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Anotace 
 
Diplomová práce je zaměřena na provedení změn ve fungování kulturního projektu 

pořádaného pod záštitou příspěvkové organizace. Cílem práce je provést změny, které 

vylepší ekonomickou situaci projektu, zvýší zájem ze strany návštěvníků a také nabízí 

nové možné zdroje financování. 

Seznamuje se základními poznatky o organizaci a samotném projektu, rolí marketingu 

v neziskovém sektoru. 

Praktickou část tvoří navrhované změny v oblasti propagace projektu, jeho financování 

a organizování.  
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Annotation 

 

The master’s thesis is focused on the changes in the functioning of the cultural project, 

which is organized by an allowance organization. The aim of this work is to make 

changes that will improve the economic situation of the project, will increase the 

attention and interest of visitors and also offers new possible sources of financing. 

 The thesis begins with basic information about organization and the project as such, 

describes the role of marketing in the non-profit sector. 

 The practical part consists of the proposed changes in the promotion of the project, its 

financing and organization. 
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Úvod 
 

Kultura je nedílnou součástí života každého z nás a to již po staletí. U každého se 

projevuje v trochu jiné podobě, někdo ji využívá jako smysluplné naplnění svého 

volného času. Jiný stojí na opačné straně, je spojen s kulturou v rámci své profese a je 

tou osobou, která má bavit, zaujmout, být aktivní. 

 

Na pozadí kulturního dění v jednotlivých zemí stojí nejrůznější organizace, osoby, 

ale i firmy. Mají před sebou nelehký úkol, protože každého zaujme něco jiného. Jenže 

kultura není jenom o samotném vystoupení, v zákulisí je potřeba odvést hodně práce, 

spolehlivosti a schopností, aby pak konečný konzument mohl vidět výsledky celého 

úsilí velkého počtu lidí. Právě na ty důležité věci, točící se kolem organizace, financí a 

reklamy se ve své diplomové práci zaměřuji. Organizace, pro které není profitování na 

takovýchto projektech tím hlavním cílem, nebývají v jednoduché pozici. Jejich upřímný 

zájem o blaho posluchačů a jejich spokojenost není často doceněn. Několik let pracuji 

pro Městské kulturní středisko (dále jen „MěKS“) v Náměšti nad Oslavou. Tato 

příspěvková organizace je pořadatelem a koordinátorem kulturních aktivit města. 

Největším a nejnákladnějším kulturním projektem organizace je festival Folkové 

prázdniny. Jedná se o letní hudební projekt, který se snaží svým návštěvníkům 

zprostředkovat spojení s často novými hudebními žánry, které u nás nejsou příliš známé 

či obvyklé. Nabízí také možnost vlastního zapojení a odhalení skrytých schopností 

prostřednictvím nejrůznějších workshopů apod. Přestože probíhá již několik let, 

v některých oblastech má velké nedostatky, které ztěžují práci organizátorům nebo 

mohou ohrozit kulturní zážitky návštěvníkům. A v neposlední řadě člověk nikdy 

nemůže zapomínat na finanční stránku, záležitost, bez které v dnešní době není možné 

nic plánovat. Jednou z podceňovaných věcí je například také reklama. Přitom dobře a 

vhodně umístěná reklama dokáže přitáhnout zraky velkého množství potenciálních 

posluchačů. Nižší návštěvnost je totiž také jedním z problémů festivalu, na který se ve 

své diplomové práci zaměřuji. Reklama má v neziskové sféře stejnou důležitost jako ve 

firmách. 

 



11 

Za roky svého působení již dobře znám situaci, ve které se festival nachází a 

prostřednictvím této práce bych chtěla upozornit na hlavní problémy a navrhnout 

způsoby jejich řešení.  

 

Práce začíná teoretickými východisky, informacemi o organizaci, jejím působení, 

analýzou současné situace festivalu, porovnání s vybranými konkurenty. Poté 

diplomová práce přechází v návrhy řešení problémů, které jsem definovala v první části. 

Výstupem práce je závěr shrnující hlavní postřehy, poznatky a konečný názor na celou 

problematiku. 

 

Cílem diplomové práce je tedy odhalení hlavních problémů festivalu, doporučení, 

jak postupovat při jejich odstraňování, jaké způsoby považuji za nejvýhodnější pro 

organizaci. Úkolem je ukázat, že se festival dokáže hodně zlepšit a rozvinout správným 

směrem, když se začne o změnách jednat co nejdříve. Navíc by se festival mohl snažit 

více využít možností, které nabízí Evropská unie a její systém grantů a dotací. 

 

Nedostatky a problémy bude mít zřejmě každý projekt. Také v tomto případě 

přirozeně platí, že nic nemůže být dokonalé. Ale v této práci budu navrhovat takové 

změny, které mohou festival k danému ideálu přece jenom trochu více přiblížit a 

pomoci mu získat si lepší jméno. 
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1. Charakteristika organizace 
 

Svou diplomovou práci jsem napsala pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 

středisko města Náměště nad Oslavou. Toto nevelké město si konečně pomalu začíná 

získávat lepší jméno a větší pozornost. První podkapitola přiblíží pojem „příspěvková 

organizace“ a neziskový sektor v České republice. Dále vás seznámí s finanční 

podporou, kterou získává pro svůj kulturní projekt – hudební festival Folkové 

prázdniny. 

 
Městské kulturní středisko 
 

MěKS v Náměšti nad Oslavou je příspěvkovou organizací, která je zřízena na dobu 

neurčitou. Statutárním orgánem je vedoucí MěKS. Jmenuje jej, odvolává a plat mu 

stanoví městská rada, která také plní funkci zřizovatele.  

Organizace kromě vedoucí dále zaměstnává účetní; jednu pracovnici v informačním 

centru, pracovnici pro muzeum a Muzejní spolek města; o chod místní sokolovny a 

zajišťování technické podpory různých akcí a prostor se stará správce; nedílnou součástí 

organizace jsou také pracovnice ve výstavní síni, které vykonávají svou činnost na 

základě smlouvy o provedení práce. V letních měsících, kdy je ve městě velmi rušno, 

využívá MěKS služeb brigádnice. (2) 

 

1.1 Příspěvková organizace 
 

Tento pojem spadá pod neziskový sektor, který je tvořen vládními, municipálními a 

nevládními organizacemi, mmj. se do něj řadí také obce a jejich organizační složky, 

veřejnoprávní instituce, státní fondy, občanská sdružení, nadace a nadační fondy, 

politické strany apod. (4) 

Příspěvková organizace je právnickou osobou, která není založena za účelem 

podnikání ani za účelem produkce zisku, uspokojuje konkrétní potřeby občanům, může 

ale nemusí být financována z veřejných rozpočtů. Výkon zřizovatelských nebo 

zakladatelských funkcí pro příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami 

státu se řídí zákonem č.219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích. Zřizovatelem je tedy organizační složka státu, kraj nebo obec. 
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Odlišnosti vyplývají právě z titulu zřizovatele a také z nakládání s majetkem. V mém 

případě se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, to znamená, že je nutný zápis 

do obchodního rejstříku (návrh na zápis se podává vždy do 15 dní ode dne, kdy 

organizace vznikla). Zřizovatel vydá zřizovací listinu, která musí obsahovat hlavní 

údaje o instituci, její hlavní činnosti (účel a tomu odpovídající předmět činnosti), 

označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, dále 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Důležitou součástí také bývá 

uvádění okruhů doplňkové činnosti. 

Vlastní hospodaření se potom řídí zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Příspěvková organizace 

hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností (pro kterou byla zřízena) – 

v oborech hlavních i doplňkových aktivit - a s peněžními prostředky přijatými 

z rozpočtu svého zřizovatele. Dále využívá dary, granty, dotace a další finanční pomoc 

jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Organizace hospodaří také s prostředky ze svých 

fondů: 

- rezervní fond 

- investiční fond 

- fond odměn 

- fond kulturních a sociálních potřeb. 

Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve 

prospěch hlavní činnosti. Vše záleží na zřizovateli – ten jí totiž může povolit i jiné 

využití tohoto zdroje. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku 

následujícího. (2), (5), (6) 

 

„MěKS předkládá 2x ročně městské radě k projednání a schválení plnění rozpočtu a 

účelnost vynaložených prostředků na základní činnost. 

Město pronajímá MěKS nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města a slouží 

k zabezpečení činnosti organizace. Stejně tak je tomu v případě movitého majetku. 

Nemovitý majetek není oprávněno zcizit, zastavit a zatížit břemenem. Pronajmout ho 

může jen k jednorázovým akcím. K získání nemovitých věcí je nutný souhlas 

zřizovatele i v případě bezúplatných nabytí např. formou daru, odkazu… MěKS 
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nezabezpečuje přímé opravy, rekonstrukce atd. těchto nemovitostí, pouze běžnou 

údržbu. U movitých věcí si musí vyžádat souhlas zřizovatele, ke zrušení či zcizení věcí 

v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč. Může využít i majetek ve vlastnictví státu či jiných 

osob – na základě vztahů, které s vlastníkem uzavře město nebo samo MěKS. 

K uzavření smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy či jiné smlouvy si musí vyžádat opět 

souhlas zřizovatele, jedná – li se o nemovitosti nebo jejich části a smluvní vztah je 

uzavřen na dobu delší než 1 rok.  

Tímto bych uzavřela teoretičtější část a zaměřím se na konkrétní informace o této 

příspěvkové organizaci. 

 

 

1.2 Předmět podnikání, sortiment služeb 
 

Teď už tedy blíže k samotnému kulturnímu středisku. MěKS má plnit úkoly, které 

souvisejí s aktuálními událostmi ve městě a jeho potřebami. Jedná se o právnickou 

osobu nabývající samostatně práv a závazků v rozsahu určeném obecně platnými 

právními předpisy a zřizovací listinou. „Jeho posláním je poskytování kulturních služeb 

obyvatelům a návštěvníkům města, rozvíjení kulturních tradic a informační činnost“.  

1) zachovávat, rozvíjet a předávat kulturní dědictví – především prostřednictvím 

muzea, které nabízí stálou expozici fotografa Ondřeje Knolla a expozici 

Papírníkovy tiskárny. Muzeum má především archivovat dostupný materiál, 

sbírat další, provádět publikační činnost v místním regionálním tisku, 

vyhledávat a mapovat subjekty vlastnící z historického hlediska cenné 

předměty nebo soubory předmětů, realizovat besedy a přednášky o historii 

města a okolí, spolupracovat s odborníky, muzei, archivy, vést kroniku města 

apod. 

 

2)      realizovat a rozvíjet kulturu a kulturní služby dle potřeb města a občanů – 

sem patří různé kulturní akce, kterých MěKS nabízí na malé město opravdu 

dost. Ať už se jedná o různé výstavy – nejedná se jen o výstavy fotografů, 

malířů…ale i o to, dát tuto možnost i místním dvěma základním školám a 

mateřským. 
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Koncerty – vážná hudba (vánoční, novoroční, komorní); folková a trampská 

hudba (Folkové prázdniny, Náměšťská placka), písničkáři (festival Hudební 

sklepy, Folkový špíz); dechová a cimbálová hudba. 

Divadla – velké oblibě se těší menší ochotnické hry.  

Plesy – jedná se o tradiční plesy i o jiné, které se příležitostně uskutečňují. 

Kino a letní kino – MěKS se stále snaží udržet chod letního kina. 

Přednášky a besedy – zájem je celkem velký. 

Pořady pro děti – karnevaly, sportovní akce… 

Akce ve spolupráci – „Dvě školy z jednoho města“, Zámecký koncert, 

módní přehlídky… často se jedná o spolupráci s Domem dětí a mládeže 

v Náměšti, zámkem apod. 

Klubové pořady – komponované programy, které mají specifický okruh 

publika.   

                                                                                                                                                     

Mezi pravidelné a nejznámější akce patří:  

Náměšťská placka – festival trampských skupin ze všech koutů republiky, 

koná se každoročně v květnu.  

Concentus Moraviae – festival vysoké umělecké a společenské úrovně, 

který velice dobře zviditelňuje toto malé město.  

Čarodějnice – oblíbená akce především pro mladší ročníky.  

Anenská pouť – tradiční pouť, koná se vždy ke konci července.  

Oživený zámek – doprovodná kulturní akce v rámci Dnů evropského 

dědictví. Díky grantu od Fondu Vysočiny a pomoci dobrovolníků se každé 

září náměšťský zámek plní různými historickými postavami. 

Folkové prázdniny – multižánrový hudební festival. Koná se každoročně na 

konci července a po 8 dní mohou lidé poslouchat hudbu z nejrůznějších částí 

světa - tato akce má tedy nadnárodní charakter, pravidelnými účinkujícími 

jsou nejen Češi, ale i skupiny a písničkáři z Irska, Velké Británie, Belgie, 

Itálie, Francie apod. Kromě večerních koncertů festival nabízí i několik 

tvůrčích dílen.  

Tento festival je vysoce hodnocen i ze strany muzikologů a kritiků. V tomto 

případě je nutné zapojení i zahraniční spolupráce a dotací – jako například 
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s Irským kulturním institutem, Visegradským fondem, Britskou radou apod. 

O tomto festivalu se zmíním ještě dále, neboť je předmětem zájmu mé 

diplomové práce. 

 

3) vnější prezentace města a spolupráce, informační činnost – MěKS vydává 

měsíčník Náměšťské listy. Dalším způsobem je provoz městského rozhlasu. 

Hlavní složkou informační činnosti je provoz informačního centra, kde jsem 

svou praxi vykonávala.  
 

