice. 

Financování kultury na území jednotlivých krajů je dáno různou kulturní základnou, 

což je dáno geografickými a historickými podmínkami, úrovni zaměstnanosti a vzdělanosti, 

hodnotovým systémem a způsobem života populace v kraji, potenciálem kultury pro cestovní 

ruch, úrovni lidové kultury, kulturně historickým dědictvím, úrovni ochrany kulturních 

památek v kraji, podporou kulturních projektů atd. Úroveň kultury a výdaje na ní ovlivňuje 

společenská úroveň obyvatelstva a také ekonomická úroveň od čehož se pak odvíjí chápání 

kultury jedinců. Dle poznatků se dá tvrdit, že velký vliv na výdaje na kulturu mají rozhodující 

orgány a zejména pak jejich politická příslušnost. Jako možnou a zajímavou se jeví analýza 

vlivu výdajů na kulturu a příslušnosti rozhodujících orgánů k politickým stranám. 

Což je ovšem nad rámec této práce a je spíše podnětem k dalšímu bádání. 

Práce přináší doporučení, kterými by se mohly inspirovat samosprávné celky, ale i ostatní 

subjekty kultury. Na základě zjištěných poznatků by rovněž práce mohla přispět k úvahám 

o optimalizaci, kategorizaci respektive standardizaci nákladů alespoň základních kulturních 

služeb, které zabezpečují vyšší územní samosprávné celky a obce. Vyšší územní samosprávné 
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celky by dle odhalených rozdílů měly více spolupracovat na společné strategii v oblasti 

financování kultury a měly by se více zaměřit i na přidružené činnosti, které by mohly přinést 

kultuře více finančních prostředků. 
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Příloha č. 1 

 

 

Modely kultury dle Cummingse a Katze
108

 

Model s jedním centrálním orgánem, který zajišťuje veškerou kulturní politiku. Příkladem 

je Francie, kde je většina kompetencí soustředěna do jednoho centrálního orgánu – 

ministerstva kultury. To je odpovědné nejen za tvorbu kulturní politiky země, ale rozhoduje 

o rozdělení podstatné části prostředků veřejných rozpočtů vyčleněných na oblast kultury. 

Model, kdy je odpovědnost rozložena mezi více ministerstev. Příkladem je Itálie. 

Odpovědnost za kulturu je rozdělena mezi čtyři ministerstva a k tomu funguje šest centrálních 

orgánů zabývajících se kulturou. Samotný výkon politiky je podobný jako u modelu s jedním 

centrálním orgánem. 

Model s kvazi-autonomní organizací. Vzorem je Velká Británie, kde je odděleno 

rozhodování o kultuře a umění od politiky. Rozhodnutí jsou prováděna nezávislými 

a expertními orgány a komisemi, které by měly zaručovat větší umělecké cítění a přitom 

spravedlivé rozdělení prostředků poskytnutých politiky na tuto oblast. 

Manažerský (impresário) model. V tomto modelu stát zasahuje do fungování kultury 

nejvíce. Určuje směr kulturní politiky, nejenže financuje a podporuje kulturu, 

ale ji i sám provozuje. Kulturní pracovníky lze považovat za státní zaměstnance. Inspirací 

pro tento poslední model bylo zřízení fungující ve střední a východní Evropě, zejména bývalý 

Sovětský svaz.  
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Příloha č. 2 

Modely kultury dle Chartranda a McCaugheye
109

 

 

Ulehčovatel (facilitator) – vláda klade důraz na proces tvorby, ale nezasahuje do něj. Stát 

příliš nezasahuje a postavení umělců a uměleckých organizací se odvíjí od příjmů z produkce 

a ochotnosti publika za produkci zaplatit. Rozhodujícími nástroji veřejné podpory jsou 

v daňové úlevy firmám (donátorům), kteří finance poskytují. Výhodou modelu je odstranění 

nevýhod spojených s byrokratickým rozhodováním a expertními názory. Model je ideologicky 

spojen s neoliberalismem. Model se uplatňuje v USA. 

 

Patron – Historicky souvisí s aristokracií a má podobnost s feudálními státy Evropy. Úloha 

státu je realizována prostřednictvím na státu nezávislých uměleckých rad, založených 

na principu „odstupu státu od umění“. Stát rozhoduje o tom, jaký objem finančních prostředků 

bude poskytnut, ale nerozhoduje o tom, komu a na jaké účely budou poskytnuty – odstup státu 

od umění. Jsou podporováni ti nejlepší, tento model má tendence k elitářství. V zemích jako 

Velká Británie, Kanada a Austrálie stále převládají prvky tohoto modelu. 

 

Architekt  - stát rozhoduje o výši státních prostředků a bere na sebe i rozhodnutí o určení 

prostředků. Stát podporuje umění skrz centrálního orgánu – instituce MK ČR anebo odborů 

pro kulturu. Rozhodnutí o poskytnutí prostředků závisí na těchto institucích, respektive 

zaměstnancích – úředníci těchto institucí. Příjemci podpory jsou umělecké komunity, 

postavení umělců je podmíněno členstvím v těchto svazích a polcích. Veřejná podpora 

je v tomto modelu daleko rozsáhlejší než u předchozích modelů. Velká část veřejných zdrojů 

plyne jako podpora již zavedeným institucím a méně novým kreativním procesům. To může 

vést k jejich umělecké stagnaci a k odporu k inovacím. Model byl v praxi nejvíce používán 

ve skandinávských zemích a nejlepším příkladem je uplatňování modelu ve Francii 

po 2. světové válce. 

 

Konstruktér (engineer of the arts) – extrémní model založený na direktivním řízení. Vláda 

představuje vlastníka všech prostředků, rozhoduje o rozsahu podpory kultury i o jednotlivých 

činnostech. Vláda může získat zřetelný vliv. Rozhodnutí o podpoře je činěno politickými 

institucemi. Model typický pro totalitní režimy a bývalé komunistické režimy. Stát si může 

vynutit poslušnost umělců, např. členstvím v loajálních svazech, cenzurou apod. Cílem 

pak nemusí být umělecký požitek, ale dosažení politického cíle. Příkladem modelu je bývalý 

Sovětský Svaz a Čína před rokem 1990. 
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Příloha č. 3 

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ TITULY MK ČR
110

  

- Strategie udržitelného rozvoje
111

 – program se zaměřuje na minimalizaci střetu zájmů 

mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a kulturního dědictví, 

hmotného i nehmotného, zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, včetně 

vzdělanosti v kultuře a tím zajišťovat konkurenceschopnost české společnosti. Strategie 

upozorňuje na trvalé ekonomické podceňování významu kultury jako rozvojového 

faktoru. Základním časovým horizontem strategie je rok 2014 a některé cíle míří 

až do roku 2030. Kultura je zahrnuta do cíle Sociální rovnost a soudržnost. 

- Strategie hospodářského růstu České republiky 2005 až 2013.
112

 V rámci této strategie 

kultura figuruje v rámci ochrany kulturního dědictví, společně s ochranou přírody 

a životního prostředí. Hlavním úkolem v oblasti kultury je „podpora rozvoje regionů 

prostřednictvím kulturní infrastruktury, zlepšení podmínek pro investice a poskytování 

služeb v oblasti kulturního průmyslu, zajištění vyšší intenzity podpory uchování 

kulturního dědictví a podpora rozvoje soudobé umělecké tvorby“.
 43

 

- Strategie regionálního rozvoje ČR
113

 – Strategie počítá s využitím přírodního 

a kulturního potenciálu jakožto zdroje ekonomických příjmů, zejména pro turismus. Snaží 

se o uchování kulturní rozmanitosti regionů. Pozornost věnuje regionům mimo hlavní 

rozvojové osy, regionům s vysokou nezaměstnaností, s důrazem na možnosti 

ekonomizace daného kulturního potenciálů. 

- Strategie účinnější státní podpory kultury – Kulturní politika.
114

 Stanovuje cíle státu 

v oblasti kultury viz kapitola 1.4 Kulturní politika. 

- Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 až 2013 – definuje význam umění 

v životě společnosti a jeho sociální funkce. Koncepce zahrnuje analýzu vývoje, definici 

základních pojmů a konkrétní úkoly k posílení role umění ve společnosti, posílení 

prezentace českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráci, zachování a rozvoj 

umělecké různorodosti, zajištění dostupnosti umění pro občana a posilování infrastruktury 

včetně investiční podpory kulturních institucí.
115

 

- Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010
116

 – konkretizuje cíle 

a způsoby zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb zakotvených 

v knihovním zákoně. V roce 2010 začala příprava Koncepce rozvoje knihoven 

v ČR na léta 2011 až 2014.
117

 

- Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
48

 – vymezuje význam tradiční lidové 

kultury jako součást kulturního dědictví, jako základ kulturní identity, zdroj kulturní 

rozmanitosti a vzdělanosti, faktor ekonomického rozvoje využívaný zejména turistickým 

průmyslem. 
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- Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v rezortu Ministerstva kultury na léta 2004 

až 2008
118

 – vychází z tématických priorit pro společenské vědy (historická reflexe 

českého národa, kultury a státu). Nový, aktuální dokument není zatím připravován. 

- Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2010 až 2014 (koncepce 

muzejnictví). Deset strategických cílů k přispění ke kvalitnější péči o významnou část 

českého kulturního dědictví a vytváří podmínky pro další rozvoj oboru muzejnictví. 

Koncepce navazuje na předchozí koncepční materiál.
118

 

- Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu na léta 2011 

až 2016. Koncepce navrhuje 14 opatření ke splnění potřeby a možnosti rozvoje české 

kinematografie. Krom stanovení cesty, kterou by se měla státní podpora české 

kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu ubírat je rovněž popsat specifika 

sektoru a upozornit na nedostatky dlouhodobě neřešené problémy.
51

 

Dotační programy MK ČR v oblasti památkové péče
119

: 

Program záchrany architektonického dědictví – poskytuje příspěvky na obnovu kulturních 

památek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví. 

Havarijní program – prostřednictvím něj MK ČR poskytuje prostředky na zajištění 

nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního 

stavu střech a nosných konstrukcí staveb kulturních památek. 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 

obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst 

prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. 

Programy péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny – obnova kulturních památek nacházející se v těchto zónách. 

Program restaurování movitých kulturních památek – příspěvky na obnovu movitých 

kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných 

prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací 

nebo náboženské účely. 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností – prostředky jsou určeny na zachování a obnovy nemovitých kulturních památek, 

které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a 

které nejsou ve vlastnictví České republiky. 

Program Podpora pro památky UNESCO – hlavním cílem je dostát závazkům 

vyplývajících z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

Program Podpory Občanských sdružení v památkové péči – financování podpory veřejně 

prospěšných projektů předložených občanskými sdruženími. 

Program Podpora záchranných archeologických výzkumů – založený na základě 

společného opatření MK ČR a Ministerstva financí jako nástroj plnění mezinárodních 

závazků. 

Další dotační programy MK ČR: 

V oblasti Regionální a národnostní kultury: Podpora kulturních aktivit zdravotně 

postižených občanů a seniorů, Podpora tradiční lidové kultury, Podpora rozvoje zájmových 

kulturních – mimouměleckých aktivit, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, 
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Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora 

regionálních kulturních tradic, Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 

žijících v ČR, Podpora integrace příslušníků romské menšiny, Program poskytování příspěvků 

na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury. 

V oblasti Muzeí, galerií a ochrany movitého kulturního dědictví: Integrovaný systém 

ochrany movitého kulturního dědictví a granty a dotace občanským sdružením. 

Granty v oblasti Profesionálního umění: Podpora projektů profesionálního divadla, Podpora 

projektů profesionálního tance pohybového a nonverbálního divadla, Podpora Hudebního 

umění – klasická a alternativní hudba, Podpora projektů profesionálního výtvarného umění. 

V oblasti Literatury a knihoven: Vydávání neperiodických publikací, Podpora vydávání 

české literatury v zahraničí, Podpora projektů v oblasti literatury (periodika, sborníky, akce), 

Česká knihovna, Program Veřejné informační služby knihoven, Knihovna 21. století. 

V oblasti církví a náboženských společností pro rok 2011 dva konkurzy v programu Kulturní 

aktivity: Podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení, 

Podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností. 

Media a audiovize: Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích 

národnostních menšin a Kinematografie a média. 

 

 

 



 

1 

Příloha č. 4 

Přehled pojetí kultury v Programech rozvoje krajů
120

 

 

1 Jihočeský kraj 

- Kultura je zařazena do jedné ze sedmi prioritních os, společně s cestovním ruchem 

a přírodním dědictvím. 

- Využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch s ohledem na zachování jeho 

specifických hodnot (ekonomizace, ale i komunitní život, sounáležitost s regionem. 

 

2 Jihomoravský kraj 

Kultura je zahrnuta ve čtyřech ze šesti priorit: 

- podnikání, výzkum, inovace – primárně ekonomizace (podnikatelské aktivity v cestovním 

ruchu), 

- rozvoj venkova – tradiční kultura, venkovský kulturní život, 

- lidské zdroje a trh práce – aktivity, infrastruktura a kulturní dědictví, primárně zachování 

neekonomických hodnot, zvýšení kvality života, rozvoj regionální kultury a tradic,  

- integrovaný rozvoj území – kultura počítána mezi univerzálně žádoucí oblasti rozvoje, 

širší kontextualizace pojmů jako kulturní krajina (též v prioritě životní prostředí a přírodní 

zdroje), kulturní hodnota,  

- v rámci Koncepce zachování a obnovy kulturních památek cílem např. ochrana a zajištění 

prostředků pro kulturní památky, stimulace vztahu občanů k památkám, jejich prezentace, 

propagace a využití. 

3 Karlovarský kraj 

Kultura řazena v prioritě nazvané Kvalita života (jedna ze čtyř priorit), a to ve dvou 

koncepčních rovinách: 

- usměrňování podpory v kultuře primárně zaměřené na údržbu a ekonomizaci kulturního 

dědictví, případně na zvýšení atraktivity sídel prostřednictvím podpory kulturního života, 

hmotné kulturní dědictví, 

- kulturní vzdělanost obyvatel, tradiční kultura regionu, kulturní aktivity, nehmotné kulturní 

dědictví, ekonomizace až sekundární. 

 

4 Královéhradecký kraj  

- Ochrana kulturních památek (příp. rozvoj infrastruktury) a jejich využití v rámci 

cestovního ruchu (též v rámci rozvoje venkova). 

- Kulturní rozvoj občanů identifikován jako faktor zvyšování životní úrovně (pozn.: nikoliv 

kvality života), blíže nespecifikováno. 

 

5 Liberecký kraj 

- Podpora kultury (kulturních zařízení, volnočasových aktivit) a péče o kulturní dědictví 

jako prostředku k dosažení kvalitní a zdravé společnosti (např. posilování sounáležitosti, 

zvyšování úrovně kulturnosti a vzdělanosti obyvatel). 

- V kontextu ostatních PRK unikátním dílčím cílem strategického cíle „Dynamická 

a konkurenceschopná ekonomika“ minimalizace střetu zájmů mezi hospodářskými 

aktivitami a ochranou hmotného i nehmotného kulturního dědictví. 

- Péče o kulturní památky v rámci cestovního ruchu, ochrana kulturních památek také jako 

fundamentální povinnost vůči celkovému rozvojovému potenciálu společnosti, 

neekonomizovatelné duchovní hodnoty. 
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- Péče o kulturní a tradiční životní hodnoty menšin. 

- Podpora informační kompetentnosti obyvatel také prostřednictvím moderně vybavených 

kulturních zařízení. 

- Kulturní hodnoty v rámci rozvoje městských i venkovských oblastí. 

- Kultura je zahrnuta do všech pěti strategických cílů. 

- Koncepce kultury: 

- kultura není chápána pouze jako umělecká tvorba a její prezentace, ale 

především jako odborné kulturní činnosti, poznávací, zájmové a kulturně 

vzdělávací aktivity, 

- nezabývá se problematikou památkové péče ani cestovního ruch. 

 

6 Moravskoslezský kraj 

- Pojetí kultury – divadlo, folklór, tanec, zpěv, hudba, muzea, galerie, knihovny, kulturní 

památky, festivaly a přehlídky, průmyslová turistika. 

- Podpora kultury (zahrnuta ve dvou z pěti priorit): 

- ochrana památek, 

- podpora institucí, organizací a občanských sdružení v sektoru, 

- rozvoj služeb, 

- mladá generace, tradiční kultura, kultura národnostních menšin, 

- kultura jako atraktor cestovního trhu, potenciál pro marketing cestovního ruchu 

– pouze v tomto pojetí kultura zahrnuta v dílčím strategickém dokumentu 

(Marketingová strategie cestovního ruchu). 

- Strategickým cílem rozvoj kulturního života v kraji a uchování a využití kulturního 

dědictví. 

 

7 Olomoucký kraj 

- Chápání kultury je omezené na využití kulturních památek v cestovním ruchu a podporu 

kulturních služeb v menších obcích a na venkově. 

- Kultura v širším slova smyslu podporována v rámci kulturní koncepce:  

o tvůrčí kulturní aktivity a prezentace jejich výsledků, 

o rovnocenný přístup ke kulturním hodnotám, 

o kulturní výměna, 

o péče o hmotné kulturní dědictví, 

o regionální a lokální kulturní tradice, 

o kulturní aktivity plnící současně více funkcí jako prostředek kultivace člověka, 

o koordinace a výkonnost subjektů působících v oblasti kultury na území kraje. 

- S ochranou rázovitosti venkova i cestovním ruchem a jeho marketingem souvisí ochrana 

kulturních památek (ekonomizace není vždy na prvním místě). 

- V rámci stručného náčrtu budoucí kulturní koncepce kultura pojímána jako odraz životní 

úrovně obyvatel, nositel sociální a výchovně vzdělávací funkce i hospodářské odvětví.  

 

8 Pardubický kraj  

- Pojetí kultury (ve 2 ze 7 problémových okruhů):  

- kulturní rozmanitost kraje a faktor posilování identifikace obyvatel s krajem 

(v rámci rozvoje lidských zdrojů a kvality života), kultura jako náplň volného 

času, udržování kulturních tradic, 

- ekonomizace památek v návaznosti na cestovní ruch. 

- V rámci Koncepce podpory státní památkové péče – úsilí o ochranu hmotného kulturního 

dědictví a osvětu veřejnosti. 
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9 Plzeňský kraj  

- Pojetí kultury – galerie, muzea, knihovny, divadlo, kino, film, hudba, festivaly 

a přehlídky, kulturní památky, folklór, kultura menšin a zájmových skupin. 

- Kultura řazena do oblasti lidských zdrojů, cílem zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně 

obyvatel např. prostřednictvím investic do šíření počítačové gramotnosti.  

- Do kulturních památek a do nehmotné kultury investováno většinou v souvislosti 

s cestovním ruchem, nebo pokud vytvářejí pracovní místa, existuje však i opatření 

na preventivní ochranu památek či na podporu vytváření vztahu ke kulturnímu dědictví 

regionu.  

- Podpora kultury, umění a péče o historické dědictví je jedno z 29 opatření (v rámci 

jednoho z pěti problémových okruhů). 

- Kultura v rámci Koncepce památkové péče – památky jako hodnotově podstatná součást 

prostředí života současné a budoucí společnosti (principy: porozumění, péče, prezentace – 

cestovní ruch. 

 

10 Středočeský kraj 

- Kultura chápána jako významný faktor v souvislosti: 

- s rozvojem lidských zdrojů v návaznosti na vědu a vzdělávání, oblast volného 

času a rozvoj venkovského prostředí, zdůraznění pozitivního vlivu kultury 

na identifikaci obyvatel s regionem, kvalitu života znevýhodněných skupin 

a prevenci sociálně patologických jevů, 

- s cestovním ruchem a kulturním dědictvím – ochrana a jeho využití 

(ekonomizace). 

