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Anotace 
Hlavní funkcí kultury je tvorba, produkce, zprost�edkování a ochrana kulturních statk�. 
Kultura produkuje mimo jiné i ve�ejné statky, jejichž spot�eba p�sobí jako pozitivní 
externalita, proto je podpora z ve�ejných rozpo�t� nutná. P�edm�tem diserta�ní práce 
je problematika financování kultury z ve�ejných rozpo�t� v �eské republice na území 
kraj�, zejména pak z rozpo�t� kraj�. Ve�ejné rozpo�ty jsou hlavním zdrojem financí pro 
kulturu. Od roku 1990 se problematika financování kulturních �inností stále více posouvá 
sm�rem k bydlištím ob�an� a v souvislosti s reformou ve�ejné správy došlo 
k decentralizaci správy kultury, tj. v p�esunu odpov�dnosti za zajišt�ní ve�ejných služeb 
kultury na obce a kraje, které jsou zodpov�dné za ochranu a rozvoj kulturních hodnot na 
svém území. Vliv na kulturu má také lokalizace území obce �i kraje v rámci regionu �R, 
úrove� dopravní infrastruktury, charakter sídla, typ osídlení, demografická struktura 
obyvatel, nezam�stnanost, úrove� p�íjm� domácností apod. 
Cílem diserta�ní práce je posouzení vlivu fiskální decentralizace financování kultury 
na území kraj� �R. Doporu�ení k financování kultury na území kraj� je provedeno 
na základ� zhodnocení financování kultury, identifikování a charakterizování rozdílu 
ve výdajích kraj� na kulturu. 
Financování kultury z rozpo�t� kraj� zahrnuje �innost knihoven, muzeí a galerií, divadel, 
zachování a obnovu kulturních památek jakožto i �innost památkových ústav�, 
registrovaných církví, rozhlas a televizi, sd�lovací prost�edky, výzkum a vývoj kultury, 
nabídku kulturních, spole�enských, vzd�lávacích program� r�zných typ� kulturních dom�
a st�edisek, �innosti dobrovolných ob�anských aktivit, nevládních neziskových organizací 
a také v neposlední �ad� m�stské slavnosti, festivaly, apod. 
Posouzení vlivu fiskální decentralizace je provedeno zejména pomocí regresní a korela�ní 
analýzy závislosti výdaj� kraj� na kulturu na jiných faktorech, které by mohly mít mimo 
jiné vliv na velikost výdaj� na kulturu. Každá analyzovaná �ást výdaj� na kulturu 
je dopln�ná o díl�í zhodnocení a návrhy a doporu�ení k financování výdaj� 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. 



OBSAH 
1 ÚVOD .................................................................................................................................... 1 
2 CÍLE A HYPOTÉZY ............................................................................................................. 2 
3 METODIKA �EŠENÍ ........................................................................................................... 4 
4 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ A SPRÁVY KULTURY NA ÚZEMÍ KRAJ� .................... 5 
5 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ KULTURY KRAJI ........................................................ 6 
6 DOPORU�ENÍ A NÁM	TY K ROZVOJI SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ KULTURY 

V KRAJÍCH ........................................................................................................................... 9 
6.1 Zhodnocení a doporu�ení pro systém financování kultury v �R ....................................... 10
6.2 Zhodnocení a doporu�ení pro financování kultury územními samosprávnými celky........ 14
7 ZÁV	R ................................................................................................................................ 16 
SEZNAM LITERATURY 
SEZNAM PUBLIKA�NÍ �INNOSTI AUTORKY 



1 

1 ÚVOD 
Kultura je jedním z významných faktor� života ob�an�, který napomáhá její integraci jako 
celku. Významnou m�rou p�ispívá k intelektuální, emociální i morální úrovni jedinc�
a v tomto smyslu plní výchovn� vzd�lávací funkci. Kultura vytvá�í nápl� volného �asu 
a je prevencí p�ed jevy, jimiž je ohrožena zejména mládež. Jedná se, nap�. o gamblerství, 
narkomanii, kriminalitu apod. Kultura je d�ležitá pro své sociální a estetické p�ínosy.1  
Kultura není obecn� vnímána pouze jako um�lecká �innost nebo její výsledky, ale i jako 
poznávací, osv�tové, zájmové a vzd�lávací aktivity, spolková �innost, tradice zvyky, a také 
i p�írodní a urbanizované prost�edí individuálního života. Kultura je velmi strukturovanou 
oblastí r�znorodých individuálních, skupinových i spole�enských zájm�, aktivit a �inností, 
které napomáhají identifikaci a rozvoji jednotlivce a zárove� k integraci ob�anské spole�nosti, 
významnou funkcí kultury je také její sociální a komunika�ní funkce. 
S ohledem na povahu kulturních �inností a aktivit jsou prioritními okolnostmi financování 
kultury z ve�ejných rozpo�t� ekonomické, sociální a jiné okolnosti individuálního života 
a života domácností. Nezanedbatelný vliv na kulturu má také vliv lokalizace území obce 
�i kraje v rámci regionu �R, úrove� dopravní infrastruktury, charakter sídla, typ osídlení, 
demografická struktura obyvatel, nezam�stnanost, úrove� p�íjm� domácností apod. 
S ohledem na charakter rozhodovacích proces� o ve�ejných v�cech a prost�edcích ve�ejných 
rozpo�t� je podstatné, jaká je ochota a možnost ob�an� tyto procesy ve prosp�ch kultury 
ovliv�ovat a samoz�ejm� i motivace a profesionalita t�ch, kte�í jsou k rozhodování zmocn�ni 
– a
 již volbami �i zákonem2.   
Kultura pat�í mezi segmenty (odv�tví) národního hospodá�ství, kterými se ve�ejná ekonomika 
zabývá z d�vodu smíšení soukromého a ve�ejného sektoru (�ást odv�tví produkuje statky 
a služby soukromé a �ást statk� a služeb ve�ejného charakteru). Velikost a strukturu ve�ejného 
sektoru ovliv�ují r�zné faktory, mezi n�ž pat�í i faktory kulturn� náboženské. Z hlediska 
ve�ejného sektoru je základní funkcí státu – ve�ejné správy, sociální funkce, která 
je realizována prost�ednictvím odv�tví zdravotnictví, školství, kultury, t�lesné výchovy 
a sportu, sociálních a komunálních služeb.  Kultura se prolíná i do jiných odv�tví a stanovit 
hranice mezi kulturou a jiným odv�tví není vždy snadné. P�íkladem mohou být kulturní 
aktivity probíhající ve školách a naopak vzd�lávací aktivity v kulturních za�ízeních.  
                                                          