K dalším činnostem patří prezentace města na veletrzích cestovního ruchu, 

prostřednictvím významných kulturních akcích a jejich prezentací v tisku, k dispozici 

jsou také webové stránky… 

 

Do doplňkové hospodářské činnosti patří služby poskytované informačním centrem, 

jedná se o důležitou součást, protože jsou to takové služby nabízené obyvatelům, které 

ve městě nejsou nabízeny, dále jsou to tržby, které podporují hlavní činnost.. Nabízí 

vydavatelskou činnost – publikace o městě a blízkém okolí; audio nosiče; videokazety; 

reklamní činnost – měsíčník, rozhlas, možnost inzerce ve vývěsce, v měsíčníku; 

výletová služba; kopírování; návrhy plakátů; laminování; kroužkování; obchodní 

činnost; půjčovna kostýmů; provoz místní sokolovny; samozřejmostí je poskytování 

informací o městě, okolí, kulturních akcích apod.“ (2, str.12 - 15) 
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1.3 Hudební festival Folkové prázdniny 
 

 

Jedná se o největší kulturní událost, kterou MěKS každým rokem pořádá. V roce 

2008 proběhl již 23. ročník tohoto multižánrového festivalu. Vždy se koná ve druhé 

polovině července a trvá 8 dní. V tomto festivalu nejde pouze o pasivní poslech 

nejrůznějších světových žánrů jako je jazz, blues, rock, folk, world music apod., ale 

součástí jsou také doprovodné dílny, probíhající na nejrůznějších místech po celém 

městě a které se teprve v posledních několika letech dostávají do povědomí diváků a 

stávají se velice oblíbenými. Můžete si sami vyzkoušet hru na netradiční hudební 

nástroj, malování, tvorbu vlastních výrobků ze dřeva, kovů, papíru atd. 

Festival je neobvyklý také velkým množstvím účinkujících ze zahraničí, kteří velmi 

často vedou i některé dílny. 

 

První koncerty začínají již v odpoledních hodinách – tzv. „Open scéna“ - kdy se 

jedná o amatérské skupiny, které si teprve pohrávají s myšlenkou další hudební kariéry. 

Hlavní koncerty pravých a mnohdy velice světově známých muzikantů začínají ve 

večerních hodinách. První podium se nachází na vnitřním nádvoří místního státního 

zámku – toto prostředí je určeno spíše pro komornější koncerty, které od diváků 

vyžadují větší klid a neočekává se, že by se jim chtělo například tancovat do rytmu. 

Druhé podium je umístěné v prostorách zámeckého parku. Zde probíhají povětšinou 

koncerty svým způsobem hlučnějších muzikantů a skupin. Často jsou to samotní 

muzikanti, kteří lákají diváky k tanci, zpěvu, vytleskávání rytmu apod. Výhodou parku 

je také fakt, že pokud se diváci rozhodnou trochu protáhnout od dlouhého sezení, 

mohou k tomu využít právě rozsáhlý park a přitom budou moci stále poslouchat 

účinkující. Při nepřízni počasí se vystoupení přesouvají do bývalé zámecké jízdárny. To 

ovšem stále není všechno, neboť v nočních hodinách po skončení hlavní večerní scény 

na zámku, je možné navštívit ještě tzv.“noční koncerty“. I ty bývají nezapomenutelným 

hudebním zážitkem. Probíhají v kapli sv. Anny, tyto prostory ovšem nejsou postačující, 

protože stále více a více posluchačů má zájem o to, aby si mohli ještě prodloužit své 

hudební zážitky do velmi pozdních nočních hodin. Nyní se projednává možnost pořádat 

noční koncerty v kostele sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí. K tomuto je ovšem 

zapotřebí speciálního povolení církve. 
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Folkové prázdniny jsou festival, který má překonávat bariéry mezi muzikanty na 

podiu a obyčejnými posluchači krčícími se pod ním. Dává prostor vzájemnému 

setkávání, prolínání obou stran. Lidé si s umělci mohou povídat nejen o muzice, ale i o 

běžných věcech všedních dnů. Tím vším je tento festival opravdu výjimečný, protože je 

festivalem o lidech, všech tvářích hudby a hvězdou se zde může cítit každý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

2. Analýza současné situace 
 

V letošní roce se dočkáme již 24. ročníku festivalu. Z původního malého projektu, 

který jen několik dní došlo k většímu rozšíření a to nejen co se týče počtu dní a diváků, 

ale také se zvýšilo procento účinkujících ze zahraničí. Bohužel v posledních letech 

festival svým způsobem stagnuje a jeho fungování je narušováno jak vnějšími, tak 

vnitřními vlivy. Pro začátek si řekneme něco o jeho financích.  

 

2.1 Financování festivalu 
 
Samotná příspěvková organizace samozřejmě není schopná celý festival financovat 

z vlastních zdrojů či z rozpočtu obce. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, 

příspěvková organizace využívá také možnosti získat nejrůznější dary, dotace či granty 

apod.  

 

Z účetního hlediska bych chtěla velice stručně zmínit problematiku účtování 

festivalu. Tento kulturní projekt patří do hlavní činnosti MěKS. Je účtován ve středisku 

100. Zde se účtuje jak o samotném festivalu („zakázky: 117“), tak o hudebním semináři 

– kolokviu („zakázky: 159“), které je pořádáno jako součást festivalu. Ovšem 

v účetnictví je vedeno zvlášť kvůli větší přehlednosti. V hlavní činnosti nemůže být 

organizace zisková, vždy zde vykazuje ztrátu. 

Výjimkou jsou služby, vztahující se k propagaci festivalu – reklamě. Sem patří 

především kopírování, tisk, inzerce, výlep apod. Tyto služby jsou účtovány na středisku 

300, spadají pod hospodářskou činnost, kde organizace může vytvářet zisk. 

 

Součástí festivalu jsou také doprovodné dílny, které se staly v posledním roce velice 

oblíbenými. Nebudu je však zahrnovat do své práce, neboť jejich rozpočet, financování 

a zajištění má na starosti jiná organizace města, patřící do neziskového sektoru – 

Náměšťský okrašlovací spolek (dále jen „NOS“). V oblasti reklamy došlo v minulém 

roce k menší změně. MěKS část svých finančních prostředků, které získalo za plnění 

reklamy od generálního partnera festivalu ČEZ, převedlo na NOS, který se zavázal, že 

zajistí a uhradí reklamu festivalu. Jednalo se o částku 500.000,- Kč. Na základě tohoto 

byla mezi organizacemi sepsána Dohoda o spolupráci při pořádání festivalu. 
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2.1.1  Přijatá finanční podpora festivalu za roky 2006 - 2008 
 

Přesný rozpis, v kterém roce MěKS získalo příslušnou podporu, je přílohou této 

diplomové práce. 

 

Granty 
 

Problematika získání grantů je v některých případech složitá. Vše začíná u většího 

množství formulářů, které musí být vyplněny. Avšak i v případě splnění zadaných 

podmínek ještě nemá žadatel jisté, že finance opravdu dostane. 

V posledních třech letech MěKS zažádalo a opravdu získalo následující granty. 

1. Irský kulturní institut 

2. Fond Vysočina 

3. Visegradský fond 

4. Ministerstvo kultury ČR 

 

Ad. 1) Nebo také Culture Ireland / Cultúr Éireann. Irská organizace sídlící 

v hlavním městě  Dublinu. Podporuje propagaci irské kultury v celosvětovém měřítku. 

Také navazuje kontakty s dalšími organizacemi podobného zaměření za účelem 

vzájemné spolupráce. Byla založena roku 2005 Ministerstvem kultury, sportu a 

turismu.(14) 

 

Ad. 2) Kraj Vysočina soustřeďuje část svých rozvojových prostředků v tomto fondu. 

Finance jsou potom poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových 

programů. Prostředky mají podobu dotací a půjček. Cílem Fondu Vysočiny je 

především podpora zájmů a aktivit kraje, rozvoj kraje, trénink subjektů na systém a 

pravidla pro podávání žádostí o finanční prostředky z fondů EU. (13) 

 

Ad. 3) Mezinárodní organizace se sídlem v Bratislavě. Byla založena roku 2000 

zeměmi tzv. Visegradské čtyřky – Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a 

Polskem. Snaží se podporovat spolupráci v rámci těchto zemí prostřednictvím 

čtyřstranných kulturních, sportovních a vzdělávacích projektů. Rozpočet je tvořený 

z pravidelných příspěvků všech čtyř zemí. (20) 
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Ad. 4) Ministerstvo funguje jako ústřední správní orgán pro umění, kulturně 

výchovnou činnost, kulturní památky, církevní záležitosti, náboženské společnosti, věci 

tisku (i vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků). Dále 

připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a 

televizního vysílání, má na starosti problematiku autorského zákona, obchod a výrobu 

v oblasti kultury. Protože v současné době předsedá ČR až do června EU, je úkolem i 

tohoto ministerstva také účast na 18-ti měsíčním programu Rady, který vypracovává 

Česká republika společně s Francií a Švédskem. (17)  

 

 

Účelové dotace 
 

Samotný pojem znamená peněžitý dar nebo jemu podobnou finanční úhradu, která 

pochází od státu či územněsprávního celku jako je obec apod. Obecně jsou dotace 

zaměřeny pro potřeby obcí a měst, na podporu podnikání, vzdělávání a na činnosti 

vedoucí k rozvoji aktivit občanů a občanských sdružení v obcích a městech.(16) 

MěKS má bohaté zkušenosti co se týče spolupráce s nejrůznějšími kulturními 

instituty ať už s těmi, jenž mají své zastoupení u nás (se sídlem v Praze) či instituty 

v zahraničí – přímo ve své zemi (evropské či mimoevropské). V mnoha případech se 

jedná o dlouholetou spolupráci, díky které často odpadají některé formality kolem 

podávání žádosti, neboť strana poskytující finanční prostředky festival již bezpečně zná. 

Často se tak jedná spíše o individuální domluvu vedení MěKS a zástupce institutu.  

Ve sledovaných letech získalo MěKS tyto dotace: 

1. Italský kulturní institut 

2. Rakouské kulturní fórum 

 

Ad. 1) Spolupracuje s italským velvyslanectvím, podporuje kulturní vztahy a 

výměny mezi Itálií a Českou republikou. Také šíří italskou kulturu a italský jazyk na 

našem území. Mohu dále zmínit, že participuje na návrzích a organizuje projekty, které 

jsou zaměřené na poznání italské kultury a reálií (příkladem jsou i  výměnné stáže 

profesorů a badatelů, studijní stipendia, která udílí česká vládou italským občanům, 

zápisy na univerzity apod.). (11) 
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Ad. 2) Iniciuje, podporuje a rozvíjí spolupráci mezi umělci nejen obou zemí. 

Podporuje šíření kultury na českém území v celé škále oblastí - výtvarného umění, 

designu a architektury, hudby a literatury, činohry i hudebního divadla, filmu a nových 

médií, vzdělávání, publicistiky, kultury stolování a dalších. Rakousko zajišťuje svou 

„propagaci“ také  prostřednictvím sedmi rakouských knihoven v Brně, Českých 

Budějovicích, Olomouci, Plzni, Liberci, Opavě a ve Znojmě. (7) 

 

Dary 
 

Ve většině případů jde o menší finanční obnosy. Nemusí se ovšem jednat výhradně 

o peníze, často přispívají například potravinami, z nichž se připravuje občerstvení pro 

umělce a organizátory; osvětlením večerní hlavní scény apod. 

Spíše výjimku ovšem tvoří prozatím poslední ročník festivalu – tedy 2008. V tomto 

roce se organizaci podařilo získat velký finanční obnos od společnosti ČEZ, díky 

kterému si mohla dovolit 2 podia místo jednoho a obešla se bez vyhledávání vhodných 

grantů. 

Mezi tradiční partnery festivalu, kteří přispívají nejen finančně, patří: 

- ICZ, a.s. 

- OHL ŽS, a.s. 

- EDOMED, a.s. 

- Mont- stav 

- Habitat, a.s. 

- Skanska CZ, a.s. 

- MusicData, s.r.o. 

a další… 

 

Přece jenom bych také chtěla zmínit mediální partnery a sponzory festivalu, 

namátkově tedy: 

- tisk: deník Vysočina, Horácké noviny, Rock & Pop… 

- rádia: County Rádio, Rádio Proglas, Český rozhlas Region, Rádio Jih… 

- nakladatelství Muzikus 

- vydavatelství Indies Records  
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2.2 Konkurence 
 
Letní měsíce jsou jako stvořené pro pořádání nejrůznějších hudebních a nejen 

hudebních festivalů. Často dochází k jejich krytí, což je problémem nejen pro 

pořadatele, ale i pro samotné návštěvníky, či dokonce umělce. Účinkující mají totiž 

často domluvené koncerty na několika festivalech po sobě, posouvání a krytí dat potom 

všechno komplikuje. Podobný problém řeší právě MěKS a jejich festival. 

Ještě předtím než se budu věnovat největším konkurentům Folkových prázdnin, 

musím zmínit návštěvnost festivalu a problematiku jejího určování. Nikdy není možné 

říci přesný počet diváků. Ví se, kolik lístků se na daný den prodá, ovšem mezi diváky 

jsou také nejrůznější hosté, jejich rodiny, sponzoři, a také sem patří momentální 

problém festivalu, kterým je falšování vstupenek. Tento problém by měl být co nejdříve 

vyřešen. Každý den se v návštěvnosti liší také kvůli programu, který je více či méně 

atraktivní pro tu kterou skupinu posluchačů. Přibližné odhady návštěvnosti se denně 

pohybují kolem hodnoty 800 návštěvníků. Když víme, že festival trvá 8 dní, výsledná 

hodnota je potom přibližně 6.400 posluchačů. 