- Podpora daného výseku kultury ve dvou ze šesti priorit programu. 

- V rámci Koncepce muzeí a galerií usilováno o otevření reálného potenciálu těchto 

kulturních institucí a maximalizace jejich pozitivních dopadů na společnost. 

 

11 Ústecký kraj  

- Chápání kultury omezeno na: 

- kulturní instituce (knihovny, muzea, galerie, divadla, kina aj. - podpora 

kulturních institucí a aktivit max. na malých městech), 

- kulturní památky (kultura jako předpoklad rozvoje cestovního ruchu) 

- Komplexnější chápání fenoménu kultury v rámci Strategie rozvoje kultury a památkové 

péče: 

- přístup široké veřejnosti ke kulturním hodnotám, 

- přiblížení cizích tradic a kultur, 

- kultura ve volném čase, 

- kultura jako prostředek k vytvoření harmonické společnosti, zušlechťování 

duchovního života, 

- nadřazení vyšších hodnot kultury jejímu ekonomickému využití. 

 

12 Kraj Vysočina 

- Kultura, kulturní dědictví a kulturní tradice jako prvek rozvoje duchovního života 

společnosti (jeden z 18 dílčích cílů, a to v rámci jednoho ze čtyř strategických cílů). 

- Místní specifika výroby a služeb jako součást kulturního dědictví území, venkovská 

turistika s kulturními atraktory jako zdroj příjmů zemědělského venkova. 

 

13 Zlínský kraj  

- Kultura jako významný ukazatel kvality života je chápána především jako oblast 

podporovaná v rámci rozvoje lidských zdrojů. 



 

4 

- Kultura v souvislosti s cestovním ruchem, unikátně formulována obousměrná souvislosti 

– nikoliv pouze ekonomizace kulturního dědictví pro potřeby cestovního ruchu, 

ale též snaha o pozitivní vliv cestovního ruchu na rozvoj kultury v kraji. 

- Podpora kultury v rámci 2 ze 6 funkčních okruhů. 

- Koncepce rozvoje kultury podporuje kulturu jakožto sociální a ekonomický faktor, 

konkrétně: 

- uchování kulturního dědictví, 

- citlivé využívání kulturního bohatství k plnohodnotnému životu občanů kraje 

a k rozvoji   

- cestovního ruchu, 

- otevření kulturního prostředí vnějším pozitivním vlivům, 

- tvorbu nových kulturních hodnot a jejich prezentaci na celostátní a mezinárodní 

úrovni.  

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Seznam organizací převedených na kraje z majetku státu Ministerstvem kultury  

 
Kraj Název organizace 

Středočeský Státní vědecká knihovna v Kladně 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

České muzeum výtvarných umění v Praze 

Jihočeský Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 

Plzeňský Státní vědecká knihovna v Plzni 

Západočeské muzeum v Plzni 

Západočeská galerie v Plzni 

Galerie Klatovy-Klenová,  

Karlovarský Galerie výtvarného umění v Chebu 

Galerie umění Karlovy Vary 

Ústecký Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem  

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech 

Regionální muzeum v Teplicích 

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

Státní galerie výtvarného umění v Mostě 

Liberecký Státní vědecká knihovna v Liberci 

Severočeské muzeum v Liberci 

Oblastní galerie v Liberci 

Královéhradecký Státní vědecká knihovna v Hradci Králové 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Galerie moderního umění v Hradci Králové 

Státní galerie výtvarného umění v Náchodě 

Pardubický Východočeské muzeum v Pardubiccích 

Východočeská galerie v Pardubicích 

Vysočina 

 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 

Jihomoravský Ústav archeologické památkové péče Brně 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně 

Olomoucký Státní vědecká knihovna v Olomouci 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Muzeum umění Olomouc 

Moravskoslezský Státní vědecká knihovna v Ostravě 

Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Zlínský Státní galerie ve Zlíně 
Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu č. 157/2000 Sb.

http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=624


 

 

 

Příloha č. 6 

 

Osvobození od daně z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
121

 

jsou: 

- Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, 

muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, 

státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím a se stavbou 

památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s 

MK ČR.  

- Stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea 

a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým 

zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených 

občanů a dále stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou 

Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky. 

                                                 

121
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 7 

Statistika kultury 

Tab. č. 1: Statistika kultury za celou ČR 

Sumář za celou ČR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dohotovená AV díla celkem za ČR 10 835 9 070 9 577 8 487 7 815 6 811 7 835 6 145 7 053  

Počet divadel 127 113 101 119 121 126 130 133 137 151 

Počet stálých scén v provozu (pod 

správou divadel) 
130 129 127 134 143 149 144 148 155 167 

Počet divadelních souborů 

(uměleckých celků) 
156 134 122 138 141 137 141 146 146 157 

Muzea, galerie a památníky 447 442 445 461 457 478 487 491 479 499 

pobočky muzeí a galerií 268 283 291 280 288 293 283 294 325 329 

Počet expozic a výstav muzeí a 

galerií 
4 757 4 791 5 101 5 296 5 420 5 553 5 640 5 656 5 702  

Počet hudebních souborů 29 30 27 30 30 26 29 32 29 30 

Počet koncertů celkem 1 887 1 854 2 119 2 370 2 179 2 242 2 182 2 321 2 196  

Počet hvězdáren a planetárií 45 50 54 56 52 49 48 45 45 46 

Počet knihoven 6 091 6 057 6 046 5 885 5 920 5 662 5 533 5 438 5 432 6 639 

Počet hradů, zámků a ostatních 

památek 
222 233 245 257 269 271 272 277 294 284 

Návštěvnici těchto objektů tis.osob 9 755 9 762 10 420 11 490 11 797 12 109 12 168 11 681 11 616 11 325 

Kulturní akce celkem 11 817 14 335 14 458 16 776 21 457 20 428 16 557 22 014 14 144 13 864 

Návštěvnici těchto akcí tis.osob 2 984 2 976 3 160 3 284 3 707 3 921 3 895 4 356 4 970 3 749 

Vlastní výstavní síně 341 363 399 401 420 430 414 411 405  

Uspořádané výstavy 2 494 2 566 2 898 2 946 2 914 2 970 2 951 2 984 2 682  

Tvůrčí sympozia 34 31 41 40 31 48 55 56 138  

Počet neperiodických publikací 14 321 14 278 16 451 15 749 15 350 17 019 18 029 18 520 17 598 17 054 

Periodický 

tisk(časopisy,deníky,noviny) 
3 469 3 636 3 372 3 835 4 399 4 832 4 947 5 687 5 481 5 265 

Kulturní zařízení (kult.domy, 

kult.střediska atd.) 
- - - - - - 285 295 373 359 

Televizní vysílaní-provozovatele - 135 138 106 131 141 153 169 159 153 

televizní stanice - 224 289 352 355 365 387 406 401 384 

Kina - 690 623 544 530 759 726 667 735 701 

Rozhlasové stanice - 101 97 102 83 88 94 99 98 104 

Provozovatelé rozhlasových stanic - 75 73 70 70 73 79 76 78 57 

ZOO - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Botanické zahrady - 10 10 10 10 8 9 8 8 11 

Jeskyně - 12 12 13 13 13 14 14 14 15 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Tab. č. 2: Muzea, galerie a památníky a pobočky muzeí, galerií a památníků na území 

jednotlivých krajů ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 36 37 24 44 47 46 49 52 53 57 

Jihomoravský kraj 64 68 69 71 74 78 73 73 76 80 

Karlovarský kraj 24 23 23 25 26 24 24 25 27 25 

Královehradecký kraj 54 55 58 61 64 72 73 74 76 77 

Liberecký kraj 29 31 30 36 36 37 35 33 34 36 

Moravskoslezský kraj 44 45 48 55 60 62 68 69 70 64 

Olomoucký kraj 22 22 24 29 28 28 30 30 29 34 

Pardubický kraj 38 40 40 45 43 42 40 41 43 48 

Plzeňský kraj 34 33 34 44 45 49 47 47 50 54 

Středočeský kraj 85 84 87 108 110 111 113 115 112 117 

Ústecký kraj 34 33 37 40 42 41 40 38 44 47 

Kraj Vysočina 35 36 34 42 43 45 47 48 49 48 

Zlínský kraj 42 41 42 43 45 47 44 46 47 50 

Hl. m. Praha 90 90 90 87 82 88 88 93 94 95 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 

Tab. č. 3: Expozice galerií,muzeí a památníku na území jednotlivých krajů ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 85 85 81 81 98 103 101 100 104 111 

Jihomoravský kraj 146 154 166 173 183 191 197 194 206 199 

Karlovarský kraj 49 51 56 63 67 65 42 41 36 38 

Královehradecký kraj 90 87 92 96 107 124 143 147 144 149 

Liberecký kraj 93 68 84 91 88 88 88 87 88 89 

Moravskoslezský kraj 67 69 68 69 125 140 154 153 162 123 

Olomoucký kraj 54 63 64 64 71 84 88 97 85 82 

Pardubický kraj 82 81 77 77 89 88 85 86 95 97 

Plzeňský kraj 77 71 82 80 98 108 131 132 105 99 

Středočeský kraj 238 237 247 250 301 315 315 324 308 315 

Ústecký kraj 89 92 102 102 111 101 97 104 105 108 

Kraj Vysočina 83 99 100 104 115 127 118 122 128 126 

Zlínský kraj 82 82 84 90 92 98 97 107 112 125 

Hl. m. Praha x x x 146 158 161  161 155 167 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 

Tab. č. 4: Výstavy uspořádané galeriemi a muzei na území jednotlivých krajů ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 188 220 233 223 253 245 233 235 248 255 

Jihomoravský kraj 338 312 365 379 421 474 435 435 450 488 

Karlovarský kraj 122 136 119 123 134 135 122 131 88 95 

Královehradecký kraj 188 180 216 208 242 265 305 279 304 294 

Liberecký kraj 174 194 203 213 204 197 223 192 187 192 

Moravskoslezský kraj 205 204 227 236 248 261 277 279 302 292 

Olomoucký kraj 152 155 174 192 200 213 228 251 217 200 

Pardubický kraj 212 203 215 220 218 206 225 226 243 250 

Plzeňský kraj 191 187 203 236 218 248 256 225 224 233 

Středočeský kraj 399 409 430 473 516 506 515 540 549 544 

Ústecký kraj 181 191 218 192 230 188 198 200 206 179 

Kraj Vysočina 219 215 255 277 296 295 285 277 260 258 

Zlínský kraj 152 169 169 168 201 214 208 210 218 195 

Hl. m. Praha x x x 308 348 313  321 373 372 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 
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Tab. č. 5: Památkové objekty (hrady, zámky a ostatní památky) na území jednotlivých krajů 

ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 23 27 27 28 29 30 30  32 32 32 

Jihomoravský kraj 21 24 27 25 29 26 27 28 27 28 

Karlovarský kraj 7 6 9 8 8 8 8 9 9 9 

Královehradecký kraj 18 19 20 21 21 24 23 23 25 25 

Liberecký kraj 16 15 14 16 17 18 18 18 17 17 

Moravskoslezský kraj 6 6 6 7 9 11 9 8 8 9 

Olomoucký kraj 8 10 10 10 10 10 10 11 12 12 

Pardubický kraj 13 13 14 14 15 15 15 15 18 15 

Plzeňský kraj 16 18 19 19 20 21 23 22 22 21 

Středočeský kraj 40 38 39 41 41 40 39 39 42 42 

Ústecký kraj 22 22 22 23 22 22 23 23 24 24 

Kraj Vysočina 11 11 13 16 16 16 16 16 17 17 

Zlínský kraj 7 9 9 10 10 9 9 9 9 9 

Hl. m. Praha 14 15 16 19 22 23 22 24 32 24 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 

Tab. č. 6: Kulturní akce uspořádané na území jednotlivých krajů ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 777 678 681 878 1262 1167 879 645 608  882 

Jihomoravský kraj 2 137 4 314 4 058 2 805 3 828 5 196 4 486 5 260 4 253  3 207 

Karlovarský kraj 28 93 183 120 559 132 99 113 103  116 

Královehradecký kraj 1 446 545 999 1 180 1 234 1 092 953 751 725  751 

Liberecký kraj 1 814 1 520 2 317 2 673 3 685 2 265 2 346 2 433 1 285  553 

Moravskoslezský kraj 82 194 121 202 283 215 218 219 205  176 

Olomoucký kraj 1 070 1 037 1 526 3 190 5 421 4 427 1 761 3 934 1 825  3 064 

Pardubický kraj 107 298 404 361 395 1 265 667 507 419  261 

Plzeňský kraj 478 286 448 423 426 647 529 393 715  210 

Středočeský kraj 1 098 2 838 1 912 2 205 2 421 1 923 2 224 4 988 1 398  2 012 

Ústecký kraj 529 511 511 658 689 774 961 1 127 1 222  1 003 

Kraj Vysočina 1 384 1 374 261 272 256 573 439 480 204  228 

Zlínský kraj 364 211 144 757 251 224 342 316 306  285 

Hl. m. Praha x x x x 747 528 753 848 876 816 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 

Tab. č. 7: Knihovny včetně jejich poboček na území jednotlivých krajů ČR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 764 765 727 686 684 679 656 661 660 656 

Jihomoravský kraj 757 755 768 752 752 753 701 716 719 716 

Karlovarský kraj 152 146 146 145 146 145 142 142 142 140 

Královehradecký kraj 521 517 482 472 452 448 441 435 436 432 

Liberecký kraj 264 265 263 255 251 249 246 246 245 247 

Moravskoslezský kraj 422 435 442 453 423 422 418 418 418 416 

Olomoucký kraj 682 569 589 542 526 525 518 520 520 518 

Pardubický kraj 474 469 457 441 440 436 422 421 419 418 

Plzeňský kraj 574 568 554 552 553 544 516 515 511 507 

Středočeský kraj 1045 1051 1029 1015 1124 862 849 827 871 876 

Ústecký kraj 377 371 358 349 347 346 340 340 337 336 

Kraj Vysočina 621 612 667 640 642 627 600 599 599 597 

Zlínský kraj 422 422 435 432 414 407 408 403 402 402 

Hl. m. Praha 97 117 89 92 93 88 86 87 87 87 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 
Zahrnuje všechny typy veřejných knihoven, Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu a všechny krajské vědecké knihovny. 
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Tab. č. 8: Kulturní domy a střediska, hudební soubory, hvězdárny a planetária území 

jednotlivých krajů ČR 

Kraj 
Kult.domy a střediska Hudební soubory Hvězdárny a planetária 

2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský kraj 33 31 41 42 1  1  1 1 1 1 6  6  6 7 6 7 

Jihomoravský kraj 32 32 52 52 4  3  3 3 2 2 3  3  2 3 3 3 

Karlovarský kraj 10 9 15 15 2  2  2 2 2 2 1  1  1 1 1 1 

Královehradecký kr. 26 26 23 24 1  1  1 1 1 1 2  2  3 3 3 4 

Liberecký kraj 12 14 17 15 - - - 0 0 - 2  2  2 2 2 1 

Moravskoslezský kr. 36 34 46 45 1  1  2 2 2 2 6  6  4 3 4 5 

Olomoucký kraj 20 22 35 35 1  1  1 1 1 1 4  3  6 3 3 3 

Pardubický kraj 13 16 29 29 1  1  1 1 1 1 8  6  5 5 5 4 

Plzeňský kraj 21 23 29 25 1  1  1 1 1 1 2  2  2 2 2 2 

Středočeský kraj 36 37 38 37 2  1  3 5 4 5 6  7  7 7 7 6 

Ústecký kraj 22 21 32 32 1  1  1 1 1 1 2  2  2 1 1 1 

Kraj Vysočina 14 19 21 21 - - - 0 0 - 3  3  3 3 3 3 

Zlínský kraj 24 22 24 24 1  1  1 1 1 1 5  5  4 5 5 5 

Hl. m. Praha x x x x 14 12 12 12 12 12 1 1 1 1 3 3 

Zdroj: www.czso.cz, www.nipos.cz, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 8 

Odvětvové třídění rozpočtu skupiny 3 – služby pro obyvatelstvo: Kultura, církve 

a sdělovací prostředky 

 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 

331 Kultura 

3311 Divadelní činnost 

Nastudování a veřejné scénické předvádění divadelního umění všech žánrů (včetně 

hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích 

dílen. 

3312 Hudební činnost 

Nastudování a interpretace hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádání veřejných 

produkcí, festivalů, cyklů, soutěží a tvůrčích dílen. 

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 

Shromažďování, ochrana, vědecké zpracování, využívání a zpřístupňování 

audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. 

Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, nelze-li 

ji oddělit a zařadit na 3380. Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi 

při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, 

technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost 

v oblasti filmové kultury. 

3314 Činnosti knihovnické 

Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, 

informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování 

knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní 

meziknihovní výpůjční služba. Regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení 

k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení 

předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, 

katalogy, archivy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých 

informací, odborné knihovny ministerstev). 

3315 Činnosti muzeí a galerií 

Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, 

ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, 

společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší 

a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně 

nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, 

seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní 

hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů 

kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty 

za kulturní památky. 

 

 

 



 

2 

 

3316 Vydavatelská činnost 

Vydávání divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl, 

(periodických a neperiodických publikací) a nahrávání, výroba a rozmnožování 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů (CD, CD ROM). 

3317 Výstavní činnosti v kultuře 

Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakož i výstav vysílaných 

do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou 

spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným 

zprostředkovatelským organizacím. 

3319 Ostatní záležitosti kultury 

Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, 

semináře, kulturní večery, výstavy, soutěže) v oblasti profesionálního 

a neprofesionálního umění a zájmových aktivit. Činnosti spojené s vedením obecní 

kroniky. 

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 

3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 

Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační 

a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, 

průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, 

ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním 

komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče 

a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udržování, 

obnova, údržba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky 

a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení 

k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávání návrhů na prohlášení 

předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. 

3322 Zachování a obnova kulturních památek 

Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek 

a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje 

financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, 

a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace 

a příspěvky organizacím uvedeným v § 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich 

běžného provozu. 

3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty 

Výkup předmětů kult. hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, 

které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu. 

3325 Pražský hrad 

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí 

Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických 

a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. 

Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, pamětních 

desek, čestných hrobů, ale i např. kapliček apod. 

3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 
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333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 

Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společností. 

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 

Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné 

náklady spojené s výkonem bohoslužeb a církevní administrativy. Výdaje na údržbu 

církevního majetku. 

334 Sdělovací prostředky 

3341 Rozhlas a televize 

Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním. 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 

Činnost Ministerstva kultury. 

3362 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků 

Patří sem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích 

činností s cílem získání nových znalostí. 

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 

3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře 

a podobné akce mezinárodní spolupráce. 