1 MINISTERSTVO KULTURY �R. Státní kulturní politika �eské republiky 2009 – 2014. Praha, 2009.  
2 MOCKOV�IAKOVÁ, Alena. Financování kultury z ve�ejných rozpo�t� v roce 2009 (2001-2009), Praha, 
2009. 
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Hlavním zdrojem financí pro kulturu jsou ve�ejné rozpo�ty. Právnické osoby �i aktivity 
v oblasti kultury by se t�žko obešly bez p�ísp�vku �i dotace z ve�ejných rozpo�t� nebo 
bez jiného p�isp�ní ve�ejné správy a to a
 už finan�ního �i materiálního, tj. poskytnutí 
nebytových prostor, organiza�ní nebo provozní podpory aj. Aktivity v kultu�e jsou svou 
povahou ztrátové samoz�ejm� až na výjimky, které mohou tvo�it ve�ejná užití n�kterých typ�
autorských d�l. �innosti v kultu�e jsou ekonomicky neefektivní, jen velmi málo kulturních 
za�ízení si na svou �innost ze vstupného a dopl�kového prodeje nebo služeb dokáží vyd�lat. 
Náklady na poskytnutí ve�ejných služeb v kultu�e jsou vyšší než p�íjmy na tyto služby 
od obyvatelstva. 
Rozhodování o ve�ejných výdajích na kulturu v krajích spadá do samostatné p�sobnosti obcí 
a kraj�, kde svou úlohu, bezpochyby, hraje i stát. Objem prost�edk�, které m�že územní 
samospráva využít v oblasti kultury, je vymezen (je závislý) od objemu vlastních p�íjm�
rozpo�t� územních samospráv, jejichž hlavní podíl je tvo�en výnosem z daní.  
Financování kultury z ve�ejných rozpo�t� zahrnuje výdaje na �innost knihoven, muzeí, 
galerií i divadel, filmovou tvorbu, vydavatelskou �innost, výstavní �innost v kultu�e, 
zachování a obnovu kulturních památek jakožto i �innost památkových ústav�, 
registrovaných církví, rozhlas a televizi, sd�lovací prost�edky, výzkum a vývoj kultury, 
nabídku kulturních, spole�enských, vzd�lávacích program� r�zných typ� kulturních dom�
a st�edisek, �innosti dobrovolných ob�anských aktivit, nevládních neziskových organizací, ale 
také v neposlední �ad� m�stské slavnosti, festivaly, apod.   
Diserta�ní práce je �len�na krom úvodu a záv�ru do �ty� základních �ástí, které sm��ují 
k dosažení a napln�ní stanoveného cíle a ov��ení hypotéz, které byly stanoveny.  
První �ást práce je zam��ena na definování a vymezení podstaty kultury z hlediska 
teoretických poznatk�, vycházejících z analýzy sekundárních zdroj� a pramen� literatury. 
V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy a prvky ekonomického systému kultury, 
modely kultury, vztah státu ke kultu�e, vývoj kultury a také p�ínosy kultury. 
Problematikou financování kultury z jednotlivých úrovní ve�ejných rozpo�t� v �eské 
republice se zabývá druhá �ást práce. Popsány jsou možné druhy podpory kultury i možnosti 
financování kultury z fond� Evropské unie.  
T�etí �ást práce se v�nuje analýze financování a správy kultury v jednotlivých krajích �R 
ve sledovaném období, tj. 2005 až 2010. Je zde obsaženo financování kultury z ve�ejných 
rozpo�t�, a to financování kultury z rozpo�t� vyšších územních samosprávných celk�
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v jednotlivých oblastech dle odv�tvového hlediska, dotace získané vyššími územními 
samosprávnými celky od Ministerstva kultury �R, financování p�ísp�vkových organizací 
v oblasti kultury. 
Provedená analýza a komparace jednotlivých kraj� a následné záv�ry vyplývající z práce jsou 
shrnuty ve �tvrté �ásti. Zhodnocení financování v letech 2005 až 2010 je provedeno pomocí 
popisné statistiky kardinálních veli�in a aritmetickým pr�m�rem. Zhodnocení je zam��eno 
na strukturu výdaj� kraj� na kulturu a jejich podíl k celkovým výdaj�m kraj�, na velikost 
výdaj� na kulturu v p�epo�tu na obyvatele kraje, na výši dotací, které kraj obdržel 
od Ministerstva kultury �R, na výši výdaj� kraj� p�ísp�vkovým organizacím kraj� v oblasti 
kultury a také na výdaje obcí a dobrovolných svazk� obcí na kulturu. V záv�ru této kapitoly 
jsou využity statistické metody v podob� korelace a regrese. Tyto statistické metody jsou 
zam��eny na závislost výdaj� jednotlivých kraj� na kulturu k jiným prom�nným veli�inám, 
jako nap�íklad po�et kulturních za�ízení, dotace od MK �R, po�et obyvatel apod. Získané 
poznatky pak ústí v doporu�ení k financování kultury v krajích. 
Teoretická �ást práce vychází z �eské i zahrani�ní literatury, které je ovšem v oblasti 
ekonomiky kultury nedostatek. Uvedené pojetí financování kultury na úrovni kraj� není nikde 
�ešeno, financováním kultury v rámci �eské republiky zabývá PhDr. Alena Mockov�iaková. 
Ta pojímá však kulturu z jiného pohledu3, který je zam��en více na financování kultury jako 
celku, pop�ípad� funk�ním �len�ním výdaj� na kulturu apod. Pramen� v oblasti kultury 
je mnoho, p�evážn� se, ale zabývají jinými aspekty než ekonomickými, nap�. aspekty 
socio-kulturními, historickými, podnikovou kulturou, organiza�ní kulturou. Analytická �ást 
je podložena �íselnými údaji získanými z Ministerstva financí �R, �eského statistického 
ú�adu, Národního informa�ního a poradenského st�ediska pro kulturu a v neposlední �ad�
z údaj� získaných z jednotlivých kraj� �R.  