 

Největším konkurentem je taktéž multižánrový festival Prázdniny v Telči. Tento 

hudební festival je doprovázen nejrůznějšími dílnami stejně jako FP. Nechybí ani 

koncerty během dne a hlavní scéna v prostorách zámeckého nádvoří ve večerních 

hodinách. Již tradičně začíná na konci července, tedy v době, kdy končí Folkové 

prázdniny, a trvá po 17 dnů. Obsazení muzikantů bývá velmi podobné, zhruba 30% 

těch, které můžeme vidět na podiu v Náměšti, hraje dále v Telči. Blízkost těchto dvou 

měst a dobré vlakové i autobusové spojení jsou tak zároveň výhodou i nevýhodou. 

Dalším způsobem, jak se Telč dostala do povědomí lidí je i fakt, že kromě letních 

„Prázdnin v Telči“, pořádají podobně zaměřený zimní hudební festival. 

Ceny vstupenek se liší podle účinkujících, kteří mají v daný den vystoupit. Pohybují 

se v rozmezí 180 - 300,- Kč na jeden den. Permanentka na hlavní koncerty stojí okolo 

2.200,- Kč.  

Návštěvnost festivalu: pořadatelé návštěvnost přesně nesledují, přibližné odhady 

jsou cca 700 návštěvníků denně, tedy asi 11.900 posluchačů za celý festival. (12) 
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Pokud budeme pokračovat dále za město Telč, dostaneme se k Jindřichovu Hradci, 

kde v létě probíhá také hudební festival - nemálo podobný Folkovým prázdninám. Nese 

název Folková růže. Trvá 3 dny, většinou se jedná o druhou polovinu července. Každý 

posluchač si zde přijde na své. Nejedná se totiž pouze o folkovou hudbu, ale také pop, 

blues, jazz apod. Počet účinkujících ovšem zdaleka nedosahuje takových kvalit a počtu 

jako Folkové prázdniny. Folková růže mívá jen české obsazení.  

Cena vstupenek se pohybuje okolo 200,- Kč za jednodenní vstupenku a 450,- Kč za 

permanentku. 

Návštěvnost festivalu: 4.000 posluchačů (9) 

 

Větším a mnohem známějším festivalem je Colours of Ostrava probíhající v první 

polovině července. Výhodou jsou bezesporu větší prostory a poloha, finanční možnosti, 

publicita, lepší marketing, v některých případech zdánlivě „zvučnější“ jména umělců. 

Příchozí návštěvníci se nemusejí bát, že neseženou ubytování, protože to zde díky 

přítomnosti tak velkého města, jako je Ostrava, není žádný problém. Nic však není 

dokonalé, nevýhodou je pro tento festival délka jeho trvání, zatímco Folkové prázdniny 

znamenají krásně prožitých 8 dnů, Colours of Ostrava trvají 4 dny. (21) 

Ceny vstupenek jsou: v případě zakoupení v předprodejích se ceny čtyřdenních 

vstupenek pohybují od 590,- do 1.160,- Kč, na místě 1.300,-Kč.  

Návštěvnost festivalu: 22.000 posluchačů (2008), 20.000 (2007), 18.000 (2006). 

 

Jako posledního konkurenta zmíním letní festival v Náměšti na Hané – Zahrada. 

Patří mi vždy začátek července, trvá 4 dny. Návštěvníkům nabízí 5 scén přímo 

v Náměšti na Hané a další čtyři mimo ni. I zde můžete slyšet nejen folk, ale také jazz, 

blues, spirituály, etno a další. Výhodou pro návštěvníky je kyvadlová doprava do 

Olomouce po skončení večerní hlavní scény. 

Ceny vstupenek: permanentky 650,- a 740,- kč v předprodeji. Na místě 780,- a 840,- 

Kč. Jednodenní vstupenka v předprodeji 180,- a 320,- Kč, na místě potom 220,- a 380,- 

Kč. (22) 

Návštěvnost festivalu: cca 26.000 návštěvníků. 

 



25 

2.2.1 Grafické znázornění návštěvnosti festivalů 
 

Graficky si nyní ukážeme, jaká je průměrná návštěvnost jednotlivých festivalů. 

První graf znázorňuje průměrnou denní návštěvnost, druhý potom za celý festival. Je 

důležité si připomenout, že přesný počet se opravdu jen velice těžko odhaduje, každá 

festival má trochu jiné podmínky. 

 

 

Průměrná denní návštěvnost 

Folkové prázdniny Prázdniny v Telči Zahrada Colours of Ostrava Folková růže
800 700 6.500 5.500 1.300 

 
Tabulka 1: Průměrná denní návštěvnost festivalů 
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Graf 1: Průměrná denní návštěvnost festivalů 
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Odhadovaná návštěvnost za celý festival 
 
 
Folkové prázdniny Prázdniny v Telči Zahrada Colours of Ostrava Folková růže 

6.400 11.900 26.000 22.000 4.000 

8 dní 17 dní 4 dny 4 dny 3 dny 
 

Tabulka 2: Odhadovaná návštěvnost za celý festival 
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Graf 2: Odhadovaná návštěvnost za celý festival 
 

 

Jak vidíme, festival Folkové prázdniny nemá příliš vysokou úspěšnost co se týče 

divácké pozornosti. Samozřejmě, jak jsem již zmínila výše, není možné říci přesná 

čísla, jedná se o přibližné odhady návštěvnosti.  

Výsledky celkové návštěvnosti jsou přirozeně dané počtem dnů, po které festival 

trvá.  

Dalším faktorem bude bezesporu marketing každého festivalu, protože i ten dokáže 

ovlivnit rozhodování lidí. Tím pádem je schopný nalákat i na průměrné umělce větší 

počet posluchačů než jiný festival, který může ovšem nabídnout kvalitnější účinkující.  
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Aby festival mohl správně fungovat a být úspěšný, musí se sejít dobré vedení, dobrý 

management, dobré zázemí. Pokud jsou organizátoři schopni takový kulturní projekt 

vést správným směrem. Nejen výběr účinkujících je tedy důležitý, pokud nejsou 

v organizačním týmu schopní lidé, výrazně se to dokáže odrazit ve všech činnostech. 

 

2.3 Hospodářské výsledky festivalu za poslední 3 roky 
 

V přehledné tabulce shrnu rozdíly výnosů a nákladů, které jsou spojené s festivalem 

za roky 2006, 2007 a 2008. 

Kompletní a podrobný rozpis nákladů a výnosů souvisejících s festivalem je 

součástí příloh této práce. 

 

Rok 2006 

 

Folkové prázdniny -712 124,05 
Kolokvium -162 583,08 
Výsledek -874 707,13 
Reklama 1 135 248 
Výsledek 260 540,87 

 
Tabulka 3: HV festivalu za rok 2006 

 

Rok 2007  

 

Folkové prázdniny -709 466,31 
Kolokvium -306 274,51 
Výsledek -1 015 740,82 
Reklama 1 478 744,86 
Výsledek 463 004,04 

 
Tabulka 4: HV festivalu za rok 2007 
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Rok 2008 

 

Folkové prázdniny -763 773,96 
Kolokvium -343 960,08 
Výsledek -1 107 734,04 
Reklama 1 092 595,35 
Výsledek -15 138,69 

 
Tabulka 5: HV festivalu za rok 2008 
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Graf 3:Celkové hodnocení HV festivalu 

 

 

Jak vidíme, festival dosáhl v prvních dvou sledovaných rocích kladných hodnot. 

Ovšem vše bylo jenom díky tržbám za služby – reklamě. Sem patří plakáty, kopírování, 

inzerce, ale také tržby, které festival získal díky účasti televize či rozhlasového vysílání 

– za pořízení zvukového či obrazového záznamu, poskytnutí licence, za podmínky 

k natáčení apod. 

Festival se neobejde bez lepší propagace. První výsledky v tabulkách znamenají jak 

je festival výdělečný sám o sobě, pokud by tedy mělo záležet na počtu prodaných 

vstupenek a jim podobným tržbám, festival je prodělečný. 
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Na pováženou je hodnota z posledního sledovaného roku 2008, kdy záporné 

hodnoty již nestačila pokrýt ani reklama. V tomto trendu by se rozhodně nemělo 

pokračovat a je důležité zavést vhodná opatření, jak pomoci festivalu nejen co se týče 

jeho rozpočtu, ale také z hlediska návštěvnosti, problému s falšováním vstupenek apod. 
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3. Teoretická východiska 
 

V této části mé diplomové práce se zaměřím na teorii, která se stane východiskem 

pro praktickou část práce. 

 

3.1 Marketing a nezisková sféra 
 

Ve své práci se budu také věnovat marketingu, jak zlepšit reklamu kulturního 

projektu, jehož autorem je příspěvková organizace. Dříve nepatřil v neziskovém sektoru 

mezi tradiční činnosti, dnes už je situace jiná. Musejí se ucházet o dary, granty a musejí 

uspokojovat požadavky zákazníků. Jádrem marketingové koncepce je myšlenka, že 

organizace a její rozhodování se má řídit požadavky trhu a zákazníků, méně již 

technických okolností a možností. 

 

3.1.1 Spotřebitelé 
 

Zákazníci v neziskovém sektoru jsou různí, liší se věkem, příjmem, úrovní vzdělání 

apod. Není proto jednoduché udělat takovou službu, aby vyhovovala všem. Na jedné 

straně je spotřebitel motivován prostředím – ekonomikou, politickým klimatem, 

kulturními vlivy. Také na něj působí trh – výrobek, cena, propagace apod.  

Některé neziskové organizace zajišťují plnění mnohých základních potřeb. Služby 

úřadů a jejich sociální zabezpečení pomáhají lidem, stejně jako nemocnice. Také 

charitativní organizace se zabývají např. zajišťováním potravin, zdravotnickými 

službami atd. Po uspokojení těchto základních potřeb začnou chtít lidé něco víc, potřebu 

bezpeční, poté sociální potřeby… Některé organizace jsou schopny nabídnout skvělé 

služby – jedná se např. o rekreační středisko – zaměřující se na luxusní služby. 

Je důležité nedívat se faktory jako jsou dodávka, poptávka a cena. Kvalita v této 

sféře závisí hodně na zdrojích, které byly organizaci poskytnuty. Dále také na 

ekonomických úvahách, jak účelně budou zdroje využity. Organizace zřizovaná – 

v konkrétním případě obcí – se při svých plánech musí ohlížet na názor vedení města, 

které mu dává velké finanční prostředky a bez jehož svolení nemůže spoustu akcí 

vykonávat. 
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Veřejnost je také nutné seznamovat s náplní činnosti organizace a s výsledky její 

práce. 

 

3.1.2 Marketingový mix 
 

Existují 4 základní proměnné, které obecně marketingový mix tvoří. Jedná se o 

výrobek, cenu, místo a propagaci. Aby byl mix přijatelný, musí být vhodnou kombinací 

všech těchto prvků.  

Když si vše přehledně zakreslíme do obrázku (1), vyjde nám následující: 

 

 
Obrázek 1: Marketingový mix 

 

Mnoho organizací však produkuje službu, služba obsahuje silný lidský element, 

který tvoří pátou proměnnou – „people“. Je obtížné zaručit kvalitu služby, ta neustále 

kolísá jako lidský výkon. 

Další důležitou věcí je konkurenceschopnost, neustále zlepšovat služby či výrobky, 

aby obstály v konkurenčním „boji“. Organizace by měla propagovat rozdíly mezi svou 

nabídkou a nabídkou konkurentů.  

Mělo by se zjistit, co lidé chtějí – zjistit jejich potřeby, poté zajistit uspokojení 

zjištěných potřeb – nabídkou optimálního výrobku či služby za správnou cenu, na 

správném místě a hlavně správným způsobem = marketingový mix. Rozhodování o 

optimálním marketingovém mixu bývají opravdu nejvíc závislá na trhu a podmíněna 

organizačními faktory.  

Cílový trh 

Výrobek (služba) 
- design 
- jakost 
- sortiment 

 Cena 
- základní cena 
- slevy 
- platební 

podmínky 
- úvěr 

Místo 
- odbytiště 
- přeprava 
- dostupnost 

Propagační činnost 
- inzerce 
- umění prodávat 
- propagace 
- styk s veřejností 
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Typický neziskový marketingový mix klade velký důraz spíše na výrobek či službu 

a obsluhu, ne tak velký už na cenu nebo reklamu. Pro organizaci pořádající kulturní akci 

je ale důležitá i propagace, protože právě ta může nalákat velké množství lidí.  

 

3.1.2.1 Služby 
 

Průmysl služeb má mnoho tváří. Já se zaměřuji na služby v neziskovém sektoru. Co 

však vlastně služba znamená?  

Služba je činnost, kterou jedna strana nabízí či je schopna nabídnout druhé straně. 

Není hmatatelná, nemůže vytvořit žádné nabyté vlastnictví. Samotná realizace služby 

může i nemusí být spojena s fyzickým výrobkem. 

Vlastnosti služeb: 

1. Nehmatatelnost – nemůžeme si ji prohlédnout či ochutnat. Kvůli této 

neurčitosti bude zákazník vyhledávat známky nebo svědectví o kvalitě služeb. 

Příslušné závěry o zjištěné kvalitě dělají podle místa poskytování, lidí, 

zařízení, cenách, symbolech, propagačních materiálech apod. Nelehkým 

úkolem obchodníka je potom předvést hmatatelný důkaz na podporu 

abstraktní nabídky. Může využít místo – v případě kulturní akce jsou to 

prostory určené k poslechu hudby, pro workshopy apod. Dalším důkazem 

jsou lidé – organizátoři akce, vstřícní, ochotní, spolehliví, ale také samotní 

účinkující, bez kterých by to nešlo. Zařízení – co vše může návštěvník vidět, 

jak jsou vybavené dílny, aparatura při koncertech – ozvučení, osvětlení… 

Propagační materiál – na podporu toho, co chce obchodník „prodat“, barevné 

brožurky s popisy umělců, letáčky atd. Symboly – vhodný název, znak služby. 