3392 Zájmová činnost v kultuře 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záležitosti. 

Zdroj: Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 9 

Výdaje krajů a hl. m. Prahy dle odvětvového hlediska v letech 2005 až 2010 

 

Tab. č. 1: Výdaje Jihočeského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 

Tab. č. 2: Výdaje Jihomoravského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 9 908 000 12 198 000 14 515 000 13 445 000 15 091 480 11 389 940 

3312 Hudební činnost 15 135 200 17 083 710 20 432 040 25 171 490 23 927 600 18 045 000 

3313 Film tvorba a distribuce 220 000 280 000 265 000 320 000 60 000 80 000 

3314 Knihovnické činnosti 46 168 340 79 794 270 67 674 080 58 336 810 55 315 610 50 183 330 

3315 Činnosti muzeí a galerií 96 767 280 116 341 030 131 533 090 128 391 230 118 717 040 141 053 570 

3316 Vydavatelská činnost 681 000 702 430 1 194 000 4 206 400 395 000 521 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 1 589 670 1 969 460 742 000 1 157 000 485 000 335 000 

3319 Ostatní záležitosti Kultury 28 231 600 24 572 330 28 138 850 33 820 510 35 214 840 16 766 940 

3321 Činnosti památkových ústavů 0 0 0 0 0 32 220 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
31 668 350 35 483 810 39 588 160 45 464 190 30 720 150 20 473 200 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

325 000 0 5 164 930 7 104 730 5 803 810 2 937 700 

3330 Činnost registrovaných církví 0 218 560 0 0 0 1 700 000 

3391 
Mezinárodní spolupráce 

v kultuře 
0 25 000 0 27 000 0  0  

3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 50 000 15 000 0  0 

3399 
Ost. záležitosti kultury,církví a 

SP 
305 000 524 050 358 000 631 000 0 80 000 

Výdaje na kulturu celkem 230 999 440 289 192 650 309 655 150 318 090 360 285 730 530 263 597 900 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 4 095 000 3 535 000 4 354 600 4 010 000 2 874 800 6 950 000 

3312 Hudební činnost 6 508 000 13 915 000 17 747 000 18 843 000 14 505 000 13 402 990 

3313 Filmová tvorba a distribuce 330 000 1 110 000 1 100 000 2 170 000 1 316 000 2 430 000 

3314 Knihovnické činnosti 14 100 000 18 085 000 14 385 000 14 435 000 15 545 000 13 611 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 93 101 000 91 439 850 107 049 900 116 818 620 111 312 100 107 991 140 

3316 Vydavatelská činnost 3 862 000 3 915 000 4 782 220 4 593 720 2 844 000 1 704 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 434 970 485 000 1 120 580 1 470 000 900 230 1 875 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 883 310 6 811 950 9 740 410 9 731 730 4 402 320 5 580 910 

3321 Činnosti památkových ústavů 6 672 000 6 726 000 6 726 000 6 800 000 6 750 000 6 500 000 

3322 
Zachování a obnova kult. 

památek 
34 512 730 23 688 000 36 521 000 41 845 510 19 135 000 22 446 690 

3324 Výkup kulturních předmětů 0 0 40 000 0 0 0 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

5 939 570 6 045 500 5 357 900 7 935 000 3 175 000 3 165 000 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 

508 960 179 980 316 220 704 610 1 206 950 2 128 110 

3341 Rozhlas a televize 537 000 964 000 1 336 000 1 653 000 2 062 000 3 280 990 

3349 
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 
592 320 1 990 770 504 750 3 473 300 9 354 800 9 630 400 

3392 Zájmová činnost v kultuře 2 848 000 4 529 500 4 182 000 5 817 000 7 712 000 8 641 550 

3399 Ostatní záležitosti kul.,církví a SP 10 514 340 4 520 100 5 785 210 3 976 870 4 468 830 4 569 300 

Výdaje kraje na kulturu celkem 190 439 200 187 940 650 221 048 790 244 277 360 207 564 030 213 907 080 
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Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 

Tab. č. 3: Výdaje Karlovarského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ Název 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 2 690 000 2 968 000 02 933 000 2 808 000 2 211 000 2 295 000 

3312 Hudební činnost 2 455 000 2 314 300 2 315 600 2 575 000 2 005 000 1 963 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 3 335 000 3 375 000 4 163 000 4 063 000 4 085 000 3 973 000 

3314 Knihovnické činnosti 22 667 040 31 647 700 33 131 310 31 875 000 28 603 080 29 397 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 51 620 070 59 109 480 79 419 690 80 451 780 55 300 050 86 607 880 

3316 Vydavatelská činnost 306 990 492 290 468 620 537 870 489 140 325 580 

3317 Výstavní činnost v kultuře 95 000 20 000 195 000 170 000 180 000 130 000 

3319 Ostatní záležitosti Kultury 1 132 730 856 470 1 031 400 1 113 450 789 430 2 408 900 

3321 
Činnosti památkových 

ústavů 
0 500 000 0 0 0 0 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
21 120 810 20 781 380 19 789 190 18 437 480 17 670 270 15 007 450 

3399 
Ostatní záležitosti 

kultury,církví a SP 
30 000 510 000 190 000 476 000 295 000 135 000 

Výdaje na kulturu celkem 105 452 640 122 574 620 143 636 810 142 507 580 111 627 970 142 242 810 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 

Tab. č. 4: Výdaje Královéhradeckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 2 217 000 2 360 000 2 480 000 4 645 000 4 545 000 4 460 000 

3312 Hudební činnost 1 615 000 1 815 000 2 740 000 3 390 000 4 475 000 2 790 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 160 000 200 000 360 000 310 000 355 000 190 000 

3314 Knihovnické činnosti 117 521 270 124 356 150 149 449 200 67 256 210 60 356 850 57 516 880 

3315 Činnosti muzeí a galerií 59 128 860 65 763 700 63 842 900 72 937 180 106 480 190 77 676 590 

3316 Vydavatelská činnost 370 000 564 180 715 000 200 000 0 10 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 50 000 240 000 90 000 280 000 240 000 25 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 15 576 170 16 980 230 18 106 430 22 231 540 21 396 680 18 290 880 

3322 Zach. a obnova kul. památek 19 458 860 19 064 840 17 309 000 23 553 250 19 074 850 13 300 000 

3324 Výkup kulturních předmětů 2 115 000 0 0 0 0 0  

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

236 000 390 460 400 000 1 424 410 0 0  

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
0 300 000 390 500 0 0 0  

3341 Rozhlas a televize 0 0 0 0 0 235 400 

3392 Zájmová činnost v kultuře 300 000 0 0 0 0  0 

3399 
Ostatní záležitosti 

kultury,církví a SP 
0 211 240 260 000 0 0  0 

Výdaje na kulturu celkem 218 748 160 232 245 800 256 143 030 196 227 590 216 923 570 174 494 750 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
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Tab. č. 5: Výdaje Libereckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ Výdaje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 1 644 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 805 000 2 203 000 

3312 Hudební činnost 0 0  0  0 2 103 000 570 000 

3314 Knihovnické činnosti 49 605 730 42 308 000 44 551 000 47 994 360 48 298 000 48 448 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 57 749 400 61 382 640 58 573 950 60 027 990 69 680 620 69 829 020 

3316 Vydavatelská činnost 0 0  0 300 000 120 000 15 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 0 0  0 0 0 0 

3319 Ostatní záležitosti kultury 3 405 550 1 732 670 1 881 510 5 524 110 1 035 000 777 460 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 

12 728 

260 
3 853 610 2 806 010 6 998 750 7 549 630 6 011 710 

3324 Výkup kulturních předmětů 0 0 0 100 000 0 0 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

1 065 640 1 627 820 730 930 4 526 500 1 704 990 848 480 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví 
0 649 270 200 000 0 0 51 600 

3330 Činnost registrovaných církví 0 0 305 000 0 20 000 190 000 

3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 0 0 0 200 000 198 000 0 

3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 0 880 000 0 0 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví a 

SP 
0 0 0 2 006 510 30 000 100 000 

Výdaje kraje na kulturu celkem 126 198 580 113 254 010 110 748 400 130 258 220 132 544 240 129 044 270 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 

Tab. č. 6: Výdaje Moravskoslezského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ Výdaje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 34 236 120 38 840 880 44 588 980 50 803 210 52 215 410 49 698 000 

3312 Hudební činnost 1 400 000 942 000 2 310 000 3 918 000 4 708 000 5 169 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 0 0 0 200 000 117 000 50 000 

3314 Knihovnické činnosti 48 678 030 71 292 900 44 080 400 52 259 070 56 851 000 49 736 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 101 086 970 119 898 110 129 789 070 152 065 280 148 933 980 128 048 470 

3316 Vydavatelská činnost 0 0 0 50 000 300 000 280 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 0 0 0 110 000 0 30 000 

3319 Ostatní záležitostí kultury 8 321 000 8 742 110 8 864 500 11 045 530 5 965 270 8 968 190 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
0 0 46 580 5 196 650 9 875 980 9 766 410 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

34 000 700 000 0 758 860 1 112 120 248 250 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
8 183 850 8 218 900 8 221 000 7 700 300 0 0 

3349 
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 
6 134 870 9 516 150 7 875 000 8 962 500 4 282 730 7 106 000 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví 

a SP 
1 758 130 1 150 100 395 000 570 000 1 513 670 1 407 000 

Výdaje kraje na kulturu celkem 209 833 300 259 301 150 246 170 530 293 639 400 285 875 160 260 507 320 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování  



 

4 

 

Tab. č. 7: Výdaje Olomouckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 3 455 000 3 877 000 4 574 000 4 486 000 5 862 350 5 063 780 

3312 Hudební činnost 4 688 420 4 845 530 7 080 890 8 284 700 10 709 000 9 805 570 

3314 Knihovnické činnosti 80 456 390 49 918 560 45 880 350 54 166 230 57 165 480 47 899 810 

3315 Činnosti muzeí a galerií 184 772 310 204 551 500 157 549 880 219 972 150 183 920 780 139 993 260 

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 918 210 7 312 270 12 300 960 22 296 250 17 766 830 21 653 080 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
9 410 800 13 292 520 19 411 160 19 615 370 17 817 980 12 155 400 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

1 200 000 6 076 000 153 000 1 327 000 0  0 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví 
198 690 243 000 0  0  0  0 

3341 Rozhlas a televize 3 200 000 3 650 000 3 875 000 3 890 000 3 332 000 3 900 000 

3349 
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 
5 312 470 5 608 960 6 137 950 6 915 210 4 497 710 8 123 300 

3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 0  0  0 0 399 040 611 390 

3392 Zájmová činnost v kultuře 153 000 400 000 0 1 283 000 472 000 0 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví a 

SP 
0  0 400 000 366 000 1 236 040 881 000 

Výdaje kraje na kulturu celkem 298 765 290 299 775 340 257 363 190 342 601 910 304 178 210 250 086 590 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
 

Tab. č. 8: Výdaje Pardubického kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 4 731 000 4 853 000 5 343 000 4 660 200 4 660 200 4 398 000 

3312 Hudební činnost 3 342 000 4 123 000 4 293 200 5 385 000 5 385 000 5 939 980 

3313 Filmová tvorba a distribuce 260 000 150 000 130 000 195 000 195 000 200 000 

3314 Knihovnické činnosti 51 395 390 30 514 500 32 435 500 31 687 740 31 687 740 27 548 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 64 266 120 65 747 410 71 708 430 69 022 200 69 022 200 87 483 400 

3316 Vydavatelská činnost 90 000 479 000 201 500 126 000 126 000 425 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 270 870 403 000 503 000 358 000 358 000 175 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 540 000 1 410 060 1 881 000 1 829 500 1 829 500 1 439 500 

3321 Činnosti památkových ústavů 0 0 800 000 10 000 10 000 0 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
28 132 990 16 438 400 19 126 550 20 096 380 20 096 380 13 348 180 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

2 985 000 3 285 000 4 828 000 6 806 720 6 806 720 2 440 640 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví 
1 823 740 1 806 000 931 000 189 000 189 000 84 500 

3330 Činnost registrovaných církví 0 0 5 000 0 0 0 

3341 Rozhlas a televize 430 260 400 000 1 000 000 560 000 560 000 1 100 000 

3369 Ostatní správa v kultuře 245 000 100 000 0 0 0 0 

3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 0 0 110 200 0 0 20 000 

3392 Zájmová činnost v kultuře 1 212 000 1 630 000 1 255 000 1 260 000 1 260 000 1 260 320 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví a 

SP 
900 000 1 220 000 1 326 000 1 648 970 1 648 970 1 300 610 

Výdaje kraje na kulturu celkem 160 624 370 132 559 370 145 877 380 180 511 910 143 834 710 147 163 130 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
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Tab. č. 9: Výdaje Plzeňského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 10 210 000 11 160 430 12 251 940 11 865 000 13 377 000 11 132 000 

3312 Hudební činnost 2 136 140 2 963 050 3 722 310 8 073 840 7 925 000 6 594 920 

3313 Filmová tvorba a distribuce 835 000 915 000 1 195 000 1 380 000 1 508 470 865 000 

3314 Knihovnické činnosti 47 951 540 80 351 570 107 443 760 78 139 620 69 371 840 80 243 730 

3315 Činnosti muzeí a galerií 140 640 350 148 083 490 163 345 730 194 941 520 190 967 940 196 598 910 

3316 Vydavatelská činnost 120 000 1 304 120 951 000 926 000 816 000 395 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 380 000 1 848 330 1 526 290 1 015 680 685 000 325 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 3 813 350 3 172 500 5 382 570 5 650 770 5 642 550 3 776 960 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
18 189 000 19 074 000 19 723 000 21 922 000 26 187 520 10 594 000 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

250 000 737 000 638 000 1 570 000 1 807 100 1 389 000 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
486 010 416 920 454 180 872 890 1 586 270 1 249 650 

3341 Rozhlas a televize 100 000 393 000 646 000 1 868 000 1 685 000 1 489 000 

3391 
Mezinárodní spolupráce v 

kultuře 
20 000 0  0 0 0 0 

3392 Zájmová činnost v kultuře 0 102 000 250 000 500 000 600 000 3 594 000 

3399 
Ostatní záležitosti 

kultury,církví a SP 
185 000 505 010 60 000 20 000 310 450 526 450 

Výdaje kraje na kulturu 

celkem 
225 316 390 271 026 420 317 589 780 328 745 320 322 470 140 318 773 620 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
 

Tab. č. 10: Výdaje Středočeského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010  v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 8 594 180 1 524 500 4 485 000 3 985 000 5 638 280 1 688 810 

3314 Knihovnické činnosti 49 818 000 46 122 450 47 350 100 48 478 300 49 773 580 38 539650 

3315 Činnosti muzeí a galerií 237 655 150 291 925 920 272 012 860 190 714 860 280 946 180 321 028 730 

3319 Ostatní záležitosti kultury 690 800 675 660 9 695 920 10 441 250 18 475 870 8 572 800 

3321 Činnosti památkových ústavů 9 602 340 22 767 680 9 187 430 11 172 000 28 262 160 16 627 480 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
48 289 010 32 592 880 35 313 360 44 649 610 45 284 440 16 384 950 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

305 000 920 200 1 324 650 834 020 2 038 270 2 578 420 

3329 

Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 

380 000 116 000 181 000 0 0 0 

3341 Rozhlas a televize 25 000 600 000 847 000 1 072 570 909 190 895 940 

3392 Zájmová činnost v kultuře 190 000 494 000 484 000 456 260 2 126 460 3 568 910 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví 

a SP 
11 003 820 11 778 720 0  325 620 200 000 0 

Výdaje kraje na kulturu celkem 366 553 300 409 518 010 380 881 320 312 129 490 433 654 430 409 885 690 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
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Tab. č. 11: Výdaje Ústeckého kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 11 110 000 7 250 000 11 500 000 11 078 600 12 854 910 5 610 000 

3312 Hudební činnost 3 670 000 3 530 000 3 230 000 4 391 490 7 569 000 3 900 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 146 920 89 960 200 000 220 000 640 000 1 345 000 

3314 Knihovnické činnosti 41 118 000 39 520 920 44 013 470 48 372 670 48 664 400 48 753 300 

3315 Činnosti muzeí a galerií 89 396 470 111 511 310 135 071 700 159 814 540 158 078 290 126 634 920 

3316 Vydavatelská činnost 50 000 0 250 000 255 000 215 000 439 600 

3317 Výstavní činnost v kultuře 220 000 400 000 410 000 300 000 50 000 75 000 

3319 Ostatní záležitosti kultury 1 160 000 673 000 910 000 900 000 481 000 4 215 420 

3321 Činnosti památkových ústavů 5 523 340 6 028 000 5 954 400 6 396 890 38 950 710 25 273 720 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
19 034 760 12 135 960 10 744 780 14 379 380 18 529 870 11 149 220 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

70 000 100 000 100 000 167 000 100 000 1 948 000 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
17 085 510 3 475 000 16 500 7 560 12 940 448 860 

3330 Činnost registrovaných církví 0 0 0 5 350 000 0  0 

3341 Rozhlas a televize 0 0 0 0 417 690 0 

3349 
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 
0 0 0 0 80 000 0 

3380 Výzkum a vývoj kultury, SP 0 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

3392 Zájmová činnost v kultuře 3 281 000 3 299 000 3 651 000 3 683 000 3 698 000 3 936 520 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví a 

SP 
0  0 979 900 4 075 430 2 634 090 1 986 040 

Výdaje kraje na kulturu celkem 191 866 000 188 013 150 217 031 750 264 391 560 297 975 900 240 715 600 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 

Tab. č. 12: Výdaje Kraje Vysočina na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 30 480 890 32 434 270 30 705 810 33 644 140 29 932 640 28 353 380 

3312 Hudební činnost 1 261 270 1 594 340 1 150 000 1 525 000 1 325 000 1 150 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 375 000 495 000 600 000 450 000 700 000 350 000 

3314 Knihovnické činnosti 28 458 680 31 405 970 29 447 100 35 465 930 37 323 130 28 645 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 64 897 510 70 161 360 68 362 380 80 376 240 131 207 620 78 557 210 

3317 Výstavní činnost v kultuře 166 050 92 780 40 000 92 610 329 140 373 700 

3319 Ostatní záležitosti kultury 4 565 760 4 457 730 5 281 360 6 055 450 6 080 630 4 345 980 

3321 Činnosti památkových ústavů 2 857 330 6 373 150 4 276 160 4 544 870 1 800 000 1 710 000 

3322 Zach. a obnova kult. památek 20 714 750 19 256 980 21 730 380 21 853 910 18 354 330 10 696 600 

3326 

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického 

povědomí 

69 080 0 0 0 1 064 500 2 293 990 

3329 
Ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví 
0 0 0 8 935 280 16 324 230 5 608 020 

3330 Činnost registrovaných církví 0 0 0 30 000 0 0 

3399 
Ostatní záležitosti kultury,církví a 

SP 
175 930 300 000 444 050 3 048 660 1 726 240 1 038 910 

Výdaje kraje na kulturu  154 022 250 166 571 580 162 037 240 196 022 090 246 167 460 163 122 790 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
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Tab. č. 13: Výdaje Zlínského kraje na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3312 Hudební činnost 0 15 000 000 15 200 000 16 150 000 16 540 000 16 700 000 

3313 Filmová tvorba a distribuce 400 000 0 0 0 0 0 

3314 Knihovnické činnosti 28 788 000 29 768 000 30 363 000 30 775 000 31 898 000 31 773 000 

3315 Činnosti muzeí a galerií 88 993 460 84 101 330 83 669 750 96 692 700 104 278 400 94 428 420 

3316 Vydavatelská činnost 475 000 479 790 56 530 0 0 235 000 

3317 Výstavní činnost v kultuře 140 960 299 910 150 820 0 0 0 

3319 Ostatní záležitosti kultury 9 807 370 9 643 730 10 094 070 12 031 790 14 809 040 31 698 530 

3322 
Zachování a obnova kulturních 

památek 
10 907 520 14 748 030 20 902 500 24 521 130 37 204 060 19 561 540 

3341 Rozhlas a televize 1 051 130 848 230 930 100 1 658 720 1 836 970 1 798 240 

3349 
Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 
1 076 440 5 804 110 6 588 450 6 061 760 6 572 280 6 869 110 

3380 Výzkum a vývoj kultury, SP 0 0 0 0 0 150 610 

Výdaje kraje na kulturu  141 639 880 160 693 130 167 955 220 187 891 100 212 138 750 203 214 450 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování 
 

Tab. č. 14: Výdaje hlavního města Prahy na kulturu v letech 2005 až 2010 v Kč 

§ VÝDAJE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 557 163 320 379 376 610 549 241 060 430 999 790 430 066 670 412 401 100 