2 CÍLE A HYPOTÉZY  
Cílem diserta�ní práce je, posouzení vlivu fiskální decentralizace financování kultury 
na postavení kultury na území kraj� �R. Doporu�ení k financování kultury na území kraj�
je provedeno na základ� zhodnocení financování kultury, identifikování a charakterizování 
rozdíl� ve výdajích kraj� na kulturu. Financování kultury na území kraj� zahrnuje 

                                                          
3 Nap�. výdaje na kulturu v úhrnu celé �R, rozd�lení výdaj� na kulturu na kapitálové a b�žné výdaje, statistika 
na území celé �R a kraj�, dotace MK �R na kulturu jako celku. 
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financování kultury vyššími samosprávnými územními celky (kraji) a financováni kultury 
obcí a dobrovolných svazk� obcí nacházejícími se na území jednotlivých kraj� �R. 
Stanovené hypotézy pro dizerta�ní práci jsou: 
Hypotéza �. 1: Decentralizace financování kultury se projevuje výraznými rozdíly 
ve financování kultury mezi vyššími územními samosprávnými celky, ve vztahu  podíl� výdaj�
na kulturu k celkovým výdaj�m kraj� a jiných sledovaných faktor�.  
K potvrzení hypotézy je mimo podíl� výdaj� na kulturu k celkovým výdaj�m, výdaj�
v p�epo�tu na obyvatele použité i hledisko sledovaných výdaj� v p�epo�tu na organizace 
spadající do oblasti kultury.  
Hypotéza �. 2: Výdaje samosprávných kraj� na kulturu jsou relativn� stabilní z pohledu 
podíl� výdaj� k celkovým výdaj�m. Výdaje na kulturu v krajích nejsou jen nahodilou 
položkou, ale mají své stabilní a pevné místo p�i každoro�ním sestavování rozpo�t�. 

3 METODIKA �EŠENÍ 
K �ešení jsou využity zejména metody regresní a korela�ní analýzy. Pro pot�eby práce 
je použito pojmu kraj, �ímž jsou z hlediska územního, myšleny samosprávné kraje – vyšší 
územní samosprávné celky. Hlavní m�sto Praha kv�li svému zvláštnímu postavení, 
je zahrnuto do srovnání jednotlivých segment� výdaj� na kulturu na základ� subjektivního 
posouzení a dle pot�ebnosti. Práce by m�la p�isp�t ke zhodnocení finan�ní situace �eské 
kultury v kompetenci porovnání jednotlivých kraj�, ke stimulaci nástroj� na zvýšení podílu 
soukromých zdroj� na financování kultury, v�tšímu zainteresování ob�an� o finan�ní situaci 
v kultu�e a v neposlední �ad� jako podklad dalšímu hlubšímu zkoumání. Problematika 
je zkoumána z pohledu ve�ejných rozpo�t� kraj�, jejichž prost�edky jsou poskytovány 
do odv�tví kultury, s cílem poukázání rozdílnosti v jednotlivých krajích a jejich p�vodu.  
Nalezení a zkoumání vzniku rozdílných výdaj� na kulturu v krajích je provedeno v závislosti 
na jiných, daty podložených, jevech. Na základ� analýzy základních ukazatel� je v kapitole 
provedena statistická analýza možných závislostí výdaj� na kulturu v krajích prost�ednictvím 
korela�ní a regresní analýzy. Výdaje na kulturu jsou závislou (vysv�tlovanou) veli�inou „y“ 
a „x“ vysv�tlující (nezávislou) veli�inou vzniklých rozdílností. Jednotlivé výpo�ty a údaje 
regresní a korela�ní analýzy podkapitol jsou uvedeny v p�ílohách vztahujících se k dané 
podkapitole. Pro vyjád�ení jednotlivých závislostí je nejprve provedena korela�ní a regresní 
analýza ve sledovaném období na území jednotlivých kraj� a následn� mezi jednotlivými 
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kraji jako pr�m�r sledovaného období. Z d�vodu malého množství dat je nutné prov��it 
spolehlivost korela�ní a regresní analýzy. Zvoleným a jedním z možných testovacích zp�sob�
je T-test, kdy ov��ujeme na hladin� významnosti 5 % platnost dvou hypotéz Ha veli�iny jsou 
lineárn� nezávislé a Hb veli�iny jsou lineárn� závislé. Platnost hypotéz je provedena 
zamítnutím anebo p�ijetím hypotézy Ha. 
Financování kultury z rozpo�t� územních samosprávných celk� – kraj� zahrnuje: �innost 
knihoven, muzeí, galerií i divadel, nabídku kulturních, spole�enských, vzd�lávacích program�
r�zných typ� kulturních dom� a st�edisek, �innosti dobrovolných ob�anských aktivit, 
nevládních neziskových organizací, ale i v neposlední �ad� m�stské slavnosti, festivaly, apod. 
Dané oblasti kultury z hlediska financování zahrnují výdaje, p�íjmy, dotace od Ministerstva 
kultury �R a p�ísp�vky p�ísp�vkovým organizacím. 
V práci jsou výdaje a p�íjmy na kulturu t�íd�ny dle odv�tvového hlediska a to v letech 2005 
až 2010. Celkové výdaje jsou uvedeny po konsolidaci. Výdaje na kulturu jsou zhodnoceny 
jako celek i jako pom�r k celkovým výdaj�m kraje a také v p�epo�tu na jednoho obyvatele 
v kraji. Výdaje jsou z tohoto hlediska t�íd�ny všechny a z p�íjm� jen neda�ové a kapitálové 
p�íjmy obcí, kraj� a dobrovolných svazk� obcí s výjimkou p�íjm� ze splátek p�j�ených 
prost�edk�. Hlavními podskupinami dle odv�tvového t�íd�ní rozpo�tu skupiny 3 je: kultura, 
ochrana památek a pé�e o kulturní d�dictví a národní a historické pov�domí, �innosti 
registrovaných církví a náboženských spole�ností, sd�lovací prost�edky, správa v oblasti 
kultury, církví a sd�lovacích prost�edk�, výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví 
a sd�lovacích prost�edk� a ostatní �innosti v záležitostech kultury, církví a sd�lovacích 
prost�edk�. 

4 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ A SPRÁVY KULTURY NA ÚZEMÍ KRAJ�
Analýza výdaj� na kulturu postihuje jednotlivé kraje �R a zahrnuje financování kultury 
obcí a dobrovolných svazk� obcí na území jednotlivých kraj� a také obsahuje zhodnocení 
financování kultury z ve�ejných rozpo�t�. Hlavní m�sto Praha má v rámci �R specifické 
postavení v pravomoci obce a zárove� kraje a také svou významností (Praha je jakýmsi 
centrem kultury v �R a �asto ji navšt�vují ob�ané celé �eské republiky i ze zahrani�í). 
Z hlediska financování kultury na území kraj� je bráno financování kultury:   

- ze státu, 
- z kraj�, 
- a  z obcí a dobrovolných svazk� obcí (dále jen DSO).  
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Pro pochopení kulturní situace v jednotlivých krajích je nutné znát charakteristiky daného 
kraje jako je poloha kraje v rámci �eské republiky, jeho rozloha, hustota osídlení kraje, 
geografická struktura a charakter kraje. 