Cena – služeb, měly by být stálé. 

2. Nedělitelnost – jsou současně vytvářeny a spotřebovávány. Pokud službu 

poskytuje osoba, pak je také součástí služby. Na výsledek poskytované služby 

mívá vliv jak dodavatel, tak zákazník. V případě koncertů je důležitá osoba, 

co službu poskytuje – výměna zpěváka za jiného může mít velké následky na 

zákazníky, navíc se nebude jednat o tutéž službu. 
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3. Proměnlivost – závisejí na tom, kdo je poskytuje, jak je poskytuje a kde je 

poskytuje. I účinkující na koncertě se může unavit, může být vyměněn, služba 

pak může být pro někoho méně kvalitní.  

4. Pomíjivost – nelze je skladovat. Pomíjivost se dá snížit, pokud se vyrovná 

nabídka s poptávkou. (1), (3) 

Služby je možné dělit podle:  

- toho, zda jsou založeny na lidech či zařízení 

- jestli je nezbytná přítomnost zákazníka, nebo ne 

- je-li služba poskytována za účelem zisku, nebo není. 

Úspěch služby hodně závisí na její: dostupnosti, ceně, jedinečnosti, vlastní hodnotě, 

kvalitě, pověsti, módnosti, spolehlivosti, výsledcích a dodávání. 

Lidé se budou rádi vracet do organizace, pokud mají dojem, že personál je: 

starostlivý, veselý, přátelský, pozorný, přesný, znalý věci, profesionální a 

kompetentní.(1)  

 

3.1.2.2 Cena 
 

Organizace za některé služby neúčtuje žádné poplatky nebo pouze sníženou cenu, 

ale může také vyžadovat plnou komerční cenu – i včetně zisku. Rozhodování o ceně je 

vždy závislé na těchto faktorech: 

- faktory pod kontrolou samotné organizace (cíle, náklady služby, životní 

cyklus…) 

- faktory působící na trhu, kde organizace operuje (stav vývoje, segmentace…) 

- faktory ovlivněné potřebami zákazníků (potřeby, výnosy…) 

- faktory určené marketingovým prostředím (politika, lokalita…)  

Životní cyklus služby ovlivňuje strategii tvorby cen, ve fázi zavádění a fázi 

vysokého růstu se čeká velká poptávka, lidé se nebudou tolik dívat na cenu. Fáze 

zralosti říká, že je účelnější cenu snížit, ve fázi zralosti a nasycení se může opět zvýšit.  

Do cen organizace většinou zakalkuluje i průměrný zisk, důvodem je menší 

nejistota a dále snadnost sestavení ceny přidáním 10 % či 20% k nákladům.  

Cena jednoduše odráží hodnotu vnímanou spotřebitelem, pokud má být nasazena 

vyšší cena, musí být zvýšena i hodnota služby.  
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3.1.2.3 Místo 
 

Prostřednictvím distribučního kanálu se svádí organizace a zákazníci dohromady. 

V neziskovém sektoru to může být firma či jednotlivci, jenž přenášejí vlastnictví zboží 

od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Délka odbytové cesty závisí na rozsahu a povaze 

trhu, je spojena s distribučním řetězcem od výrobců přes velko – či maloobchodníky až 

k zákazníkům. Šíře je potom dána počtem maloobchodů.  

Odbytové cesty musí být vhodně řízeny, např. lékař musí zvážit, kolik času stráví 

s každým pacientem; služby knihovny nejvyšší kvality by potom znamenaly rychlé 

dodávání knih na požádání apod. Organizace většinou nabízí řešení, které znamená 

méně komfortu, čímž se ale udrží nízké náklady na distribuci.  

 

3.1.2.4 Propagace 
 

Znamená komunikaci se zákazníky. Pokud je minimální, zákazníci pak mohou mít 

dojem, že nejsou příliš vítáni. Propagace má zákazníky povzbuzovat, aby dospěli 

k závěru, že službu opravdu chtějí.   

Zřejmě nejlepší forma neosobní prezentace je reklama. Ta má za úkol informovat 

potenciálního zákazníka, připomenout se těm zákazníkům, kteří už jsou znalí, a také 

získat ztracené zákazníky. Nemá cenu, aby obsahovala zbytečně moc informací, právě 

v jednoduchosti je síla. Hlavní zásady pro správnou reklamu tedy jsou: 

- konkrétnost a srozumitelnost 

- autoritativnost v předkládání argumentů, aby byla přijata jako pravdivá 

- individualita v přístupu se smyslem pro naléhavost, působivost 

- správná načasovanost. 

Reklamních prostředků je několik, výběr je závislý na mediálních zvyklostech lidí, 

také na typu služby či limitu nákladů.  

1. Noviny – nabízí pokrytí místního trhu, ale jedno číslo v domácnosti nevydrží 

příliš dlouho, navíc procento čtenářů není zase tak velké 

2. Televize – znamená vyšší pozornost, ovšem cena je velká, v podstatě není 

možné si ani vybrat diváky 

3. Rozhlas – počet posluchačů není velký 
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4. Časopisy – jsou problémové kvůli vysoké selektivnosti geografických, 

demografických a zájmových skupin, mají dlouhou životnost, ale jsou drahé 

5. Direct mailing – je osobní, adresné, vysoce výběrové, lidé nemusí mít o tento 

typ zájem a naopak je to může více iritovat.  

6. Plakáty – nejsou drahé, poměrně stálé, vyznačují se ale nulovou selekcí 

populace.  

Úspěšnost reklamy se nedá nikdy přesně změřit, můžeme však ovlivnit alespoň výši 

nákladů na ni vynaloženou. Rozpočty každé organizace jsou omezené, je tedy jenom na 

ní, jakou cestu si zvolí a kolik bude ochotná do propagace investovat. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

3.2 Fondy Evropské unie pro podporu rozvoje kulturních aktivit  
 

Dnes tak často skloňované fondy a granty z EU.  

Součástí EU jsme se stali v roce 2004, stále jsme ještě tak trochu nováčci, vytváříme 

si svou pozici. Máme ale již od začátku možnost čerpat finanční prostředky z určitých 

evropských fondů.   

Podpora kultury jako takové není v EU prozatím nijak výrazně zastoupena – tedy 

alespoň dle mého názoru - některé oblasti jsou podporovány méně než by si zasloužily. 

Právě sem spadají kulturní projekty týkající se festivalů, samotných koncertů apod. 

 

Pro veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, které hledají finance pro své 

kulturní projekty, připadají v úvahy následující dva programy. 

 

1. Regionální operační program Jihovýchod 

 

Tento regionální operační program (dále jen „ROP“) navazuje na Společný 

regionální program pro roky 2004 – 2006. Je zaměřen na Jihomoravský kraj a 

Vysočinu. Pro toto období je pro něj vyčleněno přibližně 704 milionu EUR. Hlavním 

zaměřením tohoto programu je růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při 

zvyšování kvality života obyvatel. Jinak řečeno, mezi hlavní cíle patří: 

- posílení dopravní dostupnosti a obslužnosti regionu 

- zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch, koordinace rozvojových aktivit, 

marketingu, lidských zdrojů 

- posilování rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském 

prostoru 

 

Po provedení ekonomické a sociální analýzy situace v regionech, byly stanoveny tři 

prioritní osy (dále jen „PO“), které operační program rozdělují na logické celky, ty jsou 

dále konkretizovány přes oblasti podpory, jež vymezují typy projektů, které mohou o 

finanční podporu zažádat. 
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Základní struktura vypadá následovně: 

 

PO 1 – Dostupnost dopravy 
 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy  

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  

 

Příklady možných projektů:  

- rekonstrukce, modernizace 

- souvislé opravy a výstavbu silnic II. a III. tříd včetně mostů 

- výstavba a rekonstrukce protihlukových zdí, přeložek silnic, kruhových objezdů 

- výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných mezinárodních 

civilních letišť 

- budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť 

- instalace naváděcích a informačních dopravních systémů 

- apod. 

 

PO 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  
 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

2.2 Rozvoj služeb v cestovního ruchu  

 

V této oblasti mohou o podporu žádat třeba takovéto projekty: 

- rekonstrukce a obnova kulturních památek s využitím pro cestovní ruch 

- značení, opravy a úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, 

naučných stezek 

- rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací včetně souvisejících 

parkovišť a chodníků 

- tvorba marketingových strategií cestovního ruchu 

- rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným 

internetem 

- marketingové a informační kampaně zaměřené na propagaci regionu 
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- apod. 

 

PO 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  
 

3.1 Rozvoj urbanizačních center  

3.2 Rozvoj regionálních středisek  

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

3.4 Veřejné služby regionálního významu  

 

Mezi vhodné projekty mohou patřit: 

- úprava veřejných prostranství,  

- podpora realizace a dopracování regionálních inovačních strategií 

- modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, regionálních 

zařízení zdravotnické a sociální péče a vybavení informačními technologiemi 

- rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení pro sociální integraci a rozvoj 

kultury, sportu a dalších neformálních aktivit občanů 

- apod. 

 

PO 4 - Technická pomoc  

Slouží k finančnímu zajištění aktivit spojených s řízením programu, výběrem 

projektů, monitoringem projektů a programů, zpracováním studií a analýz, s propagací 

programu apod. (18), (19) 

 

 

2. Územní přeshraniční spolupráce 

 

Operační program Přeshraniční územní spolupráce ČR – Rakousko, zaměřující se na 

kraje Jihomoravský, Vysočinu a Jihočeský. Z rakouské strany se jedná o regiony 

Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Vše je 

přehledně zobrazeno na obrázku níže (19). Řídícím orgánem na straně Rakouska je 

Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, v České republice za něj má coby národní 

orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro toto období je pro něj 

vyčleněno 107, 44 milionu EUR, přičemž pro českou stranu je to 69,12 milionu EUR. 
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Obrázek 2: Podporované území Programu Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko pro období 

2007 - 2013 
 

Program má pomoci zlepšit dopravní dostupnost přeshraničního regionu, chránit 

životní prostředí, podpořit rozvoj přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, 

dále také vzdělávání a sociální integraci. Možná je také spolupráce hospodářských 

subjektů a transferu technologií, podpora přeshraniční spolupráce územních samospráv 

na obou stranách hranice. 

Nesmírně důležitý je přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu 

musí mít prokazatelně obě strany hranice. Další podmínkou je fakt, že projekty žádající 

o finance, musí zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z 

těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků 

a společné financování. 

I v tomto případě má program 3 prioritní osy dělící se na logické celky, které jsou 

konkretizovány oblastí činností určující, které projekty mohou být finančně podpořeny. 
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PO 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know – how 
 

1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikání a inovacemi 

1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času 

1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace 

1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace 

 

Jedná se např. o  

- zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich 

rozšiřování 

- zlepšení kvality přeshraniční infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb 

cestovního ruchu 

- snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů 

- posilování mobility pracovní síly a studentů 

- zlepšení společenského života v příhraniční oblasti 

- vypracování přeshraničního programu prevence sociálních rizik  

- apod. 

 

PO 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 
 

2.1 Doprava a regionální dostupnost 

2.2 Životní prostředí a prevence rizik 

2.3 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce 

 

Mezi možné projekty patří např.  

- ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním 

prostředí 

- snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních 

energiích 

- nově vznikající systémy environmentálního managementu 

- implementace koncepce NATURA 2000 

- podpora ekologického vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních 

materiálů 
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- výměna, plánování a monitoring přeshraničních regionálních a územních 

systémů a aspektů 

- apod. 

 

PO 3 – Technická pomoc 
 

Financuje aktivity spojené s řízením programu, v úvahu připadají 

- platy pracovníků zapojených do řízení OP 

- výběr projektů 

- monitoring projektů a programu 

- poskytování informací a provádění propagace  

- apod. (15) 

 

 

3. Fond malých projektů 

 

Fond malých projektů (dále jen „FMP“) plynule navazuje na předchozí program, 

stejného zaměření – na Dispoziční fond (dále jen „DF“), který býval součástí Iniciativy 

Společenství Interreg III A. Mnozí si budou pamatovat spíše fond Phare, což je 

předchůdce DF. Dispoziční fond zde fungoval v letech 2004 – 2006, zaměřoval se na 

financování neinvestiční projektů, na kterých spolupracovala česká a rakouská strana, to 

znamená, že pokud o finance žádala česká organizace, musela mít v Rakousku svého 

partnera z území programu Interreg. K dispozici měl fond částku 410,2 tisíc eur. O 

podporu mohly žádat obce, svazky obcí, města, nestátní neziskové organizace, školy, 

zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory.  

Zkušenosti ze spolupráce prostřednictvím programů Phare a Dispoziční fond 

ukázaly, že takto navázaná spolupráce je velkým přínosem pro obě strany. Podporovaly 

se menší projekty, akce malého rozsahu. Fondy umožnily flexibilní využívání 

prostředků na tyto nerozsáhlé, ale velmi přínosné projekty. Bylo také možné stále více a 

více rozšiřovat spolupráci mezi partnery. Proto bylo žádoucí převést tuto možnost 

spolupráce i do nového programového období. (8) 
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Fond malých projektů je právě východiskem a pokračováním DF. Je také součástí 

operačního programu Přeshraniční územní spolupráce ČR – Rakousko. Jen se musí 

jednat o menší projekty, jejichž rozpočet nepřekročí 40.000 EUR. Přičemž minimální 

hranice dotace činí 2.000 EUR, maximální je potom 20.000 EUR. Pokud tedy nějaký 

projekt žádá o finance v rámci celého operačního programu a jeho rozpočet je přitom 

malý, může být přímo přesměrován k možnosti, aby podal žádost o finanční příspěvek 

z tohoto fondu, protože zde bude mít větší šance.  