3312 Hudební činnost 72 588 000 75 022 000 75 263 400 79 289 000 90 163 910 95 086 620 

3313 Filmová tvorba a distribuce 431 350 613 100 463 450 617 960 613 670 1 628 570 

3314 Knihovnické činnosti 240 086 080 228 931 980 255 905 240 250 395 760 272 136 600 318 940 100 

3315 Činnosti muzeí a galerií 162 971 710 144 877 910 214 453 200 232 833 170 310 923 760 271 761 080 

3316 Vydavatelská činnost 1 426 430 1 545 550 1 596 470 2 533 310 2 552 740 4 505 810 

3317 Výstavní činnost v kultuře 1 474 570 1 379 790 5 563 800 3 314 100 6 389 090 5 397 340 

3319 Ostatní záležitosti kultury 206 083 590 136 220 090 231 831 150 224 662 560 254 028 940 193 677 170 

3321 
Činnosti památkových 

ústavů 
592 260 370 580 411 280 0 0 0 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
121 131 110 83 279 760 133 163 660 214 623 890 280 531 960 268 905 150 

3326 

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot místního 

kulturního, národního a 

historického povědomí 

13 337 640 3 318 160 3 798 180 6 650 510 12 326 150 5 256 940 

3329 

Ostatní záležitostí ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
1 117 310 178 780 4 178 110 4 811 200 1 824 510 1 726 420 

3330 
Činnost registrovaných 

církví 
8 070 530 6 046 640 8 754 700 4 702 310 3 832 000 1 800 000 

3341 Rozhlas a televize 4 682 110 7 460 090 11 640 910 13 253 800 13 579 440 14 727 430 

3349 
Ostatní záležitosti 

sdělovacích prostředků 
49 387 090 53 117 910 61 675 290 73 554 460 85 614 010 78 665 790 

3369 
Ost. správa v oblasti 

kultury, církví a SP 
0 0 0 0 0 263 930 

3391 
Mezinárodní spolupráce v 

kultuře 
975 410 850 080 0 0 10 000  0 

3392 Zájmová činnost v kultuře 114 586 390 124 578 480 122 743 000 134 770 460 200 896 150 318 011 340 

3399 
Ost. zál. kultury,církví a 

sděl.prostř. 
207 219 770 275 630 870 293 290 350 372 082 740 447 466 410 410 273 030 

Výdaje kraje na kulturu 

celkem 
1 763 324 690 1 522 798 380 1 973 973 250 2 049 095 020 2 412 956 010 2 404 027 150 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Příloha č. 10 

Přijaté dotace z Ministerstva kultury v jednotlivých krajích a hlavním městě Praha 

v období 2005 až 2010 

 

Poznámka: Vysvětlivka: žlutou barvou je zvýrazněno financování plynoucí z ISPROFIN 

 

Tab. č. 1: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Jihočeským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34002 0 0 0 300 000 0 0 

34053 145 000 183 000 871000 336 000 444 000 679 000 

34054 9 120 000 5 850 000 8 555 000 8 540 000 7 905 000 5 920 000 

34055 200 000 0 0 0 0 0 

34070 270 000 592 000 682 000 1 149 000 184 000 519 620 

34341 800 000 4 325 000 2 624 000 500 000 0 0 

34342 289 000 444 000 256 000 539 000 244 000 78 000 

34352 580 000 565 000 695 000 667 000 523 000 335 000 

34711 147 000 250 000 283 000 0 78 000 266 000 

Celkem dotace 11 551 000 12 209 000 13 966 000 12 031 000 9 378 000 7 797 620 

z toho ISPROFIN 1 222 000 4 769 000 0 0 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
18,4 19,2 22,2 18,9 14,7 12,21 

                  Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

  

Tab. č. 2: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Jihomoravským krajem  

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34001 0 0 0 413 300 514 000 371 714 

34002 0 0 0 50 000 50 000 0 

34053 70 000 24 000 283 000 283 000 146 000 0 

34067 34 000         0 

34070 89 000 75 000 225 000 780 000 214 000 589 000 

34341 0 1 925 000 950 000 1 000 000 650 000 770 000 

34668 0 2 000 000 0 721 000 779 000 0 

34711 1 598 000 970 000 530 000 435 000 355 000 250 000 

34342 278 000 145 000 100 000 0 0 0 

Celkem dotace 2 069 000 5 139 000 2 088 000 3 682 300 2 708 000 2 000 000 

z toho ISPROFIN 1 876 000 5 040 000 1 580 000 2 156 000 1 784 000 1 020 000 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
1,8 4,7 1,8 3,2 2,4 1,7 

 

 Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  
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Tab. č. 3: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Karlovarským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 211 000 190 000 577 000 477 000 524 080 580 400 

34054 9 730 000 8 730 000 9 385 000 7 820 000 8 420 000 8 895 000 

34067 0 56 000 59 000 56 000 0 0 

34070 240 000 919 000 642 000 2 061 000 829 000 912 380 

34296 0 500 000 0 0 0 0 

34342 1 012 000 175 000 1 211 000 35 000 69 000 0 

34544 0 0 300 000 0 0 88 000 

34711 875 840 900 000 500 000 500 000 0 0 

Celkem dotace 12 068 840 11 470 000 12 674 000 10 949 000 9 842 080 10 475 780 

z toho ISPROFIN 1 887 844 1 575 000 1 711 000 0 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
39,7 37,7 41,2 35,5 32 34 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 4: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Královehradeckým krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 364 000 136 000 706 930 101 000 158 000 220 000 

34070 100 000 316 000 260 000 526 000 221 000 97 000 

34342 30 000 147 000 47 000 0 0 0 

34515 79 886 320 79 583 000 104 873 990 0 0 0 

34711 842 220 509 000 0 0 0 0 

Celkem dotace 81 222 540 80 691 000 105 887 920 627 000 379 000 317 000 

z toho ISPROFIN 80 758 540 80 239 000 104 921 000 0 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
146,5 145,5 191,8 1,1 0,7 0,6 

  

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 5: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Libereckým krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 240 000 237 000 550 000 899 590 443 500 233 000 

34067 286 000 0 0 0 0 0 

34070 310 000 387 660 316 000 446 000 301 150 403 600 

34273 0 0 0 26 000 0 0 

34342 243 000 188 000 90 000 18 000 104 000 32 000 

34711 0 0 41 000 376 547 0 0 

Celkem dotace 1 079 000 812 660 997 000 1 766 137 848 650 668 600 

z toho ISPROFIN 243 000 188 000 131 000 394 547 104 000 32 000 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
2,5 1,9 2,3 4 1,9 1,5 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  
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Tab. č. 6: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Moravskoslezským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

34002 0 0 0 153 000 100 000 0 

34053 287 000 312 000 199 000 196 000 300 000 424 000 

34070 106 000 147 000 441 000 501 000 380 000 349000 

34090 0 45 000 239 000 207 000 70 000 100 000 

34341 1 000 000 870 000 0 0 0 1 100 000 

34342 304 000 601 000 163 000 330 940 71 000 0 

34352 870 000 1 110 000 1 545 000 1 395 000 1 705 000 1 540 000 

34544 0 0 186 000 234 000 0 0 

34668 0 0 1 500 000 0 2 245 034 0 

34711 245 360 21 000 295 000 1 283 000 232 000 0 

Celkem dotace 2 812 360 3 106 000 4 568 000 4 299 940 5 103 034 3 513 000 

z toho ISPROFIN 1 549 360 1 492 000 1 958 000 1 613 940 2 548 034 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
2,5 2,5 3,7 3,4 4,1 2,83 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

Tab. č. 7: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Olomouckým krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 789 000 880 000 1 446 000 773 000 885 000 810 860 

34067 35 000 0 0 0 0 0 

34070 232 000 194 000 140 000 342 000 317 000 240 000 

34090 700 000 0 0 0 0 0 

34341 1 000 000 0 0 0 0 0 

34342 268 000 60 000 239 000 269 000 197 000 82 000 

34544 0 119 000 0 637 000 0 0 

34515 55 366 000 27 914 970 0 0 0 0 

34711 524 000 0 249 000 93 000 325 000 100 000 

Celkem dotace 58 914 000 29 167 970 2 074 000 2 114 000 1 724 000 1 232 860 

z toho ISPROFIN 0 0 0 269 000 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
92,2 45,6 3,2 3,3 2,7 1,9 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

Tab. č. 8: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Pardubickým krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 72 000 0 453 000 574 000 710 000 110 000 

34054 15 030 000 0 0 0 0 0 

34070 281 000 450 000 344 000 997 000 1 017 000 484 000 

34296 2 723 030 0 0 0 0 0 

34341 0 1 480 000 400 000 0 0 7 821 440 

34342 500 000 300 000 309 651 0 0 0 

34544 0 0 0 175 000 0 0 

34668 15 109 790 0 0 3 000 000 678 300 23 364 470 

34711 782 000 856 000 25 000 0 0 0 

Celkem dotace 34 497 820 3 086 000 1 531 651 4 746 000 2 405 300 3 177 910 

z toho ISPROFIN 19 114 820 0 0 3 000 000 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
68,2 6,01 3 9,2 4,6 6,1 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  
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Tab. č. 9: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Plzeňským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 435 000 579 000 1 006 000 827 000 710 000 612 000 

34057 0 200 000 0 0 0 0 

34070 515 000 1 178 000 1 030 000 1 255 000 1 130 000 510 000 

34090 0 0 0 0 100 000 42 000 

34341 0 0 1 500 000 2 000 000 1 000 000 0 

34342 756 000 478 000 518 000 189 000 105 000 73 000 

34544 0 0 0 61 000 82 000 161 000 

34710 1 500 000 3 240 000 0 0 0 0 

34711 1 224 000 928 000 1 099 000 365 000 2 399 000 331 000 

Celkem dotace 4 430 000 6 602 800 5 153 000 4 697 000 5 526 000 1 729 000 

z toho ISPROFIN 3 480 000 4 846 000 3 117 000 2 554 000 3 504 000 404 000 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
8,1 11,9 9,2 8,3 9,7 3,0 

   
Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 10: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Středočeským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34002 0 0 0 50 000 146 000 0 

34053 239 000 138 000 533 000 132 000 678 000 228 000 

34054 10 680 000 0 0 0 0 0 

34067 56 000 150 000 228 000 0 0 0 

34070 326 000 637 000 740 000 787 000 174 360 613 000 

34342 566 000 397 000 263 000 154 000 120 000 0 

34621 50 793 560 102 333 720 89 231 650 1 932 430 0 0 

34711 1 348 000 1 362 990 153 000 603 000 0 0 

Celkem dotace 64 008 560 105 018 710 91 148 650 3 658 430 1 118 360 841 000 

Z toho 

ISPROFIN 
52 707 560 104 093 710 89 647 650 2 689 430 120 000 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
55,3 89,4 75,8 2,8 0,9 0,7 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 11: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Ústeckým krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34002 0 0 0   108 000 122 000 

34053 220 000 110 000 274 000 141 000 95 000 814 370 

34070 11 120 000 571 000 487 000 1 752 000 949 000 425 000 

34341 253 000 1 965 000 1 100 000 800 000 499 990 155 000 

34342 174 000 227 000 117 320 152 630 165 000 185 000 

34711 272 000 450 000 332 000 238 000 117 000 66 760 

Celkem dotace 12 039 000 3 323 000 2 310 320 3 084 630 1 933 990 176 130 

z toho ISPROFIN 446 000 2 415 000 1 549 000 1 191 000 782 000 406 760 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
14,6 4 2,8 3,7 2,3 2,1 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  
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Tab.č. 12: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Krajem Vysočina 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 50 000 7000 0 119000 20 000 32 000 

34070 75 000 295 000 482 000 565 000 731 000 482 000 

34341 359 546 430 000 0 0 0 0 

34342 88 000 269 000 127 000 106 000 0 0 

 0 0 0 0 0 210 000 

34352 790 000 595 000 1 155 000 850 000 780 000 645 000 

34711 147 000 613 000 0 52 000 0 312 000 

Celkem dotace 1 509 546 2 209 000 1 764 000 1 692 000 1 531 000 1 844 000 

z toho ISPROFIN 359 546 1 312 000 127 000 158 000 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
2,9 4,3 3,4 3,3 2,9 3,6 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 13: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury Zlínským krajem 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34002 0 0 0 524 000 160 000 59  000 

34053 158 000 124 000 418 000 262 000 164 000 121 000 

34054 5 060 000 6 020 000 7 310 000 5 300 000 7 105 000 6 107 220 

34055 0 0 0 0 120 000 0 

34070 557 000 790 000 456 000 965 000 1 067 000 0 

34342 0 0 0 152 000 99 000 0 

34668 0 0 0 0 200 000 0 

34544 0 150 000 0 0 0 0 

34070 0 0 0 0 0 608 000 

34711 0 400 000 0 0 0 0 

Celkem dotace 5 775 000 7 484 000 8 184 000 7 203 000 8 715 000 6 895 220 

z toho ISPROFIN 0 400 000 0 152 000 99 000 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
9,8 12,7 13,9 12,2 14,7 11,7 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

 

 

Tab. č. 14: Přijaté dotace od MK ČR v oblasti kultury hl. m.  Prahou 

Účelový znak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

34053 188 000 160 000 509 000 334 000 60 000 89 000 

34054 4 060 000 3 390 000 4 145 000 1 510 000 975 000 1 595 000 

34055 400 000 200 000 0  0 232 000 

34070 509 000 828 000 932 000 2 137 000 1 875 960 955 700 

34342 270 160 214 000 50 000 0 0 34 000 

34711 719 220 904 940 961 000 310 000 210 000 90 000 

Celkem dotace 6 146 380 5 696 940 6 597 000 4 291 000 3 625 960 2 995 700 

z toho ISPROFIN 0 0 0 0 0 0 

Dotace na 1 

obyvatele kraje 
5,2 4,8 5,4 3,5 2,9 2,4 

   

Zdroj: Aris, Ufis; výkaz 40M, vlastní zpracování.  

.  
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Příloha č. 11 

 

Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček z Ministerstva 

kultury ČR veřejným rozpočtům územní úrovně 

34001 Program podpory pro památky UNESCO – NIV 

34002 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 

NIV 

34003 

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc – program 

č. 234 11G - NIV - SR 

34004 

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc – program 

č. 234 11G - NIV - EU 

34005 Program mobility pro všechny – podprogram č. 234 215 – NIV 

34006 Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí (fin 7224) 

34007 Podpora filmové produkce (fin 7241) 

34052 Záchrana architektonického dědictví – program č. 334030 – neinvestice 

34053 Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 

34054 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón – neinvestice 

34055 Havárie střech památek 

34057 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 

34070 Kulturní aktivity 

34090 Program restaurování movitých kulturních památek 

34194 Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 

34195 Účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury – program č. 334010 

34228 

Státní pomoc při obnově území poškozeného povodní 2006 – program č. 234218 – 

NIV 

34238 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven – neinvestice 

34240 Restituce – program č. 334070 – neinvestice 

34273 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 

34274 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002 – neinvestice 

34275 

Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program 

č. 334126 – neinvestice 

34276 Výdaje na financování komunitárních programů 

34277 Podpora obnovy kulturních památek – program č. 234813 – neinvestice 

34292 Záchrana architektonického dědictví – program č. 234312 – neinvestice 

34293 

Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program 

č. 234314 – neinvestice 

34294 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – program č. 234313 – 

neinvestice 

34295 

Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení – program č. 234812 – 

neinvestice 

34296 

Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení – 

program č. 234212 - neinvestice 

34310 Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 – NIV 

34341 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 

34342 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - program 
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č. 434 313 

34352 

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů 

34515 Účelové investiční dotace v oblasti kultury – program č. 334010 

34543 Záchrana architektonického dědictví – program č. 334030 – investice 

34544 Veřejné informační služby knihoven – investice 

34619 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven – investice 

34621 Restituce – program č. 334070 – investice 

34646 

Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací – program č. 234412 

– investice 

34647 

Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program 

č. 334120 – investice 

34648 Podpora obnovy kulturních památek – program č. 234813 – investice 

34664 Záchrana architektonického dědictví – program č. 234312 – investice 

34665 

Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program 

č. 234314 – investice 

34666 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – program č. 234313 – 

investice 

34667 

Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení – program č. 234812 – 

investice 

34668 

Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení – 

program č. 234212 – investice 

34710 Záchrana architektonického dědictví - investice - program č. 434 312 

34711 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - program 

č. 434 313 

34818 Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 – IV 

34820 

Státní pomoc při obnově území poškozeného povodní 2006 – program č. 234218 – 

IV 

34865 Program podpory pro památky UNESCO – IV 

34866 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 

IV 

34885 

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc – program 

č. 234 11G – IV – SR 

34886 

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc – program 

č. 234 11G – IV – EU 

34908 Program mobility pro všechny – podprogram č. 234 215 – IV 

Zdroj: Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb. – Rozpočtová skladba – aktualizovaná 21. 12. 2010. 
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Příloha č. 12 

Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem  
 

Tab. č. 1: Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem 

v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 156 169 483 164 376 786 181 233 537 187 962 141 194 500 000 182 759 140 

Výsledek hospodaření PO 1 354 164 2 782 159 3 903 171 2 236 097 218 126 857 410 

Zdroj: Výroční zprávy Jihočeského kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 2: Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 82 234 000 85 419 000 92 873 000 86 139 000 83 189 000 87 021 000 

Výsledek hospodaření PO 1 072 000 2 882 000 1 499 000 2 303 000 1 924 000 2 602 000 

Zdroj: Výroční zprávy Jihomoravského kraje, vlastní zpracování.  

Tab. č. 3: Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 

v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 62 309 000 72 587 000 80 000 000 82 560 000 84 947 000 81 0428 000 

Výsledek hospodaření PO 1 047 791 1 206 944 599 596 899 346 184 648 18 184 000 

Zdroj: Rozpočty Karlovarského kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 4: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných 

Královehradeckým krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 94 822 600 100 304 600 103 926 000 127 012 800 132 664 000 122 720 000 

Výsledek hospodaření PO 1 867 300 102 866 - 624 260 1 447 070 3 714 200 769 720 

Zdroj: Závěrečné účty a rozpočty Královehradeckého kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 5: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 66 214 146 67 335 733 70 491 900 76 067 017 78 889 407 96 466 690 

Výsledek hospodaření PO 549 196 -781 017 287 209 77 293 442 612 670 550 

Zdroj: Závěrečné účty Libereckého kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 6: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných 

Moravskoslezským krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 130 864 500 127 550 000 152 180 000 178 560 000 199 405 000 195 587 350 

Výsledek hospodaření PO 1 129 800 1 115 050 1 950 200 1 273 480 1 923 800 1 119 780 

Zdroj: Závěrečné účty Moravskoslezského kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 7: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 147 648 000 135 691 000 114 155 000 119 492 000 130 518 000 124 597 000 

Výsledek hospodaření PO 2 814 990 1 213 660 864 840 1 386 580 716 280 1 670 000 

Zdroj: Rozpočty a Závěrečné účty Olomouckého kraje, vlastní zpracování. 
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Tab. č. 8: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 79 523 600 80 929 280 93 657 910 10 824 420 83 755 540 79 326 000 

Výsledek hospodaření PO 533 503 627 637 604 708 330 952 891 850 652 000 

Zdroj: Výroční zprávy a závěrečné účty Pardubického kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 9: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 171 756 191 208 841 990 253 116 730 260 685 890 239 297 390 201 812 290 

Výsledek hospodaření PO 1 005 800 1 976 200 2 733 260 1 780 610 2 655 160 2 022 000 
 Zdroj: Závěrečné účty Plzeňského kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 10: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných 

Středočeským krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 190 202 000 177 089 000 189 480 000 207 820 000 217 554 000 230 902 000 

Výsledek hospodaření PO 15 211 670 4 284 610 2 786 810 4 249 800 1 265 300 -4 695 000 

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz/aris, vlastní zpracování. 