5 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ KULTURY KRAJI 
Zhodnocení financování kultury kraji, doporu�ení a nám�ty k rozvoji systému financování 
kultury v krajích vychází zejména z poznatk� získaných v �asové �ade 2005 až 2010.  
Zhodnocení, návrhy a doporu�ení jsou zam��eny na oblast financování kultury v krajích 
respektive na principy financování kraj�, nap�. jde o návrhy na zm�nu pravidel RUD, 
nebo dotování kraj� z centra apod. 
Na základ� zhodnocení poznatk� získaných z analýzy financování kultury v krajích 
a na základ� stávajících skute�ností v oblasti kultury lze sestavit SWOT analýzu financování 
kultury v krajích.
Silné stránky: 
- bohatá historie a tradice v jednotlivých krajích, 
- rozvinutá kulturní infrastruktura, 
- silná kulturní základna jednotlivých kraj� a region�, 
- diversita kraj� v �eské republice v rámci kultury, což je v tomto p�ípad� bráno jako 

výhoda, kdy jednotlivé kraje jsou schopny poskytnout širokou škálu kulturních zážitk�,
- spolupráce územních samospráv v oblasti kultury mezi jednotlivými kraji, ale i v rámci 

kraj�, 
- konkurenceschopnost jednotlivých kraj� v rámci republiky i z nadnárodního hlediska, 
- pozdvižení kraje do podv�domí a zvýšení jeho atraktivity. 

Slabé stránky: 
- nedostatek finan�ních prost�edk�, 
- nízké ohodnocení kvalifikované pracovní síly v kultu�e, 
- nepružná legislativa v oblasti kultury, 
- zvyšující se fixní náklady, 
- pokles výdaj� na kulturu z ve�ejných rozpo�t�, 
- nevelká ochota platit ze strany uživatel�, 
- náro�nost na technické vybavení a údržbu kulturních za�ízení, 
- rozdílnost v po�tu a také ve stavu kulturních památek v kraji zp�sobuje zvýšené náklady. 
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P�íležitosti: 
- zvýšení zájmu jednotlivc� o kulturu, 
- podp�rné programy vzd�lávaní v kulturních za�ízeních, 
- využití internetu pro rozvoj kultury v krajích, 
- v�tší zainteresovanost soukromých subjekt� do kultury, 
- kooperace jednotlivých úrovní ve�ejné správy, 
- standardizace a kategorizace kulturních služeb, 
- optimalizace náklad� na zam�stnance. 
- zjednodušení a zefektivn�ní zadávání a p�id�lování grant� v oblasti kultury, 
- zm�na systému rozpo�tového ur�ení daní, 
- zapojení student� do �innosti kultury, v rámci praxe pro praktické využití a následn�

i lepšímu vnímaní samotné kultury, 
- propagace a prezentace kultury v kraji. 

Hrozby: 
- snižování výdaj� na kulturu, 
- malý zájem ze strany rozhodovacích orgán�, spíše na základ� osobních preferencí, 
- nedostate�ná informovanost jednotlivc�, 
- velké náklady na propagaci a prezentaci kultury v krajích, 
- nezam�stnanost a slabá kupní síla obyvatelstva, 
- rozdílnost náklad� základních kulturních služeb v krajích. 

Financování kultury jednotlivých kraj� je odlišné díky specifik�m kraj� a je ovlivn�no �adou 
faktor�. V oblasti kultury nebyl vyvinut systém jednotného výkaznictví. Jednotlivé 
informa�ní zdroje používají r�znou metodiku anebo je tato metodika neúplná. V mnoha 
p�ípadech je dokonce obtížné identifikovat údaje vztahující se ke kultu�e, což zt�žuje 
a v podstat� i znemož�uje provést hlubší a kvalitn�jší srovnání financování kultury a tudíž 
i navržení jakéhosi optimálního, jednotného systému financování kultury. Nicmén�
z provedeného srovnání vyplývají zna�né rozdíly, což m�že mít za následek velikost 
a struktura jednotlivých m�st, které kulturu financují.  
Kraje v oblasti kultury nejvíce finan�ních prost�edk� vydávají na �innost muzeí a galerií, 
knihoven a zachování a obnovu kulturních památek. Krom kraj� financují oblast muzeí 
a galerií, knihoven, zachování a obnovy kultury i obce a stát. V diserta�ní práci jsou 
podrobn�ji popsány výdaje na �innost muzeí a galerií, knihoven a výdaje na zachování 
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a obnovu kulturních památek v jednotlivých krajích celkov�, v p�epo�tu na po�et obyvatel 
daného kraje a v p�epo�tu na jednu organizaci p�sobící v oblasti kultury. 
Krom rozpo�t� kraj� se na financování kultury v krajích podílí stát zejména prost�ednictvím 
rozpo�tu MK �R, obce a dobrovolné svazky obcí. V�tšinu zdroj� financování kultury tvo�í 
vlastní zdroje z rozpo�t� kraj� a prost�edky soust�ed�né v rámci Státního rozpo�tu jsou 
rozd�lovány MK �R prost�ednictvím Dota�ních program�. Výše dotací, které získaly 
jednotlivé kraje od MK �R se každým rokem liší. Závislost výdaj� kraj� na kulturu 
k poskytnutým dotacím MK �R byla prokázána. Ze statistického hlediska lze tvrdit, že 
velikost obdržených dotací má vliv na velikost výdaj� kraj� na kulturu. Rozdílnosti daných 
dotací jsou zp�sobeny kulturní charakteristikou jednotlivých kraj�. Výši dotací jednotlivých 
kraj� pak konkrétn� ovliv�uje stav kulturních památek, po�et památkových rezervací 
a m�stských památkových zón, vesnických památkových zón a krajinných památkových zón, 
významná výtvarná díla anebo um�lecko�emeslná práce, památky UNESCO, ve�ejn�
prosp�šné projekty ob�anských sdružení a jejich aktivity, úrove� archeologických výzkum�, 
rozvinutost regionální a národnostní kultury, situace v oblasti knihoven (nap�. ve�ejných 
informa�ních služeb knihoven, Knihovna 21. století) atd.  
Zhodnocení vybraných faktor� zahrnuje vliv výdaj� kraj� na kulturu k po�tu za�ízení 
(spadajících do odv�tví kultury: galerie, muzea a památníky a jejich pobo�ky, památkové 
objekty4, knihovny v�etn� pobo�ek, kulturní domy a st�ediska, hv�zdárny a planetária – dále 
jen kulturní za�ízení) nacházející se na území jednotlivých kraj�. Pomocí metody korela�ní 
a regresní analýzy je ov��en vliv po�tu kulturních za�ízení na velikost výdaj� na kulturu 
v krajích. Zda se, se zvýšením po�tu (v�tším po�tem) kulturních za�ízení spadajících 
do odv�tví kultury a zvyšují výdaje kraj� na kulturu. Druhým p�edm�tem zkoumání 
je závislost mezi výdaji kraj� na kulturu a výdaj� obcí a DSO na kulturu nacházející 
se na území jednotlivých kraj�. Závislost mezi po�tem za�ízení a výdaji kraj� na kulturu 
v jednotlivých krajích byla statisticky prokázána pouze u n�kterých kraj�. Ze statistického 
hlediska se nedá hovo�it o závislosti po�tu kulturních za�ízení a výdajích na kulturu 
v jednotlivých krajích. Což znamená, že výdaje na kulturu v krajích se odvíjejí od jiných 
parametr� než je po�et za�ízení nacházející se na území jednotlivých kraj�. Jelikož statistická 
závislost mezi výdaji na kulturu kraj� a po�tem kulturních za�ízení nebyla prokázána, 
je evidentní že výdaje na kulturu se odvíjí od jiných parametr�. P�í�inami mohou být tradice, 
významnost a rozsáhlost kulturních objetk� v krajích, technická náro�nost údržby a uchování, 
                                                          