Co je ještě další změnou oproti minulým programům, FMP nepodporuje jenom 

neinvestiční projekty. Mohou být financovány menší investiční projekty, ale musí být 

opět zachovaný přeshraniční dopad a spolupráce s rakouským partnerem. (10) 
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4. Návrh změn 
 

Tuto praktickou část dělím na několik dílčích podkapitol. Každá se bude věnovat 

jiným návrhům, týkajících se změn, které mohou pomoci zlepšit celý kulturní projekt. 

Jeho průběh, organizaci, přehlednost, zlepšit jeho pověst a oblíbenost. 

 

4.1 Festivalové vstupné 
 

Chtěla bych se zaměřit na problematiku s falšováním vstupenek na festival. Protože 

cena vstupenky je dle mého názoru přiměřená. Samozřejmě – hodně lidí si stěžuje na to, 

že je vstupné jednotné a tudíž jim přijde drahé. Na festivalu totiž každý večer vystupuje 

několik skupin, není možné zakoupit si vstupenku na každého interpreta zvlášť. I toto 

všechno je ovšem účelné. Jako „zlatý hřeb“ každého večera hraje nějaký známý český či 

zahraniční interpret, ale před ním obvykle vystupují ještě další umělci, většinou méně 

známí. Cílem je, aby divák slyšel a viděl i je, protože v drtivé většině případů zjistí, že 

se mu všichni umělci opravdu zamlouvají. Nakonec je rád, že celý večer strávil 

s příjemnou hudbou a v malebném prostředí náměšťského zámku. 

Bohužel, stále častěji se můžeme setkávat s problém v podobě falšování vstupenek. 

Pro ukázku uvidíte na následujících obrázcích, jak vypadají současné vstupenky.  

 

Ukázka denní vstupenky na rok 2008 na festival Folkové prázdniny: 

 

 
Obrázek 3:Denní vstupenka na festival (2008) - přední strana 
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Obrázek 4:Denní vstupenka na festival (2008) - zadní strana 

 

Ukázka permanentky na rok 2008 na festival Folkové prázdniny: 

                
Obrázek 5:Permanentka na festival (2008) 



45 

Vstupenky obsahují určité znaky, které je mají chránit před možným kopírováním, 

nejsou ovšem dostačující. Jedná se o zvláštní razidlo, které na vstupence zanechá díry 

ve tvaru písmen „NO“ v kruhu, znamenajících název města. Dalším ochranným znakem 

mělo být razítko MěKS na zadní straně každé vstupenky. Zbytek vstupenky se dá 

označit za lehce kopírovatelný v dnešní době vyspělé techniky. I samotné razítko již 

není problém napodobit. Samozřejmě, mohou se provádět přísnější kontroly vstupenek 

u vstupu na nádvoří zámku či do zámeckého parku. Potom by tu bohužel vznikl další 

problém v nekonečně dlouhých zástupech lidí čekajících u vchodu. Navíc když už by se 

našly vstupenky se stejnými čísly, není možné o jejich majitelích říci, že jsou 

podvodníci. Mohli je přece od někoho dostat, koupit apod. 

 

Jako dobré řešení, které by pomohlo předcházet podobným problémům, mi přijde 

opatřit vstupenky takovým ochranným prvkem, který není možné zkopírovat. Jedná se o 

holografickou nálepku. Nemusí být použit ve velkém rozměru, postačí menší nálepka, 

která hned na první pohled upozorní, že vstupenka není falešná.  

 

První možný způsob jak zvýšit ochranu vstupenek, je nalepení holografické nálepky 

na vstupenku, kterou si MěKS vytiskne samo – jak tomu bylo doposud. Přičemž 

s větším odběrem klesá cena za jeden kus. Doporučuji využít následující nabídky. 

Na zakázku budou vyrobeny nálepky s obecným hologramem přes který se 

přetiskne logo festivalu. Velikost samolepek postačí cca 2,5 cm x 2,5 cm. Společnost je 

doručí na adresu organizace v podobě kotoučku s objednaným počtem kusů.  

 

 
Obrázek 6: Holografické nálepky 
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Vzhledem k tomu, že průměrně je na každý den festivalu připraveno 500 kusů 

vstupenek, festival trvá 8 dní, vychází nám 4000 kusů. K tomu číslu musíme připočítat 

také 500 kusů permanentek. Při požadovaném počtu vchází cena jedné holografické 

nálepky na 4,50 Kč včetně DPH. Termín dodání je do 14 dní od zadání objednávky. 

Velkou výhodou nálepek je fakt, že smějí být nalepeny pouze jednou. Při pokusu 

přelepit je někam jinam se zničí a již nemohou být znovu použity.  

Náklady potom dosáhnou následující hodnoty. 

 

Počet kusů Cena za kus (Kč) Výsledná cena (Kč) 
4.500 4,5,- 20.250,- 

 
Tabulka 6: Náklady na holografické nálepky 

 

 

Samozřejmě, že na začátku stojí otázka, zda se vyplatí investovat do holografického 

znaku tuto částku. Organizace se musí dívat na to, jestli jsou náklady spojené se ztrátou, 

kterou jí způsobí falešné vstupenky takové, že převýší investici do nového ochranného 

prvku vstupenek.  

 

 

Druhý možný způsob spočívá v ponechání všech starostí spojených s tiskem i 

ochranným hologramem na vybrané firmě. I přesto, že by organizaci odpadly náklady 

představující spojené čas věnovaný tisku a finančním prostředkům navíc, rozhodně ji 

nedoporučuji. Náklady na tisk nejsou příliš vysoké a nezatěžují rozpočet takovou vahou, 

aby mohly znamenat ohrožení finanční situace organizace. Hovořím o situaci, kdy by 

MěKS mohlo mít velké množství vstupenek s holografickým znakem, které budou po 

festivalu již bezcenné a určeny k archivaci. Výhodou samotných nálepek je totiž fakt, že 

se téměř jistě nevypotřebuje celý kotouček. Zbývající část tak může být použita pro 

účely jiných vstupenek - na další kulturní projekty, které organizace během roku 

pořádá. 
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4.2 Organizační struktura 
 

Záležitosti spojené s organizováním festivalu a především osob, které se na 

organizaci budou podílet, nejsou nikdy jednoduché. Je potřeba vybírat spolehlivé osoby, 

toto ovšem na první pohled vidět není. Festival již řadu let spolupracuje s osvědčenými 

lidmi. Nadpoloviční procento z nich funguje jako dobrovolníci, nemají nárok na mzdu, 

svou práci vykonávají ze své vlastní vůle, nadšení, za což mají zajištěný nocleh, jídlo a 

vstup do zákulisí. Tuto skupinu tvoří tzv. „Oranžády“, většina z nich jsou mladí lidé – 

studenti středních a vysokých škol, kteří tak užitečně vyplňují svůj volný čas během 

letních měsíců.  

 

Nedostatek, se kterým se festival potýká již delší dobu, je počet a schopnosti 

hlavních organizátorů celého kulturního projektu.  

 

Na pomyslném prvním místě v hlavních záležitostech festivalu stojí dramaturg 

festivalu. Ten má nelehký úkol. On je ten, který vybírá všechny umělce, má v tomto 

směru hlavní slovo a za vše nese plnou zodpovědnost. Je tím, pro kterého je festival 

celoroční starost. Během roku musí poslechnout velké množství hudebních nosičů, jezdí 

do zahraničí na festivaly a navazuje kontakty přímo s umělci. Takovýto stav není 

dlouho udržitelný, dramaturg má vedle festivalu také své normální zaměstnání a jako 

každý jiný člověk by měl rád více času na své koníčky. Všechno je tedy velice časově i 

finančně náročné. Je nutné počet lidí rozšířit alespoň o 4 osoby. 

Problémem, který se zde vyskytuje již delší dobu, je právě chybějící užší okruh 

spolupracovníků kolem samotného dramaturga. Nejvíce mu doposud pomáhala vedoucí 

MěKS, ovšem tento stav není možné udržet příliš dlouho. Tato práce navíc poté může 

ztratit svůj hlavní význam a poslání – že se jedná o službu pro lidi. I kdyby byla 

jakkoliv dobře placená, je stále nutné, aby dotyčného organizátora bavila a měl k ní 

vztah, jen tak může být vše potřebné odvedeno a ujednáno kvalitně. 

Navrhuji proto změnit a rozšířit okruh spolupracovníků dramaturga festivalu 

následujícím způsobem. 
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Obrázek 7: Doporučovaná organizační struktura vedení festivalu 

 

 

Jak vidíme, alespoň 4 osoby budou nutné k tomu, aby se nejen odlehčilo 

dramaturgovi, ale i zlepšilo fungování celého festivalu. Delegování pravomocí na jiné 

osoby je tím správním řešením této situace. Organizace by měla vědět, že stávající 

situace, která se zdá být prozatím zvládnutelná, není dlouho udržitelná. 

Nyní přiblížím fungování a náplň práce jednotlivých osob. 

 

Zástupce dramaturga – velice potřebná osoba. Vedle samotného dramaturga by byl 

dalším, který by vyřizoval a domlouval účinkování umělců. Byl by schopný ho nahradit 

ve všech podstatných záležitostech.  

Jsou na něj kladeny velké nároky. Musí prokázat, že je schopný, spolehlivý, 

flexibilní, zodpovědný. Nezbytná je znalost minimálně dvou světových jazyků – 

samozřejmostí je angličtina. Výhodou je bezpochyby německý či francouzský jazyk. On 

by byl druhou osobou, na které leží nutnost být po celý rok obklopen velkým 

množstvím hudebních nosičů a vybírat ty nejzajímavější.  

Problém nastává u finančního ohodnocení. Samotný dramaturg vlastně není nijak 

placený. Většina věcí leží na jeho svobodné vůli dělat organizaci festivalu jako svůj 

koníček. Nejlepším řešením by bylo, pokud by zájemce o tento post měl stejné zaujetí 

pro věc jako právě dramaturg festivalu. V dnešní době trochu neobvyklá věc, ale jistě ne 
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nemožná. Tudíž by bylo možné domluvit se na menším finančním obnosu, vše by se 

dalo sepsat např. na dohodu o provedení práce. 

 

Administrátor – jak již samotný název říká, náplní práce této osoby je zajištění 

administrativních záležitostí, vyřizování e-mailů apod. Administrátor by se zabýval 

správou webových stránek festivalu, zpracováváním žádostí o dotace a granty pro 

festival. Vyřizoval by potřebné telefonáty, domlouval případné schůzky s potenciálními 

sponzory festivalu. Mohl by navrhovat marketingovou strategii. Vedoucí MěKS by 

předával hlavní informace o tom, jak se vyvíjí hudební obsazení festivalu.  

I tento post vyžaduje perfektní znalost minimálně anglického jazyka (nejen kvůli 

komunikaci, ale právě také pro zdárné porozumění a vyplňování žádostí o zahraniční 

granty). Organizační schopnosti, ochotu nést zodpovědnost, pokročilou znalost MS 

Office a také tvorby webových stránek. 

Podobně jako u dramaturga festivalu, i zde by bylo možné finanční stránku řešit 

pomocí dohody o provedení práce. Tyto záležitosti budou záviset na lidech samotných. 

Pokud mohu hovořit sama za sebe, vím o několika adeptech na tuto pozici, kteří by 

ochotně podpořili festival jen za symbolickou částku. 

 

Účastníci zahraničních festivalů – jak již bylo řečeno v úvodu návrhové části, 

důležitou součástí práce dramaturga jsou cesty do zahraničí spojené s návštěvami 

festivalů nejrůznějších hudebních žánrů. Žádná studiová nahrávka nedokáže nahradit 

živý koncert, protože hudba není jen o poslechu, ale také o tom, co dokážou umělci 

předvést na podiu v přímém kontaktu s diváky. Zda jsou ochotni s nimi navázat bližší 

kontakt nebo se raději drží zpátky a rigidně hrají. 

Pro festival postačí 2 pracovníci, kteří budou ochotni více cestovat. MěKS jim 

zaplatí výlohy spojené s placením letenek, stravou a ubytováním. Jejich úkolem bude 

pozorovat a hodnotit vystoupení, popřípadě je natočit na videokameru, čímž by 

umožnili dramaturgovi, aby mohl alespoň takto zprostředkovaně schválit či neschválit 

případné oslovení vybrané skupiny či jednotlivce. 

Tito lidé by měli mít již předchozí zkušenosti s festivaly, postačila by alespoň 

zkušenost s několika v ČR. Samozřejmostí je kvalitní jazyková vybavenost – anglický 
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jazyk, německý jazyk, vždy se hodí také francouzský jazyk, popřípadě španělština. Tito 

lidé rádi cestují a poznávají vše nové. Přesně takové festival potřebuje. 

 

Pokud bych měla popsat zbývající část organizační struktury hlavního vedení 

festivalu, jedná se již o složení, které se formou přibližuje současnému stavu. Důležitou 

podmínkou je nutnost, aby každý znal své místo v organizaci. Aby přehlednost a jasnost 

funkcí pomohla zjednodušit jednání mezi jednotlivými stranami. Vedoucí MěKS je 

důležitým spojovacím článkem mezi dramaturgem festivalu a podřadnými vedoucími. 

Často přes ni probíhá potřebná komunikace, když není jiné volby. 