Tab. č. 11: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 120 692 000 124 753 000 128 995 000 127 851 000 139 250 000 151 212 000 

Výsledek hospodaření PO 2 313 182 909 497 2 072 958 2 931 365 1 472 352 2 865 000 

 Zdroj: Závěrečné účty Ústeckého kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 12: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Krajem 

Vysočina v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 96 003 000 98 520 000 107 414 000 112 082 000 115 011 000 111 610 000 

Výsledek hospodaření PO 1 670 000 1 741 000 1 301 000 1 278 020 1 404 000 614 000 

 Zdroj: Závěrečné účty a Výroční zprávy Kraje Vysočina, vlastní zpracování. 

Tab. č. 13: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským 

krajem v letech 2005 až 2010 v Kč 

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 96 420 525 100 364 350 101 394 000 105 194 500 111 662 000 111 110 500 

Výsledek hospodaření PO 784 160 499 042 931 742 978 762 1 827 274 509 610 

Zdroj: Závěrečné účty a Výroční zprávy Zlínského kraje, vlastní zpracování. 

Tab. č. 14: Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Praha 

v letech 2005 až 2010 v Kč  

PO financované z kraje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na provoz z kraje 843 288 150 949 660 230 1 006 917 790 966 523 010 1 059 093 680 850 333 509 

Výsledek hospodaření PO 10 546 420 16 327 890 19 098 600 10 442 940 31 447 100 30 827 400 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 13 

Tab. č. 1: Sumář výdajů krajů na kulturu dle odvětvového třídění za ČR v Kč 

bez hl. m. Prahy 

§ Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 123 371 190 122 701 080 139 431 330 148 005 950 151 068 070 133 241 910 

3312 Hudební činnost 42 211 030 68 125 930 80 221 040 98 268 480 101 176 600 86 030 460 

3313 Filmová tvorba a distribuce 6 061 920 6 614 960 8 013 000 9 453 000 8 976 470 9 483 000 

3314 Knihovnické činnosti 626 726 410 675 085 990 690 204 270 598 995 200 590 853 710 552 294 700 

3315 Činnosti muzeí a galerií 1 330 074 950 1 490 017 130 1 521 929 330 1 657 108 420 1 728 845 390 1 655 931 520 

3316 Vydavatelská činnost 5 954 990 7 936 810 8 618 870 11 623 990 5 305 140 4 350 180 

3317 Výstavní činnost v kultuře 3 347 520 5 758 480 4 777 690 5 016 290 3 227 370 3 343 700 

3319 Ostatní záležitosti kultury 89 046 180 87 040 710 113 308 980 142 385 720 134 887 960 128 495 550 

3321 Činnosti pam. ústavů 24 655 010 42 394 830 26 943 990 28 913 760 75 772 870 50 143 420 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
274 167 840 230 410 410 263 011 670 308 780 500 287 500 460 180 895 350 

3324 Výkup kulturních předmětů 0 0  40 000 100 000 0  0 

3326 

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot místního 

kulturního, národního a 

historického povědomí 

14 594 290 19 881 980 18 697 410 31 421 520 23 612 510 17 849 480 

3329 

Ostatní zalež. ochrany 

památek a péče o kulturní 

dědictví 
28 666 760 15 405 070 10 710 400 19 104 750 19 319 390 9 570 740 

3330 Činnost reg. církví 0 218 560 310 000 5 380 000 20 000 1 890 000 

3341 Rozhlas a televize 5 343 390 6 855 230 8 634 100 10 592 290 10 802 850 12 699 570 

3349 
Ostatní záležitosti 

sdělovacích prostředků 
13 116 100 22 919 990 21 106 150 25 412 770 24 787 520 31 728 810 

3369 Ostatní správa v kultuře 245 000 100 000 0 0 0 0 

3380 Výzkum a vývoj kult., SP 0  0 110 200 5 000 000 5 000 000 5 150 610 

3391 Mez. spolupráce v kultuře 20 000 25 000 7 802 000 475 000 597 040 631 390 

3392 Zájmová činnost v kultuře 7 984 000 10 454 500 2 070 000 13 874 260 15 868 460 21 001 300 

3399 
Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sděl.prostředky 
24 872 220 20 719 220 10 198 160 17 381 990 14 063 290 12 024 310 

Výdaje na kulturu celkem 

za kraje 
2 620 458 800 2 832 665 880 2 936 138 590 3 137 293 890 3 201 685 100 2 916 756 000 

Celk. výdaje krajů v tis. Kč 112 565 386 124 397 625 124 301 969 133 039 223 144 639 696 138 728 340 

Podíl výdajů na kulturu 2,33% 2,28% 2,36% 2,36% 2,21% 2,10% 

Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 14 

Výdaje obcí a DSO v jednotlivých krajích v letech 2005 až 2010 

 

Obce a dobrovolné svazky obcí v Jihočeském kraji nejvíce vydávaly ve sledovaném období 

na zájmovou činnost v kultuře, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, rozhlas a televizi, pořízení, zachování a obnovu 

hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, divadelní činnost, zachování 

a obnovu kulturních památek. 

Tab. č. 1: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 682 525 440 699 262 940 622 553 870 718 616 020 875 515 240 894 742 510 

Výdaje celkem  11 592 764 000 12 658 079 790 12 909 181 440 13 785 131 240 15 417 600 750 15 515 533 020 

Podíl 5,89% 5,52% 4,82% 5,21% 5,68% 5,77% 

Na obce 1 097 308 1 124 217 1 000 890 1 155 331 1 407 581 1 438 492 

Na obyvatele 1 087 1 099 988 1 129 1 373 1401 

Dotace z MK 34 933 870 44 822 560 63 958 900 45 000 050 34 140 670 92 539 680 

Zdroj: ARIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Jihočeském kraji: výdaje na kulturu činily 

748,7 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 5,49%, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činí 1,2 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu na jednoho 

obyvatele kraje byly 1.136 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily v průměru 

53 mil. Kč (dotace DSO neobdržely). 

Obce Jihomoravského kraje vydávaly na divadelní činnost, zájmovou činnost v kultuře, 

ostatní záležitosti kultury a knihovnické činnosti. Výdaje DSO plynuly v období na pořízení, 

zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

a zájmovou činnost kultury. 

Tab. č. 2: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihomoravského kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 1 502 657 930 1 593 713 900 1 540 119 320 1 615 004 120 2 039 788 610 1 525 855 430 

Výdaje celkem 24 904 871 890 28 431 939 400 26 505 502 960 27 940 067 050 28 790 650 210 29 956 762 770 

Podíl 6,03% 5,61% 5,81% 5,78% 7,08% 5,09 % 

Na obce 2 239 431 2 375 132 2 295 260 2 406 862 3 039 923 2 274 002 

Na obyvatele 1 329 1 407 1 350 1 408 1 771 1 321 

Dotace z MK 61 477 500 59 899 160 53 623 000 47 119 000 49 719 300 41 518 640 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Jihomoravském kraji: výdaje na kulturu činily 

1.636 mil. Kč, průměrný podíl na kulturu na celkových výdajích byl 5,9 %, výdaje na kulturu 

v přepočtu na jednu obec byly 2,4 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele 

kraje činily 1.721 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily v průměru 52 mil. Kč 

(DSO neobdržely dotace). 

Na území Karlovarského kraje výdaje obcí v oblasti kultury plynuly v největší výši 

na knihovnické činnosti, zachování a obnovu kulturních památek a zájmovou činnost. Největší 

výdaje DSO byly na ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví, ostatní 

záležitosti kultury a sdělovacích prostředků. 
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Tab. č. 3: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Karlovarského kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 334 443 970 538 534 210 450 388 170 415 699 270 436 792 250 433 711 740 

Výdaje celkem 5 575 728 110 6 311 171 980 6 025 321 930 6 581 741 620 7 559 846 690 7 354 392 120 

Podíl 6,00% 8,53% 7,47% 6,32% 5,78% 5,90 % 

Na obce 2 553 007 4 110 948 3 438 078 3 173 277 3 334 292 3 310 777 

Na obyvatele 1 099 1 768 1 465 1 348 1 420 1 410 

Dotace z MK 17 178 080 18 772 680 10 162 000 14 057 000 12 776 920 7 137 640 

Zdroj: ARIS, UFIS,  vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Karlovarském kraji: výdaje na kulturu činily 

435 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 6,62 %, průměrné 

výdaje na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 2,8 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.418 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 13 mil. Kč (dotace DSO neobdržely). 

Obce Královehradeckého kraje v největší míře vydávaly v období na zájmovou činnost 

v kultuře, knihovnické činnosti, zachování a obnovu kulturních památek, ostatní záležitosti 

kultury a divadelní činnost. Největší výdaje DSO plynuly na rozhlas a televizi, ostatní 

záležitosti sdělovacích prostředků, pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí a ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní 

dědictví. 

Tab. č. 4: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Královehradeckého kraje 

v období 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 629 311 370 663 242 490 596 518 080 654 991 260 929 862 450 931 445 390 

Výdaje celkem 8 770 660 600 9 929 459 590 10 539 198 240 10 908 368 340 12 398 568 280 12 410 779 700 

Podíl 7,18% 6,68% 5,66% 6,00% 7,50% 7,51 % 

Na obce 1 404 713 1 480 452 1 331 514 1 462 034 2 075 586 2 079 119 

Na obyvatele 1 148 1 207 1 080 1 181 1 677 1 678 

Dotace z MK 32 783 360 40 108 310 28 372 950 36 816 610 26 666 000 18 479 000 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Královehradeckém kraji: výdaje na kulturu činily 

734 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 6,78 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 1,6 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.392 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 31 mil. Kč (dotace DSO neobdržely). 

Obce na území Libereckého kraje nejvíce ve sledovaném období vydaly na divadelní činnost, 

zájmovou činnost v kultuře a knihovnické činnosti. DSO měly největší výdaje v oblasti 

zachování a obnovy kulturních památek, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a kultury. 

Tab. č. 5: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Libereckého kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 346 509 320 394 272 370 430 579 980 450 517 430 506 483 540 636 624 010 

Výdaje celkem 7 692 633 750 8 725 110 690 8 543 684 200 9 609 667 650 9 373 419 130 11 851 809 300 

Podíl 4,50% 4,52% 5,04% 4,69% 5,40% 5,37 % 

Na obce 1 611 671 1 833 825 2 002 698 2 095 430 2 355 737 2 961 042 

Na obyvatele 808 915 992 1 030 1 154 1 447 

Dotace z MK 19 300 000 22 502 000 19 078 590 23 620 410 22 805 020 14 917 000 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Libereckém kraji: výdaje na kulturu činily 

425,7 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 4,84 %, výdaje 
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na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 1,9 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 981 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 20 mil. Kč (DSO neobdržely dotace). 

Největší část výdajů obcí Moravskoslezského kraje plynula do oblasti zájmové činnosti 

v kultuře, divadelní činnost a knihovnické činnosti. DSO nejvíce vydaly na ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků, rozhlas a televizi a zájmovou činnost v kultuře. 

Tab. č. 6: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Moravskoslezského kraje 

v období 2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 1 576 357 850 1 501 983 590 1 461 966 230 1 445 057 510 1 562 441 400 1 980 157 100 

Výdaje celkem 26 176 345 690 28 154 073 530 26 655 971 020 29 070 478 730 31 298 342 140 33 202 977 580 

Podíl 6,02% 5,33% 5,48% 4,97% 4,99% 5,96% 

Na obce 5 272 100 5 023 356 4 889 519 4 832 968 5 225 557 6 622 599 

Na obyvatele 1 260 1 202 1 170 1 156 1 253 1 593 

Dotace z MK 22 304 000 31 643 110 23 949 000 36 664 810 29 989 000 88 500 840 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Moravskoslezském kraji: výdaje na kulturu činily 

1.509 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 5,46 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 5,3 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.271 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 39 mil. Kč. 

Obce Olomouckého kraje z největší části vydávaly na divadelní činnost, ostatní záležitosti 

kultury a zachování a obnovu kulturních památek. DSO měly největší výdaje v oblasti filmové 

tvorby a distribuce, ostatní záležitosti kultury, církví a ostatní záležitosti kultury a sdělovacích 

prostředků. 

Tab. č. 7: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Olomouckého kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 595 654 730 849 582 950 745 672 040 694 891 920 903 699 290 887 702 220 

Výdaje celkem 10 838 410 670 13 197 290 290 12 630 137 420 12 794 729 110 14 535 239 530 14 083 160 090 

Podíl 5,50% 6,44% 5,90% 5,43% 6,22% 6,30 % 

Na obce 1 504 179 2 145 411 1 883 010 1 754 778 2 282 069 2 241 672 

Na obyvatele 932 1 328 1 162 1 082 1 408 1 383 

Dotace z MK 19 193 760 71 066 930 6 059 790 29 579 860 33 084 000 19 538 140 
Zdroj: ARIS, UFIS,  vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Olomouckém kraji: výdaje na kulturu činily 

780 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 5,99 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 1,9 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.215 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 30 mil. Kč (DSO neobdržely dotace). 

Na území Pardubického kraje obce vydávaly ve sledovaném období nejvíce na ostatní 

záležitosti kultury, knihovnické činnosti a zachování a obnovu kulturních památek. DSO 

vydávaly nejvíce na zachování a obnovu kulturních památek, ostatní záležitosti ochrany 

památek a péče o kulturní dědictví a pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí. 
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Tab. č. 8: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Pardubického kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 463 667 850 590 715 080 571 661 680 631 139 970 684 461 010 708 309 070 

Výdaje celkem 8 194 440 460 9 268 678 970 9 428 515 730 9 798 799 710 10 779 348 680 11 482 569 530 

Podíl 5,66% 6,37% 6,06% 6,44% 6,35% 6,17 % 

Na obce 1 028 088 1 309 790 1 267 543 1 399 423 1 517 652 1 570 530 

Na obyvatele 916 1 163 1 118 1 225 1 326 1 369 

Dotace z MK 13 091 290 34 190 000 42 340 000 32 891 000 37 188 850 43 890 670 
Zdroj: ARIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Pardubickém kraji: výdaje na kulturu činily 

608 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 6,19 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 1,3 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.187 Kč a dotace, které obdržely obce z Ministerstva kultury 

činily v průměru 34 mil. Kč (dotace obdržely DSO pouze v roce 2008 a 2010). 

Obce Plzeňského kraje vydávaly největší část na divadelní činnost, ostatní záležitosti kultury 

a zachování a obnovu kulturních památek. DSO nejvíce vynakládaly na oblast ostatních 

záležitostí kultury, ostatních záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 

a mezinárodní spolupráci v kultuře. 

Tab. č. 9: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Plzeňského kraje v období 2005 

až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 579 516 990 615 708 220 611 845 460 741 974 060 812 075 620 827 085 970 

Výdaje celkem 11 020 973 680 11 984 043 990 13 512 137 340 15 879 975 670 14 281 901 890 14 699 034 160 

Podíl 5,26% 5,14% 4,53% 4,67% 5,69% 5,63 % 

Na obce 1 156 721 1 228 959 1 221 248 1 480 986 1 620 909 1 650 870 

Na obyvatele 1 051 1 110 1 090 1 303 1 420 1 446 

Dotace z MK 40 795 180 32 372 960 31 108 470 36 010 620 32 266 000 25 593 490 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Plzeňském kraji: výdaje na kulturu činily 

698 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 5,15 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 1,4 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.239 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 33 mil. Kč (DSO neobdržely dotace). 

Ve Středočeském kraji největší podíly výdajů plynuly na knihovnické činnosti, zachování 

a obnovu kulturních památek a zájmovou činnost v kultuře. DSO v kraji nejvíce vydávaly 

na ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, ostatní záležitosti kultury a ostatní záležitosti 

kultury, církví a sdělovacích prostředků. 

Tab. č. 10: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje v období 

2005 až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 683 138 580 839 049 240 790 624 160 886 423 230 1 060 537 450 1 000 772 210 

Výdaje celkem 20 045 190 020 22 938 083 140 22 102 779 030 23 618 651 050 26 299 008 470 26 839 890 620 

Podíl 3,41% 3,66% 3,58% 3,75% 4,03% 3,73 % 

Na obce 597 149 733 435 691 105 774 845 927 043 874 800 

Na obyvatele 590 714 658 720 850 791 

Dotace z MK 29 505 280 31 526 980 45 282 250 44 594 340 33 503 570 20 318 000 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Středočeském kraji: výdaje na kulturu činily 

877 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 3,71 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 766 tis. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 723 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 
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v průměru 29 mil. Kč (dotace obdržely DSO pouze v roce 2005 a to 50.000 Kč na kulturní 

aktivity). 

Na území Ústeckého kraje obce vydávaly ve sledovaném období největší částky na zachování 

a obnovu kulturních památek, knihovnické činnosti, zájmovou činnost v kultuře a divadelní 

činnost. DSO šly na ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ostatní 

záležitosti kultury a rozhlas a televizi. 

Tab. č. 11: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Ústeckého kraje v období 2005 

až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 770 638 710 937 081 140 831 143 820 892 291 290 1 242 177 360 1 419 782 740 

Výdaje celkem 14 995 048 020 17 203 896 150 16 332 526 410 16 400 512 580 17 608 945 280 18 852 182 130 

Podíl 5,14 % 5,45 % 5,09 % 5,44 % 7,05 % 7,53 % 

Na obce 2 176 946 2 647 122 2 347 864 2 520 597 3 508 976 4 010 685 

Na obyvatele 936 1 138 1 000 1 067 1 486 1  698 

Dotace z MK 11 820 300 38 137 000 54 623 000 38 342 200 36 497 280 24 110 630 

Zdroj: ARIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Ústeckém kraji: výdaje na kulturu činily 

1 015 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 6,01 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 2,7 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.222 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru  34 mil. Kč (dotace DSO neobdržely). 

Obce nacházející se na území Kraje Vysočina vydávaly v největší míře na zájmovou činnost 

v kultuře, zachování a obnovu kulturních památek a knihovnické činnosti. Výdaje v oblasti 

kultury DSO nejvíce plynuly na ostatní záležitosti kultury, ostatní záležitosti kultury, církví 

a sdělovacích prostředků a ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. 

Tab. č. 12: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Kraje Vysočina v období 2005 

až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 408 822 200 479 959 070 478 916 490 600 828 220 647 611 060 646 207 720 

Výdaje celkem 8 882 045 770 10 427 319 750 10 435 431 200 10 648 391 660 11 617 951 290 11 536 822 620 

Podíl 4,60% 4,60% 4,59% 5,64% 5,57% 5,60 % 

Na obce 580 713 681 760 680 279 853 449 919 902 917 909 

Na obyvatele 800 938 932 1 166 1 258 1 256 

Dotace z MK 15 385 860 21 017 740 29 764 370 43 128 120 34 068 870 120 881 150 

                            Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období v Kraji Vysočina: výdaje na kulturu činily 

544 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 5,13 %, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 772 tis. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.058 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 44 mil. Kč (DSO neobdržely dotace). 

Ve Zlínském kraji obce ve sledovaném období z kultury nejvíce vynakládaly na ostatní 

záležitosti kultury, zachování a obnovu kulturních památek a zájmovou činnost v kultuře. 

DSO v oblasti kultury vydávaly nejvíce na ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a rozhlas 

a televizi. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Tab. č. 13: Výdaje obcí a dobrovolných svazků obcí na území Zlínského kraje v období 2005 

až 2010 v Kč 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na kulturu 614 676 190 846 820 690 768 367 690 685 295 750 881 260 950 1 253 389 930 

Výdaje celkem 10 333 184 600 12 271 962 720 11 111 283 490 11 815 428 810 12 561 895 250 12 768 876 380 

Podíl 5,95% 6,90% 6,92% 5,80% 7,02% 9,82 % 

Na obce 2 015 332 2 776 461 2 519 238 2 246 871 2 889 380 4 109 475 

Na obyvatele 1 042 1 436 1 301 1 159 1 491 2 123 

Dotace z MK 15 798 520 23 661 680 10 377 630 19 585 900 24 190 000 9 187 000 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty ve sledovaném období ve Zlínském kraji: výdaje na kulturu činily 

759,3 mil. Kč, průměrný podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích byl 7,13%, výdaje 

na kulturu v přepočtu na jednu obec činily 2,8 mil. Kč, výdaje na kulturu v přepočtu 

na jednoho obyvatele kraje byly 1.425 Kč a dotace, které obdržely obce z MK ČR činily 

v průměru 17 mil. Kč (dotace v obdržely DSO pouze v roce 2009 a to 20.000 Kč). 