4 Hrady, zámky a ostatní památky. 
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investice apod. Pro zjišt�ní konkrétn�jších d�vod� by musela být provedeno mnohem 
podrobn�jší srovnání, které je ovšem nad rámec práce. 
Dalo by se p�edpokládat, že pokud kraje vynakládají na kulturu mén� finan�ních prost�edk�
pak obce a DSO na území daných kraj� budou vydávat více a naopak. Ani v jednom kraji 
nebyla prokázána a potvrzena T-testem závislost mezi výdaji kraj� na kulturu a výdaji obcí 
a DSO na kulturu. Ze statistického hlediska mírná závislost výdaj� kraj� na kulturu a výdaj�
obcí a DSO na kulturu nebyla potvrzena T-testem. Což znamená, že ze statistického hlediska 
nelze brát v úvahu významnost korela�ního a regresního koeficientu.

6 DOPORU�ENÍ A NÁM�TY K ROZVOJI SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ 
KULTURY V KRAJÍCH 

Financování kultury v krajích objektivn� �i subjektivn� ovliv�uje celá �ada faktor�.  
Nezanedbatelný vliv má lokalizace území obce �i kraje, charakter sídla, významnost, velikost 
a rozsáhlost jednak daného kulturního za�ízení i místa, na kterém se nachází, technická 
náro�nost, náro�nost na údržbu kulturních subjekt� a objekt�, demografická struktura 
obyvatel, sociální faktory (zam�stnanost, úrove� p�íjmu obyvatelstva, vzd�lání), geografické 
faktory území, atraktivita daného území, jakož to i úrove� cestovního ruchu a v neposlední 
závisí �ad� i na preferencích rozhodujících orgán�.   
Na budoucí vývoj kultury má vliv i v�deckotechnický rozvoj, který do jisté míry kulturu 
popohání dop�edu a zajiš
uje její vliv na širší okruh lidí. Starší typy médii jsou nahrazovány 
novými technologiemi, které jsou dostupné z domova. Nezodpov�zenou otázkou z�stává, 
jaký bude mít v�deckotechnický vliv na kulturu do budoucna. Zda p�estanou lidé �íst klasické 
knihy z d�vodu existence jejich podoby v elektronické form�? Zda budou lidé chodit do kina 
z d�vodu existence pot�ebné techniky, kterou si mohou po�ídit? Zda budou lidé i v budoucnu 
poslouchat rozhlas (televize)? Dle mého názoru „klasické formy“ kultury nezaniknou. �tená�
si i do budoucna rád koupí nebo zap�j�í knihu, kterou m�že fyzicky držet v ruce. I p�es to, 
že existuji i jiná média, divák v kin� bude i nadále chtít sdílet svoje dojmy s ostatními v sále.  
V�deckotechnický rozvoj má do jisté míry spojitost s možnostmi financování kultury 
ze soukromých zdroj�. Financování kultury ze soukromých a jiných zdroj� nebylo v práci 
�ešeno ani zohledn�no z d�vod� p�esahu nad rámec práce.     
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6.1 Zhodnocení a doporu�ení pro systém financování kultury v �R 
- Problematika velikosti výdaj� na kulturu. V sou�asné dob�, kdy stále doznívají následky 
sv�tové krize, ani odv�tví kultury nem�že do budoucna o�ekávat zvýšení finan�ních 
prost�edk�. P�estože byly plánované výdaje MK �R na rok 2012 cca o miliardu v�tší 
než v roce 2011, zejména z d�vodu p�ísp�vku Evropské unie, která p�ispívá k regeneraci 
našeho kulturního d�dictví a bez jejíhož p�isp�ní by došlo k rapidnímu snížení finan�ních 
prost�edk� kultury. Z hlediska MK �R by m�lo dojít ke krácení zejména v dota�ních 
programech. V plánu je snížení finan�ních prost�edk� na Program zachování a obnovy 
kulturních památek, Kulturní aktivity, Ve�ejné informa�ní služby knihoven, Program podpory 
významných a mimo�ádných kulturních akcí, Program státní podpory profesionálních, 
amatérských a stálých symfonických orchestr� a p�veckých sbor� a také je plánováno 
k op�tovné omezení provozních p�ísp�vk� pro národní kulturní instituce. P�edpokladem 
pro rok 2013 je, že by m�lo dojít k dalšímu krácení t�chto dota�ních program�. Od ledna roku 
2012 byla zrušena povinnost loterií a sazkových her p�ispívat �ásti zisku na ve�ejn� prosp�šné 
ú�ely, které tvo�ily nemalou �ástku. V roce 2010 hodnota tohoto p�ísp�vku pro oblast kultury 
tvo�ila 207 mil. K�. Z celkové �ástky, na kterou provozovatelé loterií a sázkových her 
p�isp�ly oblasti kultury, tvo�ila 5,6 %.  
- Využívání finan�ních prost�edk� Evropské unie. Kulturní odv�tví je Evropskou unií 
podporováno a integrovaný trh nabízí spoustu možností a p�íležitostí k této podpo�e, zejména 
pak podpora chudších region�. Finan�ní prost�edky plynoucí z Evropské unie jsou využívány 
ke zlepšení situace v kultu�e, p�esto z�stává velká �ást prost�edk� nevy�erpaná. Problémem 
�erpání finan�ních zdroj� je nedostate�nost informací potencionálních žadatel�, náro�nost 
žádostí, nepr�hlednost p�i rozhodování o �erpání apod. Na Fóru pro kreativní pr�mysly, která 
se konalo v roce 2010 v Barcelon� byl vznesen požadavek, aby se kultura stala úst�edním 
tématem evropské ekonomické strategie na rok 2020. 
- Rozší�ení programu podpory významných a mimo�ádných 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 �R výdaje 
na pln�ní svého úkolu, p�esunulo podporu filmového pr�myslu do jiné kapitoly, snížilo 
p�ísp�vky na podporu stáních p�ísp�vkových organizací, na stejné úrovni jako v roce 2010 
z�staly výdaje na zachování rozvoje a podpory záchrany architektonického a dále MK �R 
vytvo�ilo nový Program podpory významných a mimo�ádných kulturních akcí v muzeích 
a galeriích, ale i v knihovnách a jiných památkových objektech. 
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- Zvýšení zájmu jednotlivc� o kulturu souvisí a jde ruku v ruce i s podp�rnými programy 
vzd�lávání v kulturních za�ízeních. Ke zvýšení m�že jednozna�n� dojít tím, že kultura bude 
jednotlivc�m „všt�pována“ a bude p�irozenou sou�ástí jejich života. S �ímž souvisí pot�eba 
jednotlivce p�ináležet ke spole�nosti. Zvýšení zájm� jednotlivc� o kulturu m�že být docíleno 
i jinými zp�soby jako nap�. propagace a reklama. 
- Zlepšení informovanosti ob�an� o finan�ní situaci v kultu�e, respektive zvýšení zájmu 
ob�an� o kulturu. Orgány a
 už ve�ejné anebo soukromé (dle sféry kultury) by se m�ly 
zam��it na navržení nástroj� a stimul� ke zlepšení informovanosti ob�an� o finan�ní situaci 
v kultu�e. Z obecného p�esv�d�ení se dá vyvodit, že ob�an, návšt�vník, uživatel nemá 
skute�nou p�edstavu o skute�ných nákladech na zabezpe�ení kultury, a
 už jde o provoz 
jednotlivých kulturních organizací (knihoven, muzeí, galerií apod.), jednorázové kulturní akce 
atd. Vhodným stimulem by mohly být informace o finan�ních výdajích, které provázejí 
zabezpe�ení kulturní služby. Nap�. informace na vstupence, jakým pom�rem se podílí ob�an 
a jakým podílem ve�ejné finance nejen na b�žný provoz (správu), ale také na investice. Dále 
by se lepší informovanost mohla dostat do podv�domí lidí, nap�. na informa�ních tabulích, 
letá�cích a obsahovat informace o využití finan�ních prost�edk� v minulosti, p�ípadné zám�ry 