 

Navrhovaná struktura se dá libovolně měnit. Případně také rozšiřovat. Opravdu není 

správné, aby již několik let vedl celý festival jeden člověk, organizování není 

jednoduché, člověk se mu musí naplno věnovat, aby bylo kvalitní. Mé doporučení se mi 

jeví jako maximálně efektivní, příliš nezatíží rozpočet, zato zkvalitní přístup vedení 

hudebního projektu. 
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4.3 Marketing 
 

V této podkapitole praktické části diplomové práce budu rozebírat problematiku 

festivalu a marketingu. 

 

Žádná akce – ať už kulturní či jiná, se neobejde bez náležité propagace. V případě 

neziskového sektoru je celý marketing hodně podceňován. Vše je bráno tak, že pokud 

nejde společnosti o zisk, ale je financována prostřednictvím státního rozpočtu, grantů, 

dotací a darů, nemusí se lidově řečeno příliš „snažit“. Opak je samozřejmě pravdou. Po 

všech letech, kdy pro organizaci pracuji, jsem sama poznala, jak dokáže i sebemenší 

reklama pomoci. 

 

Přestože festival funguje již několik let, jeho reklama je velmi nedostačující. Řeší se 

problém, jak přilákat více zájemců o skvělé hudební zážitky. Některé dny festivalu mají 

vysokou návštěvnost díky známým umělcům, proto jiné strádají a pohled do hlediště 

není zrovna uspokojivý. 

 

4.3.1 Publikace 
 

Organizace poslední 3 roky vydává speciální festivalový katalog. Jeho velkým 

problémem je ovšem zpoždění, se kterým vychází. Datum vydání vždy připadá až na 

začátek festivalu, což je nedostačující. Katalog by měl být připravený a v prodeji již od 

měsíce června – v předstihu, aby měli lidé možnost blíže se seznámit s umělci, kteří na 

festivalu vystoupí. Samozřejmě, část informací si mohou zjistit také na internetu, ale 

protože je důležité přibližovat se přání lidí, aby měli oni co nejméně starostí s hledáním 

informací (ať to vypadá jakkoliv absurdně, existuje velké procento lidí, co jsou rádi, 

když se mohou dozvědět co nejvíc aniž by museli vyvinout sebemenší úsilí).  

Katalog dále obsahuje užitečné informace o vlakových a autobusových spojích, 

možnostech ubytování, stravování, postřehy návštěvníků z předchozích let, 

organizátorů,  telefonní čísla na policii, záchrannou službu, informační centrum apod.  

Přitom by neměl být problém tisk posunout, aby se celý proces stihnul alespoň do 

konce měsíce května. 
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4.3.2 Internet 
 

Asi největší možnosti nabízí právě svět internetu. Například v televizi osloví 

reklama opravdu velké množství lidí, přičemž značné procento z nich nemá o danou 

službu zájem. Navíc náklady jsou poměrně vysoké oproti jiným formám. Internetová 

reklama je mnohem flexibilnější, efektivnější, dá se lépe zacílit. 

 

Festival má své webové stránky. Co je ale jejich nedostatkem, je prezentace umělců. 

Na stránkách fungují odkazy na jiné weby, ale organizace by mohla být nápaditější.  

Protože z vlastní zkušenosti vím, jak dokážou být lidé pohodlní a než aby si sami 

vyhledávali více informací o muzikantech, raději zavřou internetové okno s tím, že to 

„udělají zítra“, ovšem k tomuto činu se nikdy nemusí dostat. Navrhuji proto, aby byly 

na stránkách zvukové ukázky skladeb interpretů. Se souhlasem umělců se dají přímo na 

web festivalu umístit jejich písničky – vždy postačí alespoň jedna, aby čtenář hned 

věděl, s kým má tu čest. Pokud písnička dotyčného zaujme, může využít některého 

z odkazů na internetové stránky příslušného umělce. Další výhodou je i fakt, že by šlo o 

dohodu s interprety, organizace by neplatila žádný poplatek za zpřístupnění jejich 

písniček, v tomto případě by se jednalo o jakousi formu vzájemné podpory – interpreta i 

festivalu. 

 

V současné době získávají na popularitě nejrůznější sociální sítě jako je Facebook, 

MySpace, Twitter apod. Zaměřila bych se především na prvně jmenovanou síť. Stala se 

velmi známou a oblíbenou i u nás v České republice, což je dáno i faktem, že byl 

Facebook přeložen do češtiny. Tím otevřel cestu širší veřejnosti. Princip fungování je 

velice jednoduchý, vytvoříte si vlastní profil a můžete začít hledat své přátele ze školy, 

práce apod. Tím způsobem můžete být v kontaktu se všemi lidmi, o kterých jste si 

mysleli, že už je nikdy neuvidíte. Facebook také obsahuje nejrůznější aplikace, můžete 

vytvářet vlastní kalendář, společenská setkání, zvát na ně své přátele apod. Jedná se o 

bezplatný server, jako stvořený  mimo jiné i pro šíření reklamy, upoutávek na 

nejrůznější koncerty a další. Tuto činnost může provádět kterýkoliv uživatel této sítě. Já 

sama jsem zde již vytvořila speciální „skupinu“ nazvanou Folkové prázdniny. Všichni 

lidé připojení na Facebook se mohou stát členy této skupiny – jako fanoušci, potenciální 
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návštěvníci. Členy se stávají také samotní umělci. Stránky pravidelně aktualizuji, já i 

ostatní mohou na stránky vkládat fotky, videa, vést diskuze na nejrůznější témata. Dále 

upozorňuji na nové umělce, kteří potvrdili účast. Prostřednictvím této stránky se mnou 

také komunikují noví návštěvníci a mohu jim přímo podávat informace o vstupenkách, 

umělcích a dalších záležitostech. Na stránky je možné vkládat i písničky, videa 

z předchozích ročníků festivalu. Vše je tak přehledně uspořádáno. 

Propagace na stránkách vypadá následovně. 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 8: Ukázka propagace festivalu na serveru www.facebook.com - úvod 
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Obrázek 9:Ukázka propagace festivalu na serveru www.facebook.com - videa, fotografie 

 

 

 

Podobným způsobem se dá vytvořit vlastní profil taktéž na serveru 

www.myspace.com. I jeho fungování je zatím bezplatné.  

Můžete sem umístit nejrůznější fotografie interpretů, písničky naživo, videa 

z koncertů (ať už klasických večerních či odpolední Open Scény, nočních koncertů 

apod.). Důležitou součástí serveru je také možnost přidávání fanoušků festivalu (včetně 

umělců, kteří na festivalu již vystoupili, popřípadě mají vystoupit). Zde uvádím 

konkrétní podobu profilu, který jsem vytvořila pro účely festivalu. 

Možná má přece jenom oproti Facebooku jednu výhodu. Tou je fakt, že na tento 

profil je jednodušší narazit během hledání zajímavých muzikantů na serveru 

www.myspace.com. 
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Obrázek 10: Ukázka propagace festivalu na serveru www.myspace.com 

 

Je jednoduché na tento server vkládat skladby. Velkou předností je také možný 

poslech písniček, protože při nahrávání stránky se jedna z písní již automaticky spustí. 

Uživatelé této sociální sítě si navíc mohou přidat vybranou píseň do svého profilu, což 

znamená, že poté i všichni jejich přátelé píseň uslyší a pokud se jim zalíbí, navštíví 

internetové stránky festivalu – čímž je možné získat dalšího potenciálního návštěvníka.  

Může být až překvapující, jak rychle se mohou šířit informace přes tento server. 

Důležité je proto stránky často aktualizovat, přidávat nejnovější informace, upozorňovat 

na změny, zahájení prodeje vstupenek apod. a to většinou prostřednictvím „blogu“, 

který funguje jako jakýsi online poznámkový blok, do kterého můžete psát všechny 

podstatné informace, nechávat odkazy na jiné stránky spojené s festivalem, umělci atd. 

 

 

Jinou, tentokrát již placenou variantou, je klasická reklama na internetu. Jako 

vhodné místo se mi jeví server www.novinky.cz. Podle aktuálního ceníku by se dala 

reklama umístit přímo na jejich stránky v sekci „kultura“, formou komerčního sdělení. 
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Základní cena je 15.000,- Kč, přičemž se jedná o zřejmě nejméně nákladnou formu na 

tomto serveru. Základní struktura vypadá následovně. 

 

Typ inzerce Umístění 
Počet 

zobrazení Cena (Kč) Velikost 

Komerční sdělení - kultura novinky.cz 800.000 15.000,- 5 kb 
 

Tabulka 7: Inzerce na serveru novinky.cz 
 

Cena se mění také podle období, pro které má být tato forma reklamy vystavena: 

 

1. období  1. 1. 2009 – 28. 6. 2009 

2. období  29. 6. 2009 – 6. 9. 2009 

3. období  7. 9. 2009 – 31. 12. 2009 

 

Sama bych vybrala první variantu, protože se festival koná v letních měsících. 

Druhý či třetí termín by byly vhodné v případě, že by organizace chtěla upozornit na 

následující ročník festivalu. Jak vím, pro letošní ročník už první varianta nepřipadá 

v úvahu, ale protože není pochyb o tom, že tyto varianty budou vypadat pravděpodobně 

naprosto stejně i v příštích letech, je tato možnost otevřená pro zhodnocení na 

následující období. Základní cena se také mění pro dané období, přičemž nejlevněji by 

vycházela právě druhá varianta, nejdražší je potom třetí varianta. 
 

 

Pokud by měla organizace pocit, že by raději zvolila něco méně komerčního, nabízí 

se server www.mistnikultura.cz. Zde si můžete vybrat konkrétní kraj, ve kterém se 

kulturní akce má konat. 
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Obrázek 11: Stránky pro propagaci festivalu 

 

Co se týče ceny, existují dvě varianty. První je týdenní inzerce v ceně 400,- Kč, 

měsíční inzerce stojí 1.200,- Kč. Volila bych možnost dvou měsíců, přičemž první 

měsíc – červen - by se inzerce na stránkách vyskytovala v podobě textové inzerce 

s logem (přibližně 300 znaků). Měsíc po něm následující – tedy červenec – ve formátu 

banner (250 x 120 px), kde by byl umístěn hlavní grafický návrh pro letošní ročník 

(každý ročník festivalu má svůj vlastní hlavní motiv). 

 

Pokud se tento způsob propagace osvědčí, můžeme uvažovat nad dalšími stránkámi 

jako jsou například servery www.idnes.cz, www.e-kultura.cz apod. 

 
 
 

4.3.3 Noviny, časopisy 
 

V současné době organizace inzeruje spíše málo, hlavním propagačním materiálem 

jsou plakáty a letáčky. Prozatím se upoutávka na festival objevuje v místním 

regionálním deníku – Horáckých novinách. Dále v menších brožurkách. 

 

Při svých úvahách a zkušenostech z praxe vím, že nemá cenu pokoušet se dávat 

reklamu na festival do velkých deníků. Ať už jsou to ty seriozní jako například Mladá 

Fronta Dnes, nebo bulvární noviny typu Blesk - i když v jeho prospěch mluví velké 
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množství lidí, kteří si ho často kupují. Také se povětšinou jedná o různé sociální vrstvy 

obyvatel – i to pro konkrétní festival beru jako velké pozitivum, přesto dávám přednost 

jinému tisku.  

 

Mým doporučením jsou deníky typu Metro. Jeden z důvodů byl zmíněn již výše – 

tento druh čtou se zájmem nejrůznější vrstvy obyvatel. Na festivalu totiž potkáte české i 

zahraniční návštěvníky všech věkových a sociálních skupin. Od pánů v obleku, po 

svobodomyslné studenty, postarší občany i děti. Navíc fakt, že je Metro přístupné 

zdarma, často si ho alespoň prohlédne mnohem více lidí. Při listování velmi snadno 

mohou narazit na logo festivalu a utkví jim v paměti. Po přečtení základních informací 

v jejich ceníku jsem zjistila, že nabízí speciální slevu pro inzerci kulturní akce ve výši 

30%. Vzhledem k dobrým cenovým podmínkám by tedy bylo možné dovolit si reklamu 

umístit na viditelnější místo, které bude stále cenově výhodné. Konkrétně by se jednalo 

o jeden ze speciálních formátů deníku Metro s názvem „trojúhelník 80“. Tabulka udává 

základní informace o ceně a rozměrech inzerce. 

 

 

Rozměry (mm) Původní cena Sleva (30%) Cena po slevě 

79,8 x 79,8 x 113 6.612,- 1.983,6,- 4.628,4,- 
 

Tabulka 8: Cena inzerce v deníku Metro 
 

 

 

 

 

Následují obrázek názorně zachycuje plochu, ne kterou by bylo možné umístit 

reklamu. Jedná se o růžový trojúhelník v pravém dolním rohu. 
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Obrázek 12: Umístnění inzerce v deníku Metro 

 

Ve prospěch mluví viditelné umístění, dostatečně velký formát, jenž není snadné 

přehlédnout, a vyhovující cenová relace, podpořená slevou deníku. Bylo by vhodné na 

plochu umístit malé logo aktuálního ročníku festivalu s datem a místem konání. Neměl 

by také chybět odkaz na webové stránky.  

 

Prozatím bych zvolila tento způsob reklamy, v případě, že bude mít úspěch, mohlo 

by se začít uvažovat nad jinými periodiky. V současné době ale další rozšíření 

nedoporučuji. 

 

 

4.3.4 Plošná reklama 
 

Protože jsem již rozebrala základní prostředky, jak by se dle mého dala vylepšit 

propagace festivalu, nabízím zde ještě jedno zajímavé řešení.  