 

1 

 

Příloha č. 15 

 

Tab. č.1: VÝDAJE VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V LETECH 1995 AŽ 2010 V KČ 

 1995 1996 1997 1998 

Výdaje veřejných rozpočtů 565 048 000 000 655 499 000 000 676 508 000 000 727 087 506 380 

Výdaje státního rozpočtu 432 738 000 000 484 379 000 000 524 668 000 000 566 741 126 000 

Výdaje Ministerstva kultury* 3 320 429 000 3 529 776 000 3 776 307 000 4 397 464 990 

Výdaje územních rozpočtů* 132 310 000 000 171 120 000 000 151 840 000 000 160 346 380 380 

Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu  nezjištěno nezjištěno 12 379 393 510 13 172 967 940 

Výdaje státního rozpočtu na kulturu nezjištěno nezjištěno 4 731 301 510 5 154 878 940 

Výdaje územních rozpočtů na kulturu 6 903 672 000 7 516 992 000 7 648 092 000 8 018 089 000 

Výdaje krajů na kulturu nezjištěno nezjištěno x x 

Výdaje Obcí a DSO na kulturu nezjištěno nezjištěno 6,35 mld. Kč 6,62 mld. Kč 

Výdaje OkÚ na kulturu kap 380 nezjištěno nezjištěno 1,29 mld. Kč 1,4 mld. Kč 

Podíl výd. na kult. veřejných rozpočtů nezjištěno nezjištěno 1,83% 1,81% 

Podíl výdajů st. rozpočtu na kulturu nezjištěno nezjištěno 0,90% 0,91% 

Podíl výdajů SR pro MK 0,77% 0,73% 0,72% 0,78% 

Podíl výdajů na kulturu územních roz. 5,22% 4,39% 5,04% 5,00% 

 1999 2000 2001 2002 

Výdaje veřejných rozpočtů 773 260 693 210 824 997 329 090 900 090 765 840 994 566 433 250 

Výdaje státního rozpočtu 596 909 065 000 632 268 248 000 693 920 279 000 750 682 696 750 

Výdaje Ministerstva kultury* 5 244 078 500 5 371 730 330 4 760 291 330 4 809 333 580 

Výdaje územních rozpočtů* 176 351 628 210 192 729 081 090 206 170 486 840 243 883 736 500 

Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu  14 438 598 380 15 105 761 120 17 239 621 100 18 342 359 560 

Výdaje státního rozpočtu na kulturu 5 861 937 380 6 007 064 120 6 983 631 790 6 868 758 320 

Výdaje územních rozpočtů na kulturu 8 576 661 000 9 098 697 000 10 255 989 310 11 473 601 240 

Výdaje krajů na kulturu X x 188 434 870 897 291 710 

Výdaje Obcí a DSO na kulturu 7,06 mld. Kč 7,71 mld. Kč 2 371 070 2 930 640 

Výdaje OkÚ na kulturu kap 380 1,52 mld. Kč 1,39 mld. Kč 1 679 343 000 1 497 392 000 

Podíl výd. na kult. veřejných rozpočtů 1,87% 1,83% 1,92% 1,84% 

Podíl výdajů st. rozpočtu na kulturu 0,98% 0,95% 1,01% 0,92% 

Podíl výdajů MK ke SR 0,88% 0,85% 0,69% 0,64% 

Podíl výd. na kulturu územních rozp. 4,86% 4,72% 4,97% 4,70% 

 2003 2004 2005 2006 

Výdaje veřejných rozpočtů 1 113 560 442 520 1 180 696 908 770 1 249 704 707 060 1 384 068 787 070 

Výdaje státního rozpočtu 808 718 393 450 862 891 674 870 922 798 018 230 1 020 640 223 530 

Výdaje Ministerstva kultury* 6 109 477 450 6 271 656 590 5 964 197 660 6 760 483 450 

Výdaje územních rozpočtů* 304 842 049 070 317 805 233 900 326 906 688 830 363 428 563 540 

Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu  18 134 104 530 20 252 364 860 20 853 028 640 23 691 049 400 

Výdaje státního rozpočtu na kulturu 6 788 218 620 7 258 820 270 7 281 324 380 8 162 220 460 

Výdaje územních rozpočtů na kulturu 11 345 885 910 12 993 544 590 13 571 704 260 15 528 828 940 

Výdaje krajů na kulturu 1 967 497 770 2 256 527 320 2 620 458 800 2 832 665 880 

Výdaje Obcí a DSO na kulturu 772 360 5 661 160 10 951 245 820 12 696 163 060 

Výdaje OkÚ na kulturu kap 380 x x x x 

Podíl výd. na kult. veřejných rozpočtů 1,63% 1,72% 1,67% 1,71% 

Podíl výdajů st. rozpočtu na kulturu 0,84% 0,84% 0,79% 0,80% 

Podíl výdajů MK ke SR 0,76% 0,73% 0,73% 0,65% 

Podíl výd. na kulturu územních rozp. 3,72% 4,09% 4,09% 4,15% 



 

2 

 

 

 2007 2008 2009 2010 

Výdaje veřejných rozpočtů 1 454 343 889 470 1 465 779 331 210 1 589 584 135 110 1 587 028 966 340 

Výdaje státního rozpočtu 1 092 274 576 870 1 083 943 644 850 1 167 008 040 140 1 156 793 483 730 

Výdaje Ministerstva kultury* 7 480 334 430 7 940 638 090 7 844 220 730 7 706 358 500 

Výdaje územních rozpočtů* 362 069 312 600 381 835 686 360 422 576 094 970 430 235 482 610 

Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu  24 391 101 700 25 722 953 420 27 330 148 820 27 803 269 260 

Výdaje státního rozpočtu na kulturu 9 580 632 870 9 203 834 460 9 132 784 480 8 847 045 340 

Výdaje územních rozpočtů na kulturu 14 810 468 830 16 519 118 960 18 197 364 340 18 956 223 920 

Výdaje krajů na kulturu 2 936 138 590 3 137 293 890 3 201 685 100 2 916 756 000 

Výdaje Obcí a DSO na kulturu 11 874 330 240 12 481 825 070 14 995 680 240 16 039 467 920 

Podíl výd. na kult. veřejných rozpočtů 1,68% 1,75% 1,72% 1,75 % 

Podíl výdajů st. rozpočtu na kulturu 0,88% 0,85% 0,78% 0,76 % 

Podíl výdajů MK ke SR 0,66% 0,68% 0,73% 0,67 % 

Podíl výd. na kulturu územních rozp. 4,27 4,09% 4,33% 4,41 % 

* po konsolidaci.                                        Zdroj: Sumář ARIS, UFIS, 411M, 440, Mockovčiaková, vlastní výpočty. 



 

 

 

 

Příloha č. 16 

Tab. č.1: Odvětvové třídění výdajů na kulturu obcí a DSO v ČR v období 2005 až 2010 v Kč 

§ Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3311 Divadelní činnost 2 356 682 890 2 696 576 270 2 468 441 420 2 317 785 610 2 475 939 260 2 438 484 300 

3312 Hudební činnost 481 054 910 416 606 480 425 293 800 435 425 100 460 323 250 455 754 750 

3313 Film. tvorba a distrib. 230 450 820 302 364 610 266 660 700 368 006 080 432 462 300 576 915 380 

3314 Knihovnické činnosti 1 728 470 110 1 735 349 980 1 763 319 780 1 798 370 020 1 940 719 030 2 076 519 010 

3315 Činnosti muz. a galerií 594 950 550 592 745 000 568 613 760 640 887 500 930 405 990 998 753 660 

3316 Vydavatelská činnost 12 114 060 13 618 920 11 886 960 13 241 920 14 136 490 18 906 610 

3317 Výstavní čin. v kultuře 21 861 150 22 940 610 26 159 430 25 591 250 41 877 160 48 539 070 

3319 Ostatní zál. kultury 1 534 416 060 1 808 091 200 1 603 129 870 1 648 642 840 1 884 383 940 2 285 487 720 

3321 Činnosti pam. ústavů 37 471 420 51 361 990 46 697 830 54 998 320 74 131 120 67 553 950 

3322 
Zachování a obnova 

kulturních památek 
1 151 713 200 1 561 243 750 1 399 685 880 1 403 606 890 2 059 317 230 2 123 167 330 

3324 Výkup kult. předmětů 616 180 4 728 280 364 600 125 890 68 930 97 160 

3325 Pražský hrad 0 3 510 0 0 0 0 

3326 

Poř., zach. a obnova 

hodnot místního 

kulturního, nár. a hist. 

povědomí 

221 301 390 297 573 430 261 767 310 350 495 840 472 204 810 500 874 740 

3329 

Ostatní záležitosti 

ochrany památek a 

péče o kult. dědictví 

71 732 250 77 409 670 51 376 100 41 965 200 49 988 620 53 246 970 

3330 Činnost reg. církví 66 173 750 81 118 270 78 435 970 103 052 710 99 145 960 87 754 390 

3341 Rozhlas a televize 195 525 660 245 841 600 240 588 620 242 987 770 264 785 460 254 650 010 

3349 
Ostatní záležitosti 

sdělovacích prostředků 
197 541 990 257 939 240 238 484 950 259 540 330 280 405 750 282 100 790 

3361 
 Činnost ústř. OSS v 

oblasti kul. a církví 
0 146 440 1 400 0 0 0 

3362 Ostatní OSS 150 060 84 580 241 750 138 220 64 990 62 190 

3369 Ostatní správa v kult. 2 943 980 3 229 600 2 773 760 3 640 160 2 421 940 3 018 900 

3380 Výzkum a vývoj, SP 5 900 5 000 0 0 40 000 194 170 

3391 Mez. spol. v kultuře 10 301 580 7 671 790 5 091 860 3 625 510 7 862 910 10 064 040 

3392 Zájmová čin. v kultuře 1 490 076 410 1 840 075 550 1 698 114 290 1 865 292 010 2 448 669 400 2 733 327 460 

3399 
Ost.zál. kultury, církví 

a sděl. prostředků 
545 691 500 679 437 290 717 200 200 904 405 900 1 056 325 700 1 023 996 320 

Celkem za kulturu 10 951 245 820 12 696 163 060 11 874 330 240 12 481 825 070 14 995 680 240 16 039 467 920 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní propočty. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 17 

 

Tab. č. 1: Výdaje Státního rozpočtu podle odvětvového členění v tis. Kč v letech 1997 

až 2010 v tis. Kč 
 

§ 331 332 333 334 336 338 339 33  

Rok Kultura 

Ochrana 

památek a 

péče o 
kulturní 

dědictví a 

národní a 
historické 

povědomí 

Činnosti 

registrovanýc

h církví a 
náb. 

společností 

Sděl 

prostř. 

Správa v 

oblasti 

kultury, 
církví a sděl. 

prostředků 

Výzkum a 
vývoj v 

oblasti 

kultury, 
církví a 

sdělovacích 

prostředků 

Ostatní 
činnosti v 

záležitostech 

kultury, 
církví a 

sdělovacích 

 prostředků 

Kultura, 

církve a sděl. 

prostř. 

Výdaje SR 

Celkem 

1997 2 348 833 1 401 770 575 959 79 473 135 034 85 888 104 343 4 731 302 524 668 051 

1998 2 479 686 1 647 228 570 396 70 698 150 665 99 580 136 626 5 154 879 566 741 126 

1999 2 990 445 1 704 772 588 284 82 416 309 357 101 037 85 625 5 861 937 596 909 065 

2000 3 356 845 1 418 901 677 278 89 993 297 370 130 156 36 522 6 007 064 632 268 251 

2001 3 636 667 1 871 433 748 770 91 124 309 119 133 407 193 111 6 983 632 693 920 300 

2002 3 726 800 1 691 332 842 189 62 000 196 919 116 208 233 310 6 868 758 750 682 697 

2003 3 233 451 1 736 212 934 552 62 000 474 460 82 364 265 181 6 788 219 808 718 393 

2004 3 443 295 1 980 997 970 956 62 000 322 476 84 435 394 660 7 258 820 862 891 675 

2005 3 511 692 1 900 075 1 018 900 63 175 236 204 89 497 461 781 7 281 324 922 798 018 

2006 3 935 011 1 975 697 1 114 040 68 000 250 546 93 110 725 816 8 162 220 1 020 640 224 

2007 5 143 748 2 160 161 1 314 654 68 300 309 874 96 115 487 782 9 580 633 1 092 274 577 

2008 4 664 319 2 246 096 1 354 540 68 225 361 751 91 035 417 869 9 203 834 1 083 943 645 

2009 4 650 184 2 269 463 1 397 240 65 309 367 667 93 091 289 830 9 132 784 1 167 009 054 

2010 4 678 740 2 149 420 1 444 308 51 680 316 621  98 587 107 688 8 847 845 1 156 790 027 

Zdroj: ARIS 603U - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu ve funkčním členění rozpočtové skladby, vlastní  pracování. 



 

 

 

 

 

Příloha č. 18 

Památkové objekty na území jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy v letech 

2005 až 2010 

Tab. č. 1: Památkové objekty zřizované na území ÚSC s kulturně výchovným využitím 

v průměru v letech 2005 až 2010 

Kraj 
Počet hradů, zámků 

a ostatních památek  

Počet návštěvníků 

památkových 

objektů v tis. 

Kulturní akce 

uspořádané 

památkovými 

objekty 

Počet návštěvníků 

kulturních akcí v tis. 

Jihočeský 31 1 265 907 433 

Jihomoravský 28 993 4 372 395 

Karlovarský 9 282 187 131 

Královehradecký 24 722 918 242 

Liberecký 18 622 2 111 397 

Moravskoslezský 8 268 219 114 

Olomoucký 11 252 3 406 204 

Pardubický 16 272 586 183 

Plzeňský 22 526 537 246 

Středočeský 41 1 893 2 444 482 

Ústecký 23 293 963 204 

Vysočina 16 273 363 151 

Zlínský 9 384 287 191 

Hl. m. Praha 25 3 737 775 784 
Zdroj: www.nipos-mk.cz, vlastní zpracováni. 

Tab. č. 2: Návštěvníci a kulturní akce památkových objektů kulturně výchovným využitím 

v průměru v letech 2005 až 2010 

Kraj 

Průměrný počet návštěvníků 

památkových objektů v tis. 

v přepočtu na jeden 

památkový objekt 

Kulturní akce uspořádané 

památkovými objekty 

v přepočtu na jeden 

památkový objekt 

Počet návštěvníků kulturních 

akcí v přepočtu na jednu 

kulturní akci uspořádanou 

památkovými objekty 

Jihočeský 40 806 29,3 477 

Jihomoravský 35 464 156,1 90 

Karlovarský 31 333 20,8 701 

Královehradecký 30 083 38,3 264 

Liberecký 34 556 117,3 188 

Moravskoslezský 33 500 27,4 521 

Olomoucký 22 909 309,6 60 

Pardubický 17 000 36,6 312 

Plzeňský 23 909 24,4 458 

Středočeský 46 171 59,6 197 

Ústecký 12 739 41,9 212 

Vysočina 17 063 22,7 416 

Zlínský 42 667 31,9 666 

Hl. m. Praha 149 480 31,0 1012 
Zdroj: www.nipos-mk.cz, vlastní zpracováni. 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 19 
 

Regresní a korelační analýza 

Při sledování vztahu mezi naměřenými hodnotami zkoumáme: 

a. zda existuje či neexistuje závislost, případně míra intenzity – korelační analýza, 

b. konkrétní matematický tvar závislosti mezi veličinami – regresní analýza. 

Korelace zjišťuje těsnost vztahu, míru souvislosti mezi proměnnými a je mírou lineární 

závislosti proměnných. Regrese odhaduje hodnotu jedné proměnné, když známe hodnotu 

druhé proměnné stejného prvku souboru. 

Pro zjištěni hodnoty korelace je nejčastěji používaným vzorcem výpočtu Pearsonův 

korelační koeficient: 
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kde sxy – kovariance proměnných x a y
122

, sx – směrodatná odchylka proměnné x, 

sy - směrodatná odchylka proměnné y. 
 

Korelační koeficient je mírou síly lineární závislosti a nabývá hodnoty v intervalu {-1;1}, 

podle toho, zda je hodnota koeficientu kladná, či záporná, se usuzuje směr závislosti. 

Absolutní hodnota korelačního koeficientu vyjadřuje sílu lineární závislosti. Čím blíže je 

hodnota jedné, tím silnější je lineární závislost mezi proměnnými. Pokud se koeficient 

korelace blíží -1 hodnota proměnné „y“ klesá s rostoucí proměnnou „x“.  Pokud se korelační 

koeficient blíží 1 proměnná „y“ roste s rostoucím „x“. Těsnost závislosti je v této práci 

zhodnocena podle stupnice: 

r < 0,3 těsnost nízká, 

0,3 ≤ r < 0,5 těsnost mírná, 

0,5 ≤ r < 0,7 těsnost význačná, 

0,7 ≤ r < 0,9 těsnost velká, 

0,9 ≤ r ≤ 1,0 těsnost velmi vysoká. 

Pro lepší představu o výpovědní schopnosti koeficientu korelace je statistická analýza 

doplněna o výpočet koeficientu determinace r
2
, který je druhou mocninou koeficientu 

korelace
123

 a vyjadřuje procento rozptýlení empirických hodnot závislé proměnné. Např. 

hodnota r
2
=0,8 znamená, že 80 % dvojic je interpretovaných tedy, že 80 dvojic ze 100 

vykazuje stejnou závislost. 

Podle koeficientu determinace: 

                                                 

122
 Průměr násobků odchylek hodnot obou proměnných od jejich průměru. 

123
 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 272. ISBN 978–80-247–1369-4. 
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   r² ≥ 0,8  závislost je silná, 

   0,3 ≤  r² < 0,8 mírná závislost, 

   r² < 0,3 malá, respektive žádná závislost. 

 

V případě možnosti vyjádření většiny údajů přímkou se použije jednoduchý lineární regresní 

model, trendová lineární čára, pro přímku platí vztah: 

 

 
           (17.3) 

 

Testování významnosti korelačního koeficientu 

Pokud je výběrový korelační koeficient blízký nule ověřujeme, zda je nenulový jen v důsledku 

náhodného výběru. Jedním z možných způsobů testování významnosti korelačního koeficientu 

je T-test. T-test lineární nezávislosti proměnných ověřuje platnost hypotézy HA: ρ = 0 oproti 

alternativní hypotéze H1: ρ ≠ 0. Hypotéza Ha znaky jsou lineárně nezávislé a hypotéza H1 

znaky jsou lineárně závislé. Pro potřeby této práce jsou hypotézy H0 a H1 pojmenovány jako 

hypotéza Ha a hypotéza Hb. Významnost korelačního koeficientu je ověřená na hladně 

významností
124

 5 % při použití Studentova rozdělení.  Čím je hodnota významnosti α větší tím 

je chyba měření větší. Kvantil studentova rozdělení t1-0975,4 (funkce Excel TINV(α;n-2). 

Testovací statistika:  

         

 

(17.4) 

 
n – počet pokusů 

 

 

 

Oblast zamítnutí Ha: 

| t | > t1-α/2        (17.5) 

Pokud je ρ = 0 hypotéza Ha se zamítá a přijímá se alternativní hypotéza Hb. Pokud hypotézu 

Ha nezamítneme, je korelační koeficient statisticky nevýznamný, a tudíž není potvrzena 

korelace proměnných. 