do budoucna apod.
- Standardizace a kategorizace kulturních služeb a ve�ejná správa kultury. Nutno 
podotknout, že stát má zájem, aby byly ur�ité kulturní služby zachovány ve všech krajích, 
nap�. knihovny. Typickým p�íkladem rozd�lení kulturního statku dle území mohou 
být divadla. �eská republika pat�í vzhledem k po�tu obyvatel a velikosti území k rozvinutým 
evropským divadelním kulturám, co do po�tu divadelních budov, soubor�, divák�, po�tu 
premiér a p�edstavení. Divadlo jako ve�ejná kulturní služba souvisí s kvalitou života 
a samospráva je p�ímo odpov�dná za její úrove�. Divadla z�izované jako p�ísp�vkové 
organizace MK �R se nemohou ucházet o státní dotace, p�íjmy z vlastních výkon� pokrývají 
okolo 40 % celkových náklad�. Divadla z�izované kraji (jako p�ísp�vkové organizace) 
se nachází pouze ve 4 krajích, jsou dotovány p�ímo kraji, z grantu m�st a jiných zdroj�. 
Tzv. m�stské divadla, z�izována m�sty, se mohou ucházet o dotace z kraj� a z MK �R. 
V�tšina krajských divadel je z�izována m�sty. Soukromá divadla se mohou ucházet o ve�ejné 
dotace v celé struktu�e, tzn. dotace z kraj�, m�st a MK �R. Tématem �ady diskusí 
je vícezdrojové financování pro jeho velký význam a nerovnom�rnost rozd�lení ve�ejných 
financí ve prosp�ch velkých vícesouborových divadel na úkor menších. V zahrani�í 
je financování divadel omezeno stálými subvencemi s p�echodem na grantové programy 
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�i financování prost�ednictvím fond�. �eská republika by se m�la za�ít ubírat stejným 
trendem. Forma vlastnictví a následná struktura financování divadel by m�la být zm�n�na. 
Divadla z�izována MK �R by m�la být financována z MK �R. Divadla z�izovaná krajem 
by m�la být financována z kraje, p�i�emž v�tší m�stská divadla mající charakter krajských 
divadel by m�la p�ejít pod kraje. M�stská divadla by pak m�la být financována z obcí. Menší 
obecní soubory by m�ly být financovány a podporovány bu�to z obcí anebo z kraj�. Z obcí 
v tom p�ípad�, že je daná obec sob�sta�ná a d�vodem financování z kraj� by m�l být zejména 
d�vod pro zachování divadelní kulturní služby a kvality kulturního života v kraji. Soukromá 
divadla by pak mohla být financována ryze ze soukromých zdroj� a jiných zdroj�. Jakýsi 
dohled nad financováním a p�ípadnou pomoc by mohl zabezpe�ovat Fond kultury �R. 
Struktura financování by se m�la zjednodušit a zefektivnit. Sou�asný systém nabízí r�zným 
úrovním divadel využívat finan�ní prost�edky z více úrovní ve�ejných rozpo�t�. Samoz�ejm�
i nadále by divadla mohla �erpat finance i z jiných zdroj� než ve�ejných. Systém financování 
by m�l být podpo�en kategorizaci divadel jako je tomu nap�íklad v Itálii. Kritérium 
pro financování divadel by se m�lo odvíjet od po�tu obyvatel v krajích. 
- Optimalizace náklad� na zam	stnance a snižování výdaj� v oblasti kultury. Problémy 
financování kultury �asto p�etrvávají v d�sledku nedostate�ného financování p�edchozími 
z�izovateli, z �ásti se podílí na vysokých nákladech nevhodný systém a organizace práce. 
Za osv�d�ený systém je v n�kterých kulturních organizacích považován ten, kdy jsou 
vy�len�ny samostatn� odborné a technicko administrativní �innosti a profese 
(nap�. ekonomicko správní, hospodá�sko správní) v kombinaci s n�kterou �emeslnou �inností 
nap�. údržbá�em. Za optimální je považován stav, kdy statutární povinnosti, koncep�ní 
a odborné aspekty práce centráln� �ízeny anebo koordinovány z úrovn� �editele. Muzea 
a galerie jsou ze své podstaty náro�ná na objem vynaložené práce a r�st ostatních náklad�, 
proto by mohly být n�které práce s ohledem na jejich povahu, vykonávány prost�ednictvím 
externích dodavatel� než zam�stnanc� v trvalém pracovním pom�ru. Náhrada stalých 
zam�stnanc� závisí na povaze dané �innosti a na efektivnosti. 
- Zapojení student� do �innosti kultury v rámci praxe pro praktické využití a následn�
i lepšímu vnímaní samotné kultury a pochopení, nejen kultury, ale i celého systému. Stát 
by m�l usilovat o to, aby se žáci (studenti) zapojili více do oblasti kultury. V rámci ur�itých 
studijních obor� (ekonomického sm�ru, gymnázia apod.) by m�l stát zajistit odbornou praxi 
student� v kulturních organizacích (muzea a galerie, knihovny apod.). Z dlouhodob�jšího 
hlediska by mohla výchova mladých znamenat v�tší ohodnocení kultury celou spole�ností 
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a to jak po stránce finan�ní stránce tak ideové. D�íve v textu odzn�lo nedostate�né ohodnocení 
zam�stnanc� a jejich ideový p�ístup k práci. Vybudování „dobrého“ vztahu mladé generace 
ke kultu�e p�isp�je k pozitivnímu vývoji v oblasti kultury.
- Oživení �innosti Státního fondu kultury �R. Jak už bylo nazna�eno v p�ípad� divadel 
státní fond v oblasti kultury by mohl znovu obnovit a striktn� plnit �innosti a úkoly, na které 
byl p�vodn� založen a jež v podstat� nikdy nenapl�oval. Jako jedna z hlavních �inností fondu, 
o kterou by m�l být Státní fond kultury �R navýšen je podpora vzd�lávacích a jiných �inností 
probíhajících uvnit� kulturních institucí. 
- Existence soukromé kultury v krajích a v	tší zainteresovanost soukromých subjekt�
do kultury. Jakýmsi p�edpokladem by m�la být návaznost existence soukromé kultury 
v krajích v kontextu ve�ejných výdaj�. �ím více soukromých prost�edk� plyne na kulturu tím 
mén� plyne prost�edk� ve�ejných. Samoz�ejm� taková hypotéza je nám�tem dalšího 
zkoumání a pozorování v jednotlivých krajích, p�i�emž zm��it soukromou kulturu by bylo a je 
složit�jší. Bývalý ministr kultury profesor Václav Riedlbauch uvedl pro Hospodá�ské noviny 
(dne 23. 11. 2011, p�íloha NH Exclusive)5, že: „Obecným názorem je, že o kulturu by se m�l 
starat stát a další subjekty napojené na ve�ejné rozpo�ty“ a dle jeho názoru „by se soukromá 
sféra m�la zapojit intenzivn�ji a fenomén galave�er� a mecenášství se za�íná probouzet“. 
Výbor pro kulturu a vzd�lávání Evropského parlamentu v roce 2011 zadal Institutu 
pro mezinárodní vztahy vypracovat studii s názvem Podpora soukromých investic 
do kulturního sektoru6. P�edm�tem této studie je analýza soukromých investic do kultury 
a snaží se analyzovat r�zné formy soukromých investic z hlediska kulturních politik 
a stávajících stimula�ních opat�ení. Cílem této studie jsou záv�re�né úvahy a doporu�ení. 
Za zmínku stojí p�edevším opat�ení a mechanismy pro zvýšení podpory soukromého 
financování um�ní a kultury: da�ové pobídky pro dárce, spot�ebitelé a sponzory, stimulace 
fundraisingu, úprava partnerství ve�ejného a soukromého sektoru, podpora 
zprost�edkovatelských mechanism�, využívání ve�ejn� financovaných poukaz� a bankovní 
programy.  