Možnost umístění upoutávky na festival na jednu z brněnských tramvají. Jedná se o 

výborný způsob propagace, pokud si vybereme tramvaj, o které víme, že vede trasou, po 

níž denně jezdí stovky lidí (jako dobrý příklad uvádím čísla 12, 13, v úvahu připadá 
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také číslo 1), je v podstatě jisté, že reklama nezůstane bez povšimnutí. Asi málokdo ví o 

nízkých nákladech na její umístění. Domluvit se na něm je možné přes Dopravní podnik 

města Brna, a.s. Jednalo by se o speciální reklamní folii, která se na autobusy, trolejbusy 

a tramvaje běžně lepí a je levnější než klasická reklama. Náklady na jeden měsíc činí 

2.000,- Kč při rozměrech folie 220 x 60 cm, což by naprosto vyhovovalo. Reklama by 

mohla být na vybranou tramvaj umístěna v měsíci červnu, popřípadě červenci. 

Je ovšem nutné zmínit, že v ceně pronájmu nejsou zahrnuty náklady na zhotovení 

reklamní folie, tu si musí žadatelé zajistit sami na vlastní náklady. 

 

Umístění reklamy by bylo možné realizovat na jedné z následujících ploch, 

vyznačených červenými obdélníky. 

 

 
Obrázek 13:Možnost umístění reklamy na tramvaj 

 

 

Znovu opakuji, že toto je pouhý návrh, organizaci by se mohl zdát až příliš 

komerční. 
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4.4 Finance 
 

Financování festivalu bylo rozebráno v teoretické části této práce. Zmiňovala jsem 

se o způsobech financování, přičemž výkazy festivalu patří do příloh diplomové práce. 

Podle výsledků minulých let vidíme, že problematickým byl především poslední ročník 

festivalu 2008. Tento fakt mohla způsobit jedna nepodařená žádost o grant. V tomto 

případě šlo o žádost podanou na irský kulturní institut, který ji odmítl se zdůvodněním, 

že se k nim na stůl dostala až po uzávěrce. 

 

4.4.1 Využití fondu Evropské unie 
 

V posledních letech se v souvislosti se slovy dotace a financování asi nejvíce 

skloňuje pojem Evropská unie a její dotační politika. Programy, které by mohly být 

vhodné pro festival, jsem podrobněji přiblížila v teoretické části mé diplomové práce. 

Nyní mohu vybrat ten nejatraktivnější. 

 

Operační program Přeshraniční územní spolupráce ČR – Rakousko 
 

Po prostudování materiálů a dostupných informací, doporučuji organizaci, aby se 

zaměřila na možnost spolupráce s Rakouskem, jako nejbližším sousedem kraje 

Vysočina. Něco podobného bylo již v minulých letech možné – prostřednictvím 

iniciativy Interreg III A. Protože ale EU poté vyhlásila nové programové období, došlo 

k určitým změnám. Dřívější fungování této iniciativy se v současném programovém 

období 2007 – 2013 změnilo v samostatný program s názvem Územní přeshraniční 

spolupráce Rakousko – Česká Republika. V prioritní ose 1 – socioekonomický rozvoj, 

cestovní ruch a transfer know - how je oblast činností Cestovní ruch, kultura a 

ekonomika volného času, ve které se s podporou kulturních akcí počítá, a proto je 

dobrou volbou pro festival.  

Výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) může 

činit až 85% uznatelných nákladů, 5% příspěvek ze státního rozpočtu a 10% je výše 

financování nositeli projektu. Pro podání projektu do programu Přeshraniční spolupráce 

je bezpodmínečně nutná spolupráce s rakouským partnerem, což v případě MěKS 

nemusí být problém.  
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ROZPOČET části projektu realizované českým partnerem 

Název projektu:   

Název a číslo partnera:   

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek 

Jednotková 
cena 

Náklady 
položky 
(v EUR) 

Náklady 
kapitoly 
(v EUR) 

Poznámka 
žadatele 

 1.   PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ VÝDAJE 
        0   

1.1  Hrubá mzda a platy včetně odvodů 
zaměstnavatele         0   

1.1.1         0    

          0    

1.2  Cestovné         0   

1.2.1         0    

1.2.2         0    

1.3  Dobrovolná neplacená práce         0  

1.3.1         0    

1.3.2         0    

          0    
 2.   PLÁNOVANÉ VĚCNÉ A EXTERNÍ 
VÝDAJE         0   
2.1  Nákup materiálu,zboží a jiného 
neinvestičního zařízení          0   

2.1.1 Materiál       0    

2.1.2 Zboží       0    

2.1.3         0    

          0    

2.2  Externí služby         0   

2.2.1 Externí poradci a konzultace       0    

2.2.2 Překlady a tlumočení       0    

2.2.3 Studie, koncepty       0    

2.2.4 
Pronájem prostor a vybavení pro 
setkání, konference,semináře       0    

2.2.5 
Catering na setkání, konference, 
semináře       0    

2.2.6 Přepravné       0    

2.3  Režijní výdaje         0   

2.3.1 Nájem       0    

2.3.2 Voda       0    

2.3.3 Energie       0    

2.3.4 Telefony       0    

2.3.5 Kancelářský materiál       0    

2.3.6 Bankovní poplatky       0    

          0    

2.4  Odpisy nemovitostí a vybavení         0   

2.4.1         0    

          0    

 3.   INVESTICE         0   

3.1  Nákup investic         0   
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3.1.1 Samostatné stroje a zařízení       0    

3.1.2 
Nákup samostatných movitých věcí 
(investice)       0    

3.2  Stavební výdaje         0   

3.2.1 Inženýrská činnost       0    

3.2.2 Stavební práce       0    

3.2.3 Technologická zařízení       0    

          0    

3.4 Pozemky         0  

          0    

          0    

          0    

 4.   CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
      0 0 0

 5.  Příjmy 
           

          0    

              

 Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování 
0   

 

v položce 
rozpočtu Položka v rozpočtu/ druh výdaje Jednotka Počet 

jednotek 
Jednotková 

cena 

Náklady 
položky 
(v EUR) 

Náklady  
(v EUR) 

Poznámka 
žadatele 

 Součástí výše uvedeného rozpočtu jsou tyto výdaje na PŘÍPRAVU 
0 

 

2.2.3        0    

1.1.1         0    

          0    

          0    

          0    

 Součástí výše uvedeného rozpočtu jsou tyto výdaje na PUBLICITU: 0 
  

2.2.3        0     

2.3.1         0     

          0     

          0     

        
Schválil (statutární zástupce či 
jím pověřený jiný subjekt)   Datum Podpis Razítko    

Titul, jméno, příjmení:        

             

Tabulka 9:Sestavení rozpočtu části projektu realizovaného českým partnerem (15) 
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Samotná žádost se vyplňuje jak v českém, tak v německém jazyce. Každý z partnerů 

vyplní zvlášť rozpočet části projektu, který sám realizuje. Vše se potom souhrnně dává 

do formuláře projektové žádosti. Předcházející tabulka ukazuje nutné údaje potřebné 

k sestavení rozpočtu. Tabulku jsem si vypůjčila ze stránek o strukturálních fondech. Její 

umístění do práce má důležitý význam. Organizace musí být schopná všechny položky 

správně vyplnit či vynechat (a vše zdůvodnit). Jak vidíme, EU počítá i s dobrovolnou 

neplacenou prací. Zde mohu navázat na novou organizační strukturu, kterou organizaci 

navrhuji – pokud budou noví pracovníci opravdu ochotni pracovat dobrovolně, na 

oplátku jim bude poskytnuté ubytování a zaplacená jídla během festivalu.  

Ukázka rozpočtu je zde použita také proto, že vždy tvoří nejdůležitější část všech 

projektů. Pokud se jedná o již probíhající festival – jako je tomu v mém případě, složky, 

které budou posuzovat tuto žádost, si mohou hodně informací opatřit i na internetu a 

pomocí jiných zdrojů. Ale rozpočet a vůbec všechny finanční záležitosti mají majoritní 

podíl na případném úspěchu či neúspěchu žádosti. Pokud bude domluva s rakouskou 

stranou opravdu kvalitní a propracovaná, partneři mají velkou šanci na úspěch. 

 

 

 

 

Fond malých projektů 

 

Organizace nemůže využít ještě druhé možnosti, kterou nabízí právě přeshraniční 

spolupráce, jak bylo popsáno v teoretické části práce. Hovořím o Fondu malých 

projektů, zde nesmí celkové náklady překročit 40.000 EUR, což je v mém konkrétním 

případu téměř nemožné.  

Mohla bych tento fond ovšem doporučit pro partnera organizace, kterým je 

Náměšťský okrašlovací spolek fungující jako pořadatel doprovodných dílen a 

workshopů, které k Folkovým prázdninám také patří. Jejich rozpočet je výrazně nižší a 

navázání spolupráce se zahraničím není žádný problém. 

 

 

 



65 

4.4.2 Další doporučení 
 

Jako doporučení do následujících let by tedy bylo dobré, kdyby se vše potřebné 

vyřizovalo v dostatečném časovém předstihu. Postačí tabulka vytvořená v programu 

Excel, do které si organizace může vepsat jednotlivé názvy dotací, grantů, o něž chce 

žádat a k nim vždy připíše příslušné nejzazší možné datum odevzdání. I touto drobností 

by si totiž MěKS mohlo ušetřit některé problémy. 

 

Jedním z mých dalších doporučení, je snaha oslovit více sponzorů (ať už 

podnikatelských subjektů, nebo jednotlivců) z bližšího či vzdálenějšího okolí. I toto 

může pomoci zvýšit zájem o festival.  

Protože společnost ČEZ, jež se v minulých letech stala generálním partnerem 

festivalu, oznámila, že v letošním roce a zřejmě i v letech následujících, nebude chtít 

sponzorovat festival takovou částkou jako tomu bylo například v minulém roce 2008, 

odvolávají se na finanční krizi, ovšem jak všichni víme, ceny energií v ČR stále rostou, 

tato společnost oznamuje stále větší a větší obraty a přesto dospěli k názoru, že nebudou 

moci uvolnit stejný finanční obnos jako dříve. Nechci ve své práci toto téma příliš 

rozebírat, jen jsem trochu znechucená jejich jednáním, lépe řečeno – jednáním celé 

společnosti. Ovšem tuto problematiku necháme stranou.  

 

V současné době jsem pro organizaci zpracovala žádost o americký grant, pokud se 

nám podaří peníze získat, celý obnos půjde na financování několika amerických 

umělců, kteří již potvrdili svou účast. 
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5. Zhodnocení 
 

V diplomové práci navrhuji nové možnosti, jak zlepšit nebo dokonce odstranit 

některé problémy, které musí organizace v souvislosti s festivalem řešit. Hlavní vedení 

povětšinou nemá čas zabývat se hloubkovým řešením vznikajících problémů nebo těch, 

které přetrvávají již po několik let. 

Návrhy, které jsem v praktické části popsala, považuji za nejvhodnější řešení 

současné situace. Mohou výrazně ovlivnit fungování uvnitř organizace při přípravách 

celého projektu a během něj. 

 

Město jako je Náměšť nad Oslavou bude mít vždy trochu problém se prosadit kvůli 

své poloze. Kousek od obce se nachází Brno, velká moravská metropole. Směrem na 

západ od Náměště leží potom další velké krajské město a tím je Jihlava. Často dělá 

návštěvníkům problém Náměšť nad Oslavou na mapách vůbec najít. Turisté dávají 

přednost větším městům, kde mohou vidět více památek. Nemusí se bát, že během 

víkendu budou obchody velmi brzy zavírat či budou dokonce naprosto zavřené apod. 

V jeho prospěch zase mluví krásná krajina. Okolí města přímo láká k dlouhým 

procházkám podél řek Oslava a Chvojnice. Fakt, že tu každoročně probíhá hudební 

festival, může být pro mnohé návštěvníky bráno jako menší dovolená. Můžou zde 

relaxovat a třeba ještě rádi zapomenou na ruch velkých měst. Kvůli své poloze a 

velikosti nemůže organizace při stanovování cen vstupenek otestovat vyšší ceny. Již 

nyní bývá dost návštěvníků nespokojených, ovšem vůbec si neuvědomují, co vše v ceně 

jedné vstupenky mají možnost získat. I to je jeden z možných důvodů proč se někteří 

uchylují k jejich padělání. Tímto problémem jsem se zabývala v první návrhové části. 

Malý nalepený holografický znak by byl velmi účinným a přitom nenákladným 

prostředkem, jak tomu zabránit. 

 

Složení vedení festivalu je trochu nešťastné, jak bylo popsáno v návrhové části 

práce. Dramaturg za sebe nese v mnoha směrech příliš velkou zodpovědnost. A přestože 

je pro něj příprava festivalu celoroční záležitostí, sám nechce situaci vyřešit. Svým 

řešením nechci nijak podceňovat možnosti tohoto člověka, ale samozřejmě, že pokud se 

někdo věnuje příliš mnoho času jedné činnosti, zbývá mu pak už jen málo na vlastní 



67 

volný čas. Navíc tento problém trvá již několik let. Bylo nutné, aby někdo směle 

navrhnul, jak nejlépe napravit současné dění v organizaci festivalu. Přišla jsem tedy 

s doporučením, jak vhodně rozšířit organizační strukturu hlavního vedení festivalu, aby 

mohlo konečně více lidí odlehčit samotnému dramaturgovi. S organizováním souvisí 

také fakt, že výběr těchto lidí nemůže být náhodný. Pokud se bude jednat o osoby 

z bližšího okolí festivalu, které již vědí či mají alespoň trochu ponětí o tom, co by práce 

obnášela, jeví se jako nejvhodnější kandidáti. Neviděla bych žádný problém v tom, 

několik takových lidí již nyní oslovit, dokonce mohu doporučit vhodné jedince. Zároveň 

by nebylo složité domluvit se s nimi na řádném ohodnocení jejich práce. 

 

Problematika financování a propagace festivalu bude pravděpodobně vždy nejvíce 

řešena, diskutována a měněna.  