  

Statistické metody jsou spočítány pomocí funkce Excel
125

. 

                                                 

124
 Čím je hladina významnosti větší tím je statistická významnost menší. 

125
 JUREČKOVÁ, Mária a Iveta MOLNÁROVÁ. Štatistika s Excelom. Liptovský Mikuláš: Akadémia 

ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika: 2005. 233 s. ISBN 80-8040-257-4. 
 



 

 

 

Příloha č. 20 

 

Regresní a korelační analýza výdajů krajů na kulturu a celkových výdajů krajů 

 

Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a celkových 

výdajů krajů v jednotlivých krajích 

X celkové výdaje krajů 

 Y výdaje krajů na kulturu 

 Ha: výdaje krajů na kulturu a celkové výdaje krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a celkové výdaje krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,668 0,446 1,795 Nezamítnutá Ha 

Jihomoravský 0,496 0,246 1,142 Nezamítnutá Ha 

Karlovarský 0,373 0,139 0,805 Nezamítnutá Ha 

Královéhradecký -0,363 0,132 -0,779 Nezamítnutá Ha 

Liberecký 0,598 0,358 1,493 Nezamítnutá Ha 

Moravskoslezský 0,907 0,823 4,311 Zamítnutá Ha 

Olomoucký -0,018 0,000 -0,037 Nezamítnutá Ha 

Pardubický -0,494 0,244 -1,137 Nezamítnutá Ha 

Plzeňský 0,699 0,489 1,955 Nezamítnutá Ha 

Středočeský 0,303 0,092 0,636 Nezamítnutá Ha 

Ústecký 0,844 0,713 3,152 Zamítnutá Ha 

Vysočina 0,721 0,520 2,081 Nezamítnutá Ha 

Zlínsky 0,891 0,794 3,921 Zamítnutá Ha 

Hl. m. Praha 0,912 0,832 4,450 Zamítnutá Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a celkových 

výdajů krajů jsou statisticky významné  

Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a celkové výdaje krajů jsou statisticky významné a jsou lineárně 

nezávislé 

Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu 

a celkových výdajů krajů 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 12  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2

                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 
Poznámka Výrok 

X celkové výdaje krajů 
0,982 0,965 18,262 

s hl. m. 

Prahou 
Zamítáme Ha Y výdaje krajů na kulturu  

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  

  

Výrok: 

Zamítáme Ha lineární závislost výdajů krajů na kulturu a celkových výdajů krajů je statisticky významná. 
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Příloha č. 21 

 

Regresní a korelační analýza výdajů krajů na kulturu a počet obyvatel krajů 

 

Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a počet 

obyvatel krajů v jednotlivých krajích 

X počet obyvatel krajů 

 Y výdaje krajů na kulturu 

 Ha: výdaje krajů na kulturu a počet obyvatel krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a počet obyvatel krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,401 0,161 0,876 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský 0,589 0,347 1,458 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,657 0,431 1,741 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký -0,521 0,271 -1,220 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,576 0,331 1,408 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský -0,251 0,063 -0,519 Nezamítáme Ha 
Olomoucký -0,032 0,001 -0,064 Nezamítáme Ha 
Pardubický 0,168 0,028 0,342 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,883 0,779 3,754 Zamítáme Ha 

Středočeský 0,202 0,041 0,412 Nezamítáme Ha 

Ústecký 0,886 0,786 3,831 Zamítáme Ha 

Vysočina 0,617 0,380 1,567 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,570 0,325 1,389 Nezamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,942 0,888 5,639 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a počet 

obyvatel krajů jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a počet obyvatel krajů jsou statisticky významné a jsou lineárně 

nezávislé 

Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a počet 

obyvatel krajů včetně hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 12  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2

                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 
Poznámka Výrok 

X počet obyvatel krajů 
0,501 0,251 2,003 

s hl. m. 

Prahou 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu  

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005–2010 

  

  

Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu počet obyvatel krajů jsou lineárně nezávislé. 
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Tab. č. 3: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a počet 

obyvatel krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2

                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 
Poznámka Výrok 

X počet obyvatel krajů 
0,612 0,374 2,565 

bez hl. m. 
Prahy 

Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu  

 pozn. výdaje a příspěvky jsou průměrné za roky 2005–2010 

  

  

Výrok: Zamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a počet obyvatel krajů jsou lineárně závislé. 
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Příloha č. 22 

Analýza výdajů krajů na činnost muzeí a galerií v období 2005 až 2010 

Graf č. 1: Výdaje krajů na činnost muzeí a galerií v období 2005 až 2010 v přepočtu 

na obyvatele v Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování

1
0
4

1
1
0

2
3
1

2
1
92

8
4

1
2
6

1
3
5

1
5
0

1
6
0

1
5
6

1
5
71
8
32
2
43

0
6

0

50

100

150

200

250

300

350

P
lz

eň
sk

ý

O
lo

m
ou

ck
ý

Ji
ho

če
sk

ý

K
ar

lo
va

rs
k
ý

S
tř

ed
o
če

sk
ý

H
l.
m

.P
ra

ha

Ú
st

ec
ký

Z
lí
n
sk

ý

V
y
so

či
na

P
ar

d
ub

ic
k
ý

K
rá

lo
ve

hr
ad

ec
k
ý

L
ib

er
ec

ký

Ji
ho

m
or

av
sk

ý
M

or
av

sk
o
le

zs
ký

kraj

K
č

 

 Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na činnost muzeí 

a galerií a výdajů na kulturu jednotlivých krajů 

X výdaje krajů na kulturu 

 Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 Ha: výdaje krajů na muzea a galerie a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na muzea a galerie a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,564 0,319 1,368 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský 0,901 0,813 4,165 Zamítáme Ha 

Karlovarský 0,969 0,938 7,810 Zamítáme Ha 

Královéhradecký -0,283 0,080 -0,590 Nezamítáme Ha 

Liberecký -0,368 0,136 -0,792 Nezamítáme Ha 

Moravskoslezský 0,948 0,899 5,983 Zamítáme Ha 

Olomoucký 0,950 0,903 6,096 Zamítáme Ha 

Pardubický 0,710 0,504 2,015 Nezamítáme Ha 

Plzeňský 0,868 0,754 3,502 Zamítáme Ha 

Středočeský 0,303 0,092 0,635 Nezamítáme Ha 

Ústecký 0,881 0,777 3,729 Zamítáme Ha 

Vysočina 0,959 0,919 6,754 Zamítáme Ha 

Zlínsky 0,801 0,641 2,673 Nezamítáme Ha 

Hl. m. Praha 0,974 0,948 8,549 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na muzea a galerie a výdaje 

krajů na kulturu jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na muzea a galerie a výdaje krajů na kulturu jsou statisticky významné a jsou 

lineárně nezávislé 
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Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na činnost muzeí 

a galerií a výdajů na kulturu krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X výdaje krajů na kulturu 
0,944 0,891 9,901 

bez hl. m.  

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 pozn. výdaje a příspěvky jsou průměrné za roky 2005–2010 

  Výrok:  Zamítáme Ha výdaje krajů na muzea a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně závislé. 

 

Tab. č. 3: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na činnost muzeí 

a galerií a počtu obyvatel jednotlivých krajů 

X počet obyvatel krajů 

 Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 Ha: výdaje krajů na muzea a galerie a počet obyvatel krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na muzea a galerie a počet obyvatel krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,790 0,624 2,578 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský 0,833 0,695 3,016 Zamítáme Ha 

Karlovarský 0,689 0,474 1,900 Nezamítáme Ha 

Královéhradecký 0,662 0,439 1,768 Nezamítáme Ha 

Liberecký -0,255 0,065 -0,527 Nezamítáme Ha 

Moravskoslezský -0,173 0,030 -0,351 Nezamítáme Ha 

Olomoucký -0,176 0,031 -0,357 Nezamítáme Ha 

Pardubický 0,638 0,407 1,659 Nezamítáme Ha 

Plzeňský 0,990 0,981 14,365 Zamítáme Ha 

Středočeský -0,559 0,313 -1,349 Nezamítáme Ha 

Ústecký 0,861 0,741 3,386 Zamítáme Ha 

Vysočina 0,567 0,322 1,378 Nezamítáme Ha 

Zlínsky 0,618 0,382 1,573 Nezamítáme Ha 

Hl. m. Praha 0,941 0,885 5,546 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na muzea a galerie 

a počet obyvatel krajů a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na muzea a galerie a počet obyvatel krajů jsou statisticky významné a jsou 

lineárně nezávislé 
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Tab. č. 4: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na činnost muzeí 

a galerií a počet obyvatel krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet obyvatel krajů 
0,570 0,325 2,405 

bez hl. m.  

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 pozn. výdaje a příspěvky jsou průměrné za roky 2005–2010 

  Výrok:  Zamítáme Ha výdaje krajů na muzea a galerie a počet obyvatelstva krajů jsou lineárně závislé. 

 

 

 

Graf č. 2: Výdaje krajů na činnost muzeí a galerií v období 2005 až 2010 v přepočtu 

na počet muzeí, galerií a památníků v Kč 

 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Tab. č. 5: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na muzea a galerie 

a počet muzeí, galerií a památníků na území jednotlivých krajů včetně poboček 

X počet muzeí, galerií a památníků na území krajů 

 Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 Ha: výdaje krajů na muzea a galerie a počet muzeí, galerií a památníků na území krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na muzea a galerie a počet muzeí, galerií a památníků na území krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,709 0,503 2,013 Nezamítáme Hb 

Jihomoravský -0,231 0,053 -0,474 Nezamítáme Hb 

Karlovarský -0,511 0,261 -1,190 Nezamítáme Hb 

Královéhradecký 0,641 0,411 1,669 Nezamítáme Hb 

Liberecký 0,434 0,188 0,963 Nezamítáme Hb 

Moravskoslezský 0,930 0,865 5,054 Zamítáme Ha 

Olomoucký -0,674 0,454 -1,824 Nezamítáme Hb 

Pardubický 0,119 0,014 0,239 Nezamítáme Hb 

Plzeňský 0,611 0,373 1,543 Nezamítáme Hb 

Středočeský -0,826 0,682 -2,928 Zamítáme Ha 

Ústecký -0,166 0,028 -0,337 Nezamítáme Hb 

Vysočina 0,669 0,447 1,798 Nezamítáme Hb 

Zlínsky 0,406 0,165 0,889 Nezamítáme Hb 

Hl. m. Praha 0,892 0,796 3,955 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na muzea a galerie a počet 

muzeí, galerií a památníků na území krajů a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Hb výdaje krajů na muzea a galerie a počet muzeí, galerií a památníků na území krajů jsou 

statisticky významné a jsou lineárně nezávislé 

 

Tab. č. 6: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na muzea a galerie 

a počet muzeí, galerií a památníků na území krajů včetně poboček bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 12  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X 
počet muzeí, galerií a památníků na 

území krajů 0,502 0,252 2,009 
bez hl. m.  

Prahy 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na muzea a galerie 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na muzea a galerie a počet muzeí, galerií a památníků na území krajů 

jsou lineárně nezávislé. 
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Příloha č. 23 

Analýza výdajů krajů na knihovnickou činnost v období 2005 až 2010 

 

Graf č. 1: Výdaje krajů na knihovnickou činnost v období 2005 až 2010 v přepočtu 

na obyvatele v Kč   

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na knihovnickou 

činnost a výdaje jednotlivých krajů na kulturu 

X výdaje krajů na kulturu 

 Y výdaje krajů na knihovnickou činnost 

 Ha: výdaje krajů na kulturu a výdaje krajů na knihovnickou činnost jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a výdaje krajů na knihovnickou činnost jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,243 0,059 -0,501 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský -0,405 0,164 -0,885 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,547 0,299 1,308 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký -0,738 0,544 -2,185 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,329 0,108 0,696 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,029 0,001 0,058 Nezamítáme Ha 
Olomoucký -0,655 0,428 -1,732 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,696 0,485 -1,940 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,247 0,061 0,509 Nezamítáme Ha 
Středočeský -0,500 0,250 -1,154 Nezamítáme Ha 
Ústecký 0,981 0,963 10,191 Zamítáme Ha 

Vysočina 0,598 0,358 1,492 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,528 0,279 1,244 Nezamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,837 0,701 3,064 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha  na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a výdaje 

krajů na knihovnickou činnost a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a výdaje krajů na knihovnickou činnost jsou statisticky významné 

a jsou lineárně nezávislé 

 



 

 

 

2 

 

Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdaje krajů na knihovnickou 

činnost a výdaje krajů na kulturu bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X výdaje krajů na kulturu 
-0,393 0,154 1,479 

bez hl. m.  

Prahy 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na knihovnickou činnost 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a výdaje krajů na knihovnickou činnost jsou lineárně 

nezávislé. 

 

Tab. č. 3: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na knihovnickou 

činnost a počet obyvatel jednotlivých krajů 

X výdaje krajů na knihovnickou činnost  

 Y výdaje krajů na kulturu 

 Ha: výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet obyvatel krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet obyvatel krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,243 0,059 -0,501 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský -0,405 0,164 -0,885 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,547 0,299 1,308 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký -0,738 0,544 -2,185 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,329 0,108 0,696 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,029 0,001 0,058 Nezamítáme Ha 
Olomoucký -0,655 0,428 -1,732 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,696 0,485 -1,940 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,247 0,061 0,509 Nezamítáme Ha 
Středočeský -0,500 0,250 -1,154 Nezamítáme Ha 
Ústecký 0,981 0,963 10,191 Zamítáme Ha 

Vysočina 0,598 0,358 1,492 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,528 0,279 1,244 Nezamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,837 0,701 3,064 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha  na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na knihovnickou činnost 

a počet obyvatel krajů a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet obyvatel krajů jsou statisticky významné 

a jsou lineárně nezávislé 
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Tab. č. 4: Korelační a determinační koeficient a T-test výdaje krajů na knihovnickou 

činnost a počet obyvatel krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika 

Oblast zamítnutí 

Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet obyvatel krajů 
-0,122 0,015 -0,425 

bez hl. m.  

Prahy 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na knihovnickou činnost 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet obyvatelstva krajů jsou lineárně 

nezávislé. 

 

Graf č. 2: Výdaje krajů na knihovnickou činnost v období 2005 až 2010 na jednu knihovnu 

v Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Tab. č. 6: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na knihovnickou 

činnost a počet knihoven na území krajů 

X počet knihoven na území krajů 

 Y výdaje krajů na knihovnickou činnost 

 Ha: výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet knihoven na území krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet knihoven na území krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,087 0,008 0,175 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský 0,524 0,274 1,229 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,499 0,249 -1,152 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,731 0,535 2,144 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,024 0,001 0,048 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,405 0,164 0,885 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,692 0,479 1,916 Nezamítáme Ha 
Pardubický 0,724 0,524 2,098 Nezamítáme Ha 
Plzeňský -0,534 0,285 -1,262 Nezamítáme Ha 
Středočeský 0,284 0,081 0,593 Nezamítáme Ha 
Ústecký -0,920 0,847 -4,708 Zamítáme Ha 

Vysočina -0,418 0,175 -0,921 Nezamítáme Ha 

Zlínsky -0,937 0,878 -5,364 Zamítáme Ha 

Hl. m. Praha -0,379 0,144 -0,819 Nezamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na knihovnickou činnost 

a počtu knihoven na území krajů a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na knihovnickou činnost a počtu knihoven na území krajů jsou statisticky 

významné a jsou lineárně nezávislé 

 

Tab. č. 7: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na knihovnickou 

činnost a počet knihoven na území krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X 

počet knihoven a jejich 

poboček na území krajů -0,006 0,000 -0,19 bez hl. m.  

Prahy 
Nezamítáme Ha 

Y 

výdaje krajů na knihovnickou 

činnost 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005–2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na knihovnickou činnost a počet knihoven na území krajů jsou lineárně 

nezávislé. 
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Příloha č. 24 

Analýza výdajů krajů na zachování a obnovu kulturních památek v období 2005 až 2010 

 

Graf č. 1: Výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek v období 2005 až 2010 

v Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na  zachování a obnovu 

kulturních památek a výdajů jednotlivých krajů na kulturu 
X výdaje krajů na kulturu 

 Y výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek  

 Ha: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,688 0,474 1,899 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský 0,553 0,305 1,326 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,452 0,205 -1,015 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,171 0,029 0,347 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,622 0,387 1,590 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,626 0,392 1,606 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,253 0,064 0,524 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,512 0,263 -1,193 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,156 0,024 0,315 Nezamítáme Ha 
Středočeský -0,383 0,147 -0,830 Nezamítáme Ha 
Ústecký 0,269 0,072 0,558 Nezamítáme Ha 
Vysočina 0,066 0,004 0,132 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,840 0,706 3,101 Zamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,964 0,929 7,220 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a výdajů krajů na kulturu a jsou statisticky významné  

Nezamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a výdaje krajů na kulturu jsou 

lineárně nezávislé 
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Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a výdajů krajů na bez hl. m. Prahy 

 
T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X výdaje krajů na kulturu 
0,486 0,236 1,927 

bez hl. m.  

Prahy 
Nezamítáme Ha 

Y 

výdaje krajů na zachování a 

obnovu kulturních památek 

 pozn. výdaje a příspěvky jsou průměrné za roky 2005–2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a výdaje krajů na kulturu jsou 

lineárně nezávislé. 

 

 

 

Graf č. 2: Výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek v období 2005 až 2010 

na obyvatele v Kč 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Tab. č. 3: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na  zachování a obnovu 

kulturních památek a počet obyvatel jednotlivých krajů 

 
X počet obyvatel krajů 

 Y výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek  

 Ha: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet obyvatel krajů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet obyvatel krajů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,238 0,056 -0,489 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský -0,308 0,095 -0,647 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,681 0,464 -1,861 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký -0,126 0,016 -0,253 Nezamítáme Ha 
Liberecký -0,245 0,060 -0,504 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský -0,772 0,596 -2,428 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,807 0,652 2,735 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,566 0,320 -1,372 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,058 0,003 0,117 Nezamítáme Ha 
Středočeský -0,437 0,191 -0,972 Nezamítáme Ha 
Ústecký -0,125 0,016 -0,253 Nezamítáme Ha 
Vysočina -0,228 0,052 -0,469 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,734 0,538 2,160 Nezamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,953 0,908 6,281 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a počtu obyvatel krajů a jsou statisticky významné  

Nezamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počtu obyvatel krajů jsou lineárně 

nezávislé 

 

 

Tab. č. 4: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na zachování 

a obnovu kulturních památek a počet obyvatel krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet obyvatel krajů 
0,232 0,054 0,792 

bez hl. m.  

Prahy 

Nezamítáme 

Ha 
Y 

výdaje krajů na zachování 

a obnovu kulturních památek 

 pozn. výdaje a příspěvky jsou průměrné za roky 2005–2010 

  Výrok: Nezamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet obyvatelstva krajů 

jsou lineárně nezávislé. 
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Graf č. 3: Výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek v období 2005 až 2010 

na počet památkových objektů v kraji v Kč  

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování
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Tab. č. 5: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a počet památkových objektů na území jednotlivých krajů 

 
X počet památkových objektů 

 Y výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek  

 Ha: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet památkových objektů jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet památkových objektů jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,042 0,002 -0,085 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský 0,429 0,184 0,950 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,845 0,715 -3,166 Zamítáme Ha 

Královéhradecký -0,435 0,189 -0,966 Nezamítáme Ha 
Liberecký -0,661 0,437 -1,761 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský -0,570 0,324 -1,386 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,150 0,023 0,304 Nezamítáme Ha 
Pardubický 0,205 0,042 0,418 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,428 0,183 0,948 Nezamítáme Ha 
Středočeský -0,240 0,058 -0,494 Nezamítáme Ha 
Ústecký -0,091 0,008 -0,182 Nezamítáme Ha 
Vysočina -0,785 0,616 -2,533 Nezamítáme Ha 
Zlínsky -0,558 0,311 -1,343 Nezamítáme Ha 
Hl. m. Praha 0,705 0,497 1,988 Nezamítáme Ha 
  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok:  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a počtu památkových objektů a jsou statisticky významné  

Nezamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet památkových objektů jsou 

lineárně nezávislé 
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Tab. č. 6: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na zachování a obnovu 

kulturních památek a a počet památkových objektů krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13 

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet památkových objektů 
0,715 0,512 3,394 bez hl. m.  