                                                          
5 HOSPODÁ�SKÉ NOVINY. O financování kultury a mecenáších v �echách [online]. © 2011 
[cit. 2011-11-23]Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/cult/2011/460057/IPOL-
CULT_ET(2011)460057(SUM05)_CS.pdf. 
6 Výbor pro kulturu a vzd�lávání Evropského parlamentu. Podpora soukromých investic do kulturního sektoru. 
[online]. © 1996- 2011 [cit. 2011-11-23]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/c1-53792650-riedlbauch-podpore-
kultury-ze-soukromych-zdroju-brani-zvracenost-ceske-povahy. 
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6.2  Zhodnocení a doporu�ení pro financování kultury územními samosprávnými celky 
- Propagace a prezentace kultury v kraji a využití internetu pro rozvoj kultury 
v krajích. Kultura v krajích by m�la být dostate�n� propagována tak, aby zaujala co nejv�tší 
po�et potencionálních návšt�vník�. Jedná se nejen o propagaci kultury v konkrétním kraji, 
ale také v jiných krajích navzájem. Otázkou však z�stávají vysoké náklady na propagaci 
a prezentaci kultury. Ke snížení nákladu na by mohlo dojít prost�ednictvím spolupráce kraj�
v oblasti propagace. Kraje by si m�ly poskytovat a p�edávat informace z oblasti kultury.  
- Kooperace jednotlivých úrovní ve�ejné správy. Jednotlivé úrovn� ve�ejné správy by m�ly 
spolupracovat mezi sebou. Jednak by m�ly spolupracovat stejné úrovn� správy, nap�íklad 
vzájemnou propagací, vým�nou informací a zkušenostmi, ale i p�ípravou spole�ných projekt�. 
Úrovn� ve�ejné správy by pak mezi sebou m�ly lépe komunikovat a spolupracovat. Stát 
by m�l kraj�m ur�it povinnosti v oblasti kultury a ty by pak m�ly pomáhat a starat se kulturu 
na svém území, za p�isp�ní obecní samosprávy. Krajská samospráva by m�la obcím pomáhat 
nejen metodicky a informativn�. Obce by m�ly povinnost pravdiv� a objektivn� informovat 
krajskou samosprávu o stávajícím stavu dle p�edem stanovených kritérií. 
- Kulturní spolupráce m�že probíhat mezi kraji, m�sty, soubory, školami i institucemi 
v oblasti kultury. Formou kulturní spolupráce m�že být i zahrani�ní spolupráce, která 
je obzvlášt� výhodná mezi p�íhrani�ními oblastmi. P�íkladem m�že být spolupráce Zlínského 
kraje a Tren�ínského kraje, kdy sousedící kraje spolu sdílí tradici a tyto kraje jsou postaveny 
na stejných historických základech. Tyto dva kraje uzav�ely smlouvu jejichž 
nejvýznamn�jšími body spolupráce je vydání spole�ného CD dechových hudeb, spolupráce 
galerií a muzeí, kdy dochází k vým�nným výstavám a spolupráce v rámci propagace kultury 
kraj� v zahrani�í zejména spole�né stánky na festivalech �i nabídka propaga�ních materiál�.  
- Rozdílnost náklad� základních kulturních služeb v krajích a efektivní decentralizace
a p�ístup k rozhodování ve�ejné správy v kultu�e. Kraje považují kulturní d�dictví 
za nástroj pro posílení hodnoty a atraktivity jejich území a také za nástroj vytvo�ení identity 
kraje. Decentralizace kultury je výhodn�jší z hlediska p�iblížení rozhodování o kultu�e, 
má p�ínosy v oblasti regionální a místní kultury. Na druhé stran� nelze zevšeobec�ovat 
p�ístup obcí a kraj� k rozhodování o kultu�e a jejím financování, protože p�ístup do zna�né 
míry závisí na osobních preferencích a na v�domí �len� p�íslušných orgán�. Vliv na podporu 
kulturních statk� z jednotlivých úrovní správy má charakter daného kulturního statku jako 
ve�ejného statku a to na nadregionální anebo celostátní úrovni anebo pouze místního 
charakter. Navíc by m�l stát zajistit, aby kulturní statky významn�jšího charakteru byly 
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financovány a spravovány z vyšších úrovní, ne-li p�ímo prost�ednictvím státu. Kulturní 
subjekty významn�jšího charakteru pro �eskou republiku by m�ly být financovány p�ímo 
ze státu. N�které �innosti z kraj� by m�ly být p�eneseny na stát nebo na obce a z obcí 
na kraje. Typickým p�íkladem p�enesení �inností z obcí na kraje by mohly být divadla, které 
mají širší rozsah a zabezpe�ují kulturní statky pro v�tší území než jen pouze na území obce. 
S tímto souvisí i fiskální federalismus v rámci efektivnosti a restrukturalizace rozpo�tových 
soustav s cílem optimalizovat financování kultury z r�zných úrovní správy. V rámci odv�tví 
kultury by m�la být zajišt�na stejná úrove� ve�ejných statk� pro platitele daní s cílem 