Prahy 
Zamítáme Ha 

Y 

výdaje krajů na zachování 

a obnovu kulturních památek 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  Výrok: Zamítáme Ha výdaje krajů na zachování a obnovu kulturních památek a počet památkových objektů jsou 

lineárně závislé. 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 25 

 

Podíl městského obyvatelstva v jednotlivých krajích v letech 2005 až 2010 v % 

 

Kraj/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jihočeský 64,3 65,1 65,0 64,8 64,5 64,3 

Jihomoravský 63,0 62,7 62,7 62,5 62,4 62,2 

Karlovarský 80,5 81,0 83,4 83,2 83,1 83,0 

Královehradecký 67,8 67,8 68,3 68,1 67,8 67,6 

Liberecký 77,8 78,7 78,6 78,5 78,3 78,1 

Moravskoslezský 76,6 76,4 76,2 76,1 75,8 75,6 

Olomoucký 57,5 57,8 57,6 57,3 57,1 56,9 

Pardubický 61,0 61,3 62,0 62,1 61,9 61,7 

Plzeňský 66,6 67,4 67,9 68,1 68,0 67,8 

Středočeský 54,3 54,8 54,7 54,4 54,0 53,5 

Ústecký 79,1 79,9 80,3 80,2 80,0 79,9 

Vysočina 58,5 58,4 58,5 58,4 58,2 57,9 

Zlínský 61,1 60,9 60,8 60,6 60,2 60,0 

Hl. m. Praha 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: Český statistický úřad. 
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Příloha č. 26 

 

Regresní a korelační analýza výdajů krajů na kulturu a podílu městského obyvatelstva 

v krajích 

 

Tab. č. 1: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a podílů 

městského obyvatelstva v krajích  

Y výdaje krajů na kulturu 

 X podíl městského obyvatelstva 

 Ha: výdaje krajů na kulturu a podíl městského obyvatelstva jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a podíl městského obyvatelstva jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2)) =  2,776 

Kraj 

r     

 korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t    

 testovací statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,753 0,567 2,288 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský -0,458 0,210 -1,031 Nezamítáme Ha 

Karlovarský 0,689 0,474 1,899 Nezamítáme Ha 

Královéhradecký 0,631 0,398 1,626 Nezamítáme Ha 

Liberecký -0,575 0,331 -1,407 Nezamítáme Ha 

Moravskoslezský -0,622 0,386 -1,587 Nezamítáme Ha 

Olomoucký 0,162 0,026 0,327 Nezamítáme Ha 

Pardubický 0,267 0,071 0,554 Nezamítáme Ha 

Plzeňský 0,988 0,977 13,027 Zamítáme Ha 

Středočeský -0,302 0,091 -0,634 Nezamítáme Ha 

Ústecký 0,465 0,217 1,052 Nezamítáme Ha 

Vysočina -0,211 0,045 -0,432 Nezamítáme Ha 

Zlínsky -0,948 0,898 -5,936 Zamítáme Ha 

  

 

Zdroj: Aris, Ufis, Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výrok  

   Zamítáme Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a podílů 

městského obyvatelstva a jsou statisticky významné 

Nezamítáme Ha výdaje krajů na kulturu a podíl městského obyvatelstva jsou lineárně nezávislé 

Tab. č. 2: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu 

a městského obyvatelstva 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201 

Proměnné   

    

r                  

korelační 
koeficient 

R
2

                  

koeficient 
determinace 

t                   

testovací 
statistika 

Poznámka Výrok 

X podíl městského obyvatelstva 
-0,457 0,209 -1,027 

bez hl. m. 
Prahy 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu  

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  

  

Výrok: Nezamítnutá Ha výdaje krajů na kulturu a podíl městského obyvatelstva jsou lineárně nezávislé. 
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Tab. č. 3: Korelační a determinační koeficient a T-test výdajů krajů na kulturu a městského 

obyvatelstva při spojení hl. m. Prahy a Středočeského kraje 

 
T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14  

  
  

  Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179 

Proměnné   

    

r                  

korelační 
koeficient 

R
2

                  

koeficient 
determinace 

t                   

testovací 
statistika 

Poznámka Výrok 

X podíl městského obyvatelstva 
0,256 0,065 0,529 

s hl. m. 
Prahou 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu  

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou průměrné za roky 2005-2010 

  Výrok: Nezamítnutá Ha výdaje krajů na kulturu a podíl městského obyvatelstva jsou lineárně nezávislé. 
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Příloha č. 27 

 

Regresní a korelační analýza příspěvků krajů příspěvkovým organizacím k výdajům 

krajů na kulturu v letech 2005 až 2010 

 

Tab. č. 1: Korelační koeficienty výdajů jednotlivých krajů k příspěvkům krajů PO 

Y výdaje krajů na kulturu 

 X příspěvky krajů PO 

  Ha: výdaje krajů na kulturu a příspěvky krajů PO jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a příspěvky krajů PO jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,619 0,383 1,576 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský 0,452 0,204 1,012 Nezamítáme Ha 

Karlovarský 0,421 0,177 0,928 Nezamítáme Ha 

Královéhradecký -0,574 0,329 -1,401 Nezamítáme Ha 

Liberecký 0,523 0,273 1,227 Nezamítáme Ha 

Moravskoslezský 0,688 0,473 1,894 Nezamítáme Ha 

Olomoucký 0,203 0,041 0,414 Nezamítáme Ha 

Pardubický -0,843 0,710 -3,129 Zamítáme Ha 

Plzeňský 0,830 0,688 2,971 Zamítáme Ha 

Středočeský 0,164 0,027 0,332 Nezamítáme Ha 

Ústecký 0,551 0,304 1,321 Nezamítáme Ha 

Vysočina 0,682 0,465 1,865 Nezamítáme Ha 

Zlínsky 0,990 0,981 14,190 Zamítáme Ha 

Hl. m. Praha 0,200 0,040 0,407 Nezamítáme Ha 

Výrok: 
   

 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a příspěvků 

krajů PO a jsou statisticky významné 

Nezamítnutá Ha výdaje krajů na kulturu a příspěvky krajů PO jsou lineárně nezávislé 

Tab. č. 2: Korelační koeficienty výdajů jednotlivých krajů k příspěvkům krajů PO s hl. m. 

Prahou 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 12  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X příspěvky krajů PO    
0,984 0,969 19,356 

s hl. m. 

Praha 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu   

pozn. výdaje a příspěvky  jsou  průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok: Zamítnutá Ha na hladině α =0,05 je lineární závislost výdaje krajů na kulturu a příspěvky krajů PO 

jsou statisticky významné. 
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Tab. č. 3: Korelační koeficienty výdajů jednotlivých krajů k příspěvkům krajů PO bez hl. m. 

Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X příspěvky krajů PO    
0,605 0,366 2,522 

bez hl. m. 

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu   

pozn. výdaje a příspěvky  jsou  průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok: Zamítnutá Ha na hladině α =0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a příspěvků krajů PO 

jsou statisticky významné 

 

Tab. č. 4: Korelační koeficienty příspěvků krajů PO počtu PO v oblasti kultury 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14 

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 12  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet PO v krajích   
0,602 0,362 2,498 

s hl. m. 

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y příspěvky krajů PO   

pozn. výdaje a příspěvky jsou průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok: Zamítnutá Ha na hladině α =0,05 je lineární závislost výdaje krajů na kulturu a příspěvky krajů PO 

jsou statisticky významné 
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Příloha č. 28 

Analýza výdajů krajů na kulturu a dotací poskytnutým krajům od MK ČR v letech 2005 

až 2010 

 

Graf č. 1: Průměrná hodnota dotace MK ČR krajům v přepočtu na jednoho obyvatele kraje 

v období 2005 až 2010 v Kč 

Zdroj: www.nipos-mk.cz, vlastní zpracováni.
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Tab. č. 1: Korelační koeficienty výdajů jednotlivých krajů k dotacím poskytnutým 

jednotlivým krajům od MK ČR 

 
X dotace poskytnuté krajům od MK ČR 

 Y výdaje krajů na kulturu 

 Ha: výdaje krajů na kulturu a dotace poskytnuté krajům od MK ČR jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje krajů na kulturu a dotace poskytnuté krajům od MK ČR jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,282 0,080 -0,588 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský 0,062 0,004 0,124 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,217 0,047 -0,444 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,767 0,588 2,390 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,307 0,094 0,644 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,039 0,001 0,077 Nezamítáme Ha 
Olomoucký -0,039 0,002 -0,079 Nezamítáme Ha 
Pardubický 0,097 0,009 0,194 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,263 0,069 0,545 Nezamítáme Ha 
Středočeský 0,122 0,015 0,245 Nezamítáme Ha 
Ústecký -0,152 0,023 -0,307 Nezamítáme Ha 
Vysočina -0,267 0,071 -0,553 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,825 0,681 2,921 Zamítáme Ha 

Hl. m. Praha -0,795 0,632 -2,624 Nezamítáme Ha 

Výrok: 
   

 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a dotací 

poskytnutých krajům od MK ČR a jsou statisticky významné 

 Nezamítnutá Ha výdaje krajů na kulturu a dotace poskytnuté krajům od MK ČR jsou lineárně nezávislé 
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Tab. č.  2: Korelační a regresní analýza výdajů krajů a dotací poskytnutých krajům 

od MK ČR bez hl. města Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X dotace poskytnuté krajům od MK ČR   
0,575 0,331 2,332 

bez hl. m. 

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou  průměr za roky 2005-2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok:                 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost výdajů krajů na kulturu a dotací 

poskytnutých krajům od MK ČR jsou statisticky významné. 
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Příloha č. 29 

 

Analýza výdajů obcí a DSO na kulturu v období 2005 až 2010 

 

Graf č. 1: Průměrné podíly výdajů na kulturu na celkových výdajích obcí a DSO na území 

jednotlivých krajů v období 2005 až 2010 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Tab. č. 1: Korelační koeficienty celkových výdajů a výdajů na kulturu obcí a DSO na území 

krajů 

 
X celkové výdaje obcí a DSO 

 Y výdaje obcí a DSO na kulturu 

 Ha: celkové výdaje a výdaje na kulturu obcí a DSO jsou lineárně nezávislé 

Hb: celkové výdaje a výdaje na kulturu obcí a DSO jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,887 0,786 3,837 Zamítáme Ha 
Jihomoravský 0,355 0,126 0,758 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,260 0,068 0,538 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,852 0,727 3,260 Zamítáme Ha 
Liberecký 0,962 0,925 7,021 Zamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,730 0,533 2,138 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,948 0,899 5,953 Zamítáme Ha 
Pardubický 0,969 0,940 7,906 Zamítáme Ha 
Plzeňský 0,780 0,608 2,490 Nezamítáme Ha 
Středočeský 0,979 0,958 9,500 Zamítáme Ha 
Ústecký 0,925 0,855 4,860 Zamítáme Ha 
Vysočina 0,914 0,835 4,496 Zamítáme Ha 

Zlínsky 0,774 0,599 2,443 Nezamítáme Ha 

Výrok: 
   

 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost celkových výdajů a výdajů na kulturu 

obcí a DSO a jsou statisticky významné 

 Nezamítnutá Ha celkové výdaje a výdaje na kulturu obcí a DSO jsou lineárně nezávislé 
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Tab. č.  2: Korelační a regresní analýza celkových výdajů a výdajů na kulturu obcí a DSO 

na území krajů bez hl. m. Prahy 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X celkové výdaje obcí a DSO   
0,925 0,856 8,086 

bez hl. m. 

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje obcí a DSO na kulturu 

 pozn. výdaje a příspěvky  jsou  průměr za roky 2005-2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok:                 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost celkových výdajů a výdajů na kulturu obcí 

a DSO na území krajů a jsou statisticky významné. 

 

 

Graf č. 2: Průměrné výdaje obcí a DSO na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele kraje 

v období 2005 až 2010 

Zdroj: ARIS, UFIS, vlastní zpracování.
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Tab. č. 3: Korelační a regresní koeficienty výdajů obcí a DSO na kulturu a počtu obyvatel 

na území krajů 

 
X počet obyvatel na území jednotlivých krajů 

  Y výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů 

 Ha: výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů a počet obyvatel na území jednotlivých krajů jsou lineárně 

nezávislé 

Hb: výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů a počet obyvatel na území jednotlivých krajů jsou lineárně 

závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský 0,735 0,541 2,171 Nezamítáme Ha 
Jihomoravský 0,445 0,198 0,992 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,011 0,000 0,021 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,631 0,399 1,629 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,889 0,790 3,883 Zamítáme Ha 

Moravskoslezský -0,911 0,829 -4,409 Zamítáme Ha 

Olomoucký 0,443 0,196 0,987 Nezamítáme Ha 

Pardubický 0,913 0,833 4,463 Zamítáme Ha 
Plzeňský 0,947 0,897 5,903 Zamítáme Ha 
Středočeský 0,897 0,805 4,065 Zamítáme Ha 
Ústecký 0,632 0,400 1,632 Nezamítáme Ha 

Vysočina 0,887 0,787 3,843 Zamítáme Ha 

Zlínsky -0,183 0,033 -0,372 Nezamítáme Ha 

Hl. m. Praha 0,801 0,642 2,678 Nezamítáme Ha 

Výrok: 
   

 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α=0,05 je lineární závislost výdajů obcí a DSO na kulturu na území 

krajů a počtu obyvatel na území jednotlivých krajů jsou statisticky významné 

Nezamítnutá Ha výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů a počet obyvatel na území jednotlivých krajů jsou 

lineárně nezávislé 

 

Tab. č. 4: Korelační a regresní analýza výdajů obcí a DSO na kulturu a počtu obyvatel 

na území krajů 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=14  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;14-2) ) =  2,179   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů 
0,866 0,750 5,737 

s hl. m. 

Praha 

Zamítáme 

Ha Y počet obyvatel na území jednotlivých krajů   

pozn. výdaje a příspěvky  jsou  průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok: Zamítnutá Ha výdaje obcí a DSO na kulturu na území krajů a počet obyvatel na území jsou lineárně 

závislé. 

  

     

 



 

 

 

 

Příloha č. 30 

Regresní a korelační analýza výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí 

na území krajů v období 2005 až 2010 

 

Tab. č. 1: Korelační a regresní koeficienty výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí 

na území jednotlivých krajů 

 
X: počet kulturních institucí  

  Y: výdaje krajů na kulturu 

 Ha: počet kulturních institucí a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

Hb: počet kulturních institucí a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,371 0,138 -0,800 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský -0,782 0,611 -2,508 Nezamítáme Ha 
Karlovarský -0,285 0,081 -0,595 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký 0,641 0,411 1,672 Nezamítáme Ha 
Liberecký -0,727 0,528 -2,115 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský 0,468 0,219 1,058 Nezamítáme Ha 
Olomoucký 0,103 0,011 0,207 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,173 0,030 -0,351 Nezamítáme Ha 
Plzeňský -0,919 0,844 -4,652 Zamítáme Ha 

Středočeský -0,163 0,026 -0,330 Nezamítáme Ha 

Ústecký -0,863 0,746 -3,423 Zamítáme Ha 

Vysočina -0,529 0,280 -1,248 Nezamítáme Ha 

Zlínsky 0,901 0,812 4,162 Zamítáme Ha 

Hl. m. Praha 0,858 0,736 3,344 Zamítáme Ha 

Výrok: 
  

 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 je lineární závislost mezi počtem kulturních institucí a výdaji 

krajů na kulturu a jsou statisticky významné 

 Nezamítnutá Ha  počet kulturních institucí a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

 

Tab. č. 2: Korelační a regresní analýza výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí 

na území krajů 

T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r - korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X počet kulturních institucí 
0,722 0,521 3,460 

bez hl. m. 

Prahy 
Zamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu   

pozn. výdaje a příspěvky jsou průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok:                 

Zamítnutá Ha výdaje krajů na kulturu a počet kulturních institucí jsou lineárně závislé. 



 

 

 

 

Příloha č. 31 

 

Regresní a korelační analýza výdajů krajů na kulturu a výdajů obcí a DSO na kulturu 

na území krajů  

 

Tab. č. 1: Korelační a regresní koeficienty výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí 

na území jednotlivých krajů 

 
X: výdaje obcí a DSO na kulturu  

  Y: výdaje krajů na kulturu 

 Ha: výdaje obcí a DSO na kulturu a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

Hb: výdaje obcí a DSO na kulturu a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně závislé 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 4  ( funkce Excel TINV(0,05;6-2) ) = 2,776 

Kraj 

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Výrok 

Jihočeský -0,214 0,046 -0,439 Nezamítáme Ha 

Jihomoravský 0,016 0,000 0,033 Nezamítáme Ha 
Karlovarský 0,289 0,083 0,603 Nezamítáme Ha 
Královéhradecký -0,616 0,380 -1,565 Nezamítáme Ha 
Liberecký 0,440 0,193 0,980 Nezamítáme Ha 
Moravskoslezský -0,096 0,009 -0,194 Nezamítáme Ha 
Olomoucký -0,330 0,109 -0,700 Nezamítáme Ha 
Pardubický -0,154 0,024 -0,312 Nezamítáme Ha 
Plzeňský 0,714 0,509 2,038 Nezamítáme Ha 
Středočeský 0,482 0,232 1,099 Nezamítáme Ha 
Ústecký 0,553 0,306 1,327 Nezamítáme Ha 
Vysočina 0,657 0,432 1,745 Nezamítáme Ha 
Zlínsky 0,627 0,393 1,611 Nezamítáme Ha 
Výrok: 

  
 Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Zamítnutá Ha na hladině významnosti α =0,05 výdaje obcí a DSO na kulturu a výdaje krajů na kulturu jsou 

statisticky významné 

 Nezamítnutá Ha  výdaje obcí a DSO na kulturu a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé 

 

Tab. č. 2: Korelační a regresní analýza výdajů krajů na kulturu a počtu kulturních institucí 

na území krajů 

 
T-test nezávislosti proměnných X, Y na hladině spolehlivosti α  = 0,05 

r – korelační koeficient vyjadřuje míru lineární závislosti (0-lineárně nezávislé) 

 
Hypotézy 

   

Použité 

rozdělení 
Testovací statistika Oblast zamítnutí Ha 

Ha:ρ = 0 Ha: X a Y jsou lineárně nezávislé 
Studentovo 

 

|t| > t1-α/2 
Hb:ρ ≠ 0 Hb: X a Y jsou lineárně závislé 

n=13  

  
  

  
 

Kvantil Studentového rozdělení  t1-0,975, 11  ( funkce Excel TINV(0,05;13-2) ) =  2,201   

Proměnné 

  

r                  

korelační 

koeficient 

R
2
                  

koeficient 

determinace 

t                   

testovací 

statistika 

Poznámka Výrok 

X výdaje obcí a DSO na kulturu 0,320 0,103 0,676 bez hl. m. 

Prahy 

Nezamítáme 

Ha Y výdaje krajů na kulturu   

pozn. výdaje a příspěvky jsou průměr za roky 2005–2010   Zdroj: Aris, Ufis, vlastní zpracování. 

Výrok:                 

Nezamítnutá Ha výdaje obcí a DSO na kulturu a výdaje krajů na kulturu jsou lineárně nezávislé. 

 