zabezpe�ení alespo� minimálního standartu ur�itých ve�ejných kulturních statk�. Fiskální 
federalismus nesouvisí pouze, s co nejefektivn�jším rozd�lením financí, ale i kompetencí 
mezi r�zné úrovn� vlád, p�íjm�, ale i odpov�dnosti za hospoda�ení. Pro financování kultury 
není p�íliš vhodné, že stejnou, p�esn�ji �e�eno stejný typ kultury m�že být financován jednak 
z obcí i kraj�. Problematika rozd�lení státk� podle významu již byla zmín�na d�íve. Nicmén�
financování kultury by m�lo být ovlivn�no tím, zda je statek významu místního – lokálního, 
regionálního, nadregionálního �i celostátního. Obce by m�ly financovat statky místního 
charakteru, kraje pak statky regionálního charakteru.
- Kulturu je nutné podporovat z d�vodu p�ínos� pro obyvatelstvo a pro její 
multiplika�ní efekty. P�i stávajícím systému p�erozd�lování finan�ních prost�edk� v krajích 
na kulturu se dá p�edpokládat, že se rozdíly ve výdajích v jednotlivých krajích budou stále 
prohlubovat. Rozdíly ve výdajích na kulturu jsou zna�né ve všech sledovaných oblastech, 
které byly popsány v práci, a nic nenazna�uje tomu, že by se tyto rozdíly m�ly zmenšovat. 
Zastánci kultury se ur�it� shodují na tom, že financování kultury je nedostate�né. P�íkladem 
jsou chátrající kulturní památky, které postupem �asu, pokud o n� není pe�ováno, ztrácí 
na své atraktivit� a následné investice se  prohlubují. Ovšem v dnešní dob�, a to ne jen 
v d�sledku sv�tové krize, je nedostatek finan�ních prost�edk� ve všech segmentech 
ekonomiky.  
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7  ZÁV�R 
Výdaje na kulturu mají ve ve�ejných rozpo�tech své stále, místo a nejsou jen nahodilými 
výdaji. Jelikož kultura produkuje všechny druhy statk� a jejich spot�eba p�sobí jako pozitivní 
externalita je podpora z ve�ejných rozpo�t� významná a bez této podpory by v�tšina kultury 
anebo kulturn� zam��ených �inností nemohla p�ežít. Dle koncepce rozvoje kultury 
ve Zlínském kraji jsou poskytované finan�ní prost�edky stále nízké a pod evropským 
pr�m�rem. Vedle zvyšování poskytování finan�ních prost�edk� a jejich nejefektivn�jšího 
využití vidí zastupitelé kraje, jako jednu z možných cest sdružování finan�ních prost�edk�
uznání kultury jako ekonomického faktoru sociální a ob�anské soudržnosti. 
Analýza a zhodnocení financování kultury územními samosprávnými celky by mohla sloužit 
jako podklad k zlepšení informovanosti jednotlivých kraj� pop�ípad� i obcí o financování 
kultury na území �eské republiky. Není známo, zda jednotlivé vyšší územní samosprávné 
celky ví o stávajících roz dílech a jednotlivé úrovn� správy by se od sebe mohly �asto 
u�it. Své poznatky by mohly vyšší územní samosprávné celky využít nap�íklad 
v informovanosti o tom, jaké finan�ní prost�edky mohou získat (to se týká p�edevším menších 
obcí a jejich vedení) anebo ke zlepšení efektivnosti vynakládaných finan�ních prost�edk�.  
Pro další téma práce anebo pro další zpracování by mohlo být vhodné porovnání stejných 
pop�ípad� podobných kulturních objekt� a jejich financování. Aby vznikl jakýsi obraz 
reálného financování – hospoda�ení. Vyšší územní samosprávné celky by pak mohly 
vypracovat koncepci ur�enou obcím pro pozdvižení a zlepšení efektivnosti financování 
a kvality kulturních statk�. Tím by mohlo dojít ke zdokonalení �ízení a celkové situace 
kultury v �eské republice. 

Financování kultury na území jednotlivých kraj� je dáno r�znou kulturní základnou, 
což je dáno geografickými a historickými podmínkami, úrovni zam�stnanosti a vzd�lanosti, 
hodnotovým systémem a zp�sobem života populace v kraji, potenciálem kultury pro cestovní 
ruch, úrovni lidové kultury, kulturn� historickým d�dictvím, úrovni ochrany kulturních 
památek v kraji, podporou kulturních projekt� atd. Úrove� kultury a výdaje na ní ovliv�uje 
spole�enská úrove� obyvatelstva a také ekonomická úrove� od �ehož se pak odvíjí chápání 
kultury jedinc�. Dle poznatk� se dá tvrdit, že velký vliv na výdaje na kulturu mají rozhodující 
orgány a zejména pak jejich politická p�íslušnost. Jako možnou a zajímavou se jeví analýza 
vlivu výdaj� na kulturu a p�íslušnosti rozhodujících orgán� k politickým stranám. 
Což je ovšem nad rámec této práce a je spíše podn�tem k dalšímu bádání. 
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