Protože hlavním úkolem organizace není vytvářet zisk, ale poskytovat kvalitní 

služby občanům, nejlépe dle jejich přání, musela jsem se poněkud omezit 

v marketingových možnostech tohoto kulturního projektu. Asi nejužitečnější je možnost 

propagovat festival na sociálních sítích www.facebook.com a www.myspace.com. Na 

těchto stránkách je možné velmi dobře pracovat, informovat o všem podstatném, 

získávat nové posluchače (a to nejen české, ale i zahraniční), šířit povědomí o 

Folkových prázdninách. Prostřednictvím ukázek písní, nahraných videí či vložených 

fotografií je možné přesvědčit více lidí o kvalitě tohoto malého projektu, který má tak 

nevýhodnou polohu malého města a ve večerních hodinách špatného dopravního 

spojení. Asi největším lákadlem je zde samozřejmě fakt, že oba servery jsou bezplatné, 

tudíž nezatíží rozpočet organizace, který vymezila pro festival. Důležité jsou pouze 

pravidelné aktualizace obsahu.   

Ovšem není důvod nezkusit další formy propagace, reklamy, aby se festival více 

otevřel širší veřejnosti. Tyto metody jsou rozvedeny v jedné z podkapitol diplomové 

práce. 

 

Co se týče finanční otázky, doporučuji organizaci využít možnosti zažádat o grant 

z fondů Evropské unie. V podstatě žádný grant se v současné době přímo nezaměřuje na 

podporu kultury. Při bližším seznámení se s popisy některých grantů a projektů, které 

mohou podporovat, jsem zjistila, že situace není naprosto ztracena. Nedostatečné 
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zastoupení dotací a grantů na podporu (nejen) evropské kultury je ovšem velká chyba. 

Kultura sbližuje národy, otevírá nové možnosti, seznamuje s cizími kulturami. 

Organizaci by měla rozvinout své zahraniční styky prostřednictvím Přeshraniční 

spolupráce s Rakouskem. Jeví se jako nejvhodnější nejen kvůli své poloze, ale také 

kvůli již dříve navázaným kontaktům. Vzájemnou pomocí se také více rozvine cestovní 

ruch oběma směry. 

 

 V úvodu práce stanovené cíle byly dosaženy. Návrhy jsou nyní předloženy 

organizaci k zamyšlení se nad výhodami a zlepšeními, které mohou výrazně pomoci 

celému festivalu, jak z pohledu organizátorů a účinkujících, tak z pohledu diváků. 
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Závěr 
 
Nyní se nacházím na konci své diplomové práce, jejímž hlavním tématem byla 

trošku jiná problematika než standardní věci, řešené v ziskových společnostech. Svou 

práci jsem zpracovávala pro příspěvkovou organizaci města Náměště nad Oslavou. 

Mým cílem bylo oživit hudební festival, který možná nepatří mezi největší v České 

republice, ale vyhrává sbližováním obyčejných lidí a umělců – často „hvězd“ ve svých 

rodných zemích. Šíří hudbu mezi nejrůznější vrstvy obyvatel, na festivalu v hledišti 

potkáte bohaté sponzory – muže v oblecích, stejně jako mladé studenty či starší 

posluchače, pro které je tento festival vytržením z jejich stereotypu a často vyvolává 

úsměv na jejich rtech. Provozování kulturních akcí jako je hudební festival, znamená 

radost i smutek, tudíž dokáže lidi rozesmát i rozplakat, vyvolat v nich pocity, o kterých 

snad ani oni samotní vlastně nevěděli.  

 

Zaměřila jsem se více na vnitřní změny, které na první pohled diváci nemusí 

zaznamenat, ale jenom změna organizační struktury vedení festivalu a její rozšíření, 

znamená úlevu pro dramaturga a vedoucí MěKS. 

 

Diplomovou práci otevírám nezbytnou charakteristikou organizace, jejím 

fungováním, předmětem podnikání. Tyto základní informace potom doplňuji o analýzu 

stavu, v jakém se v současné době nachází celý festival, vše je doplněno srovnáním 

s podobnými festivaly v České republice, které já považuji za největší konkurenty. 

 

Poté přecházím k teoretickým východiskům práce, na jejichž základě zpracovávám 

jednu z částí návrhu svých řešení.  

 

V návrhové části řeším problém s vedením organizátorů, kde je velice nevyvážený 

poměr úkolů a starostí, které má vedoucí MěKS a dramaturg. Oni jsou hlavní dvě 

osoby, leží na nich příliš velká zodpovědnost, proto se mi jevilo jako víc než důležité, 

vyřešit jejich situaci, rozšířit a přenést alespoň část jejich povinností na více osob. Poté 

jsem řešila problematiku kopírování vstupenek na festival a navrhla vhodné řešení, jak 

omezit snahy některých osob o podvod. Přesto stále vím, že slušných posluchačů, kteří 

jsou ochotni vložit své finanční prostředky do těchto kulturních služeb, je mnohem více. 
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Důležitou částí mých návrhů byla reklama a celá propagace festivalu. Lidé dnes hodně 

dají na „povrch“, na obal, který mnohdy nevypadá příliš vábně, ale uvnitř skrývá 

opravdový poklad. Mým záměrem tedy bylo zlepšit tu vnější schránku, více ji 

zpřístupnit lidem a to za cenu nízkých nákladů. Obsáhleji jsem se také věnovala 

problematice dalšího možného financování festivalu, kdy je zcela jistě výhodné využít 

možnosti zažádat o některý z grantů Evropské unie. V práci navrhuji navázání užší 

spolupráce s Rakouskem. Je to náš nejbližší soused, často se na festivalu vyskytují i 

jejich umělci, proto je užší spolupráce výhodnou volbou do budoucna. 

 

Měnit starý systém, na který je organizace při pořádání festivalu již zvyklá, není 

jednoduché. Často se bojí jít do větších změn, někdy i do těch malých, jenom proto, že 

to může narušit staré vazby, vyvolat změnu, nečekaný výsledek. Proto jsem velice ráda, 

že na mě přenechali úkol, jak zlepšit průběh festivalu, jeho organizaci a finanční 

zajištění. Bylo nutné jim opět připomenout, že v dnešní době není možné ustrnout 

někde, kde věci v základní rovině fungují, ale je potřeba udělat více - jít dopředu a 

předstihnout konkurenci, aby mohli lidé říci, že právě Folkové prázdniny jsou 

festivalem, kterému dávají přednost a vyhovuje jim způsob, jakým plní svůj cíl – 

poskytovat lidem kulturní prožitky, zanechávat v nich názor, že právě do Náměště nad 

Oslavou se opět vrátí. Vždyť právě letní měsíce jsou ty, ve kterých město ožívá díky 

zájmu turistů o nejrůznější nejen kulturní akce. Jejich příliv znamená samá pozitiva pro 

celé město, zvyšuje tržby drobným podnikatelům, plní pokladnu také státního zámku. 

Ve výsledku má všechno snažení vliv i na okolí Náměště – na Třebíč, Velkou Bíteš a 

další menší města, která v rámci svého volna rádi navštíví. 
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Příloha 1 
 

Hospodářský výsledek festivalu Folkové prázdniny za rok 2006 
 

Výsledovka od: 01.2006 do: 12. 2006 

Střediska: 100 – hlavní činnost 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 

Náklady:         Výnosy:       
501.  Spotřeba materiálu   330.608,00  601. Tržby   1.131.513,00

501.010 
Spotřeba m. - 
kancelářské potřeby   6.243,00  601.010 Tržby z kultur. akcí   791.543,00

501.020 Spotřeba m.   23.386,50  601.090 Tržby ostatní   339.970,00
501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   85.998,00  645. Kurzový zisk   5,25

501.060 
Spotřeba m. - kulturní 
akce   82.912,00  645.010 Kurzový zisk   5,25

501.070 
Spotřeba m. - čist. a hyg. 
potřeby   3.908,50  648. Použití rezer. fondu   175.000,00

501.080 
Spotřeba m. - DHIM 
3000 - 40000Kč   123.005,00  648.010 Použití rezer. fondu   175.000,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 
- 3000Kč   5.155,00  649. Jiné ostatní výnosy   110.292,00

512. Cestovné   34.765,50  649.060 
Dotace Irský 
institut   110.292,00

512.010 Cestovné   34.765,50  691. Provozní dotace   500.000,00

513. Náklady na reprezentaci   112.462,50  691.020 
Prov. dotace - Fond 
Vysočina   50.000,00

513.010 Náklady na reprezentaci   112.462,50  691.030 
Prov. dotace - 
MKČR   450.000,00

518. Ostatní služby   2.281.529,10         

518.010 
Ostatní služby - honoráře 
- agentury   1.396.082,25          

518.020 
Ostatní služby - spoje, 
tel., rozhlas   13.706,50          

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   40.934,77          

518.070 Ostatní služby - tisk   83.728,60          
518.080 Ostatní služby - práce TS   215,00          
518.090 Ostatní služby - ostatní   746.861,98          

518.091 
Ostatní služby - výlep, 
inzerce   65.132,00          

518.092 
Ostatní služby - 
ubytování   196.917,00          

518.093 
Ostatní služby - doprava, 
letenky   105.053,00          

518.094 
Ostatní služby - 
technické zab. akcí   280.858,90          

545. Kurzové ztráty   21.827,14          
545.010 Kurzové ztráty   21.827,14          
549. Jiné ostatní náklady   10.325,14          
549.020 Bankovní poplatky   10.325,14          
                

VÝNOSY   1.916.810,25           

NÁKLADY   2.791.517,38           
VÝNOSY - 
NÁKLADY   - 874.707,13           
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Výsledovka od: 01.2006 do: 12. 2006 

Střediska: 300 – služby (inzerce, výlep, kopírování) 

Zakázky: 117 (Folkové prázdniny) 

 
 

Náklady:         Výnosy:       

         602. Tržba ze služeb   1.135.248,00

         602.020 
Tržba za služby - 
reklama   1.135.248,00

                

VÝNOSY     1.135.248,00          

NÁKLADY     0,00          
VÝNOSY - 
NÁKLADY     1.135.248,00          
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Výsledovka od: 01.2006 do: 12. 2006 
 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 

Včetně služeb, reklamy 

 
Náklady:        Výnosy:      

501.  Spotřeba materiálu   330.608,00  601. Tržby  1.131.513,00

501.010 
Spotřeba m. - kancelářské 
potřeby   6.243,00  601.010 Tržby z kultur. akcí  791.543,00

501.020 Spotřeba m.   23.386,50  601.090 Tržby ostatní  339.970,00

501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   85.998,00  602. Tržba ze služeb  1.135.248,00

501.060 Spotřeba m. - kulturní akce   82.912,00  602.020 
Tržba za služby - 
reklama  1.135.248,00

501.070 
Spotřeba m. - čist. a hyg. 
potřeby   3.908,50  645. Kurzový zisk  5,25

501.080 
Spotřeba m. - DHIM 3000 - 
40000Kč   123.005,00  645.010 Kurzový zisk  5,25

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 - 
3000Kč   5.155,00  648. Použití rezer. fondu  175.000,00

512. Cestovné   34.765,50  648.010 Použití rezer. fondu  175.000,00

512.010 Cestovné   34.765,50  649. Jiné ostatní výnosy  110.292,00

513. Náklady na reprezentaci   112.462,50  649.060 Dotace Irský institut  110.292,00

513.010 Náklady na reprezentaci   112.462,50  691. Provozní dotace  500.000,00

518. Ostatní služby   2.281.529,10  691.020 
Prov. dotace - Fond 
Vysočina  50.000,00

518.010 
Ostatní služby - honoráře - 
agentury   1.396.082,25  691.030 Prov. dotace - MKČR  450.000,00

518.020 
Ostatní služby - spoje, tel., 
rozhlas   13.706,50        

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   40.934,77         

518.070 Ostatní služby - tisk   83.728,60         

518.080 Ostatní služby - práce TS   215,00         

518.090 Ostatní služby - ostatní   746.861,98         

545. Kurzové ztráty   21.827,14         

545.010 Kurzové ztráty   21.827,14         

549. Jiné ostatní náklady   10.325,14         

549.020 Bankovní poplatky   10.325,14         
               

VÝNOSY   3.052.058,25          

NÁKLADY   2.791.517,38          

VÝNOSY - 
NÁKLADY   260.540,87          
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Příloha 2  
 

Hospodářský výsledek festivalu Folkové prázdniny za rok 2007 
 

Výsledovka od: 01.2007 do: 12. 2007 

Střediska: 100 – hlavní činnost 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 
Náklady: 
         

Výnosy:
       

501.  Spotřeba materiálu   236.050,14  601. Tržby   852.864,00

501.010 
Spotřeba m. - kancelářské 
potřeby   22.009,94  601.010 Tržby z kultur. akcí   832.400,00

501.020 Spotřeba m.   15.831,50  601.090 Tržby ostatní   20.464,00
501.021 Spotřeba m. - PHM   3.314,50  648. Použití rezer. fondu   27.600,00

501.030 
Spotřeba m. - tiskoviny 
(noviny, knihy)   33,00  648.010 Použití rezer. fondu   27.600,00

501.060 
Spotřeba m. - kulturní 
akce   185.400,70  649. Jiné ostatní výnosy   83.724,00

501.070 
Spotřeba m. - čist. a hyg. 
potřeby   4.960,50  649.010 

Dotace - Italský 
institut   55.400,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 
- 3000Kč   4.500,00  649.060 

Dotace - Irský 
institut   28.324,00

511. Oprava   5.379,00  691. Provozní dotace   918.799,00

511.010 Opravy strojní   5.379,00  691.020 
Prov. dotace - Fond 
Vysočina   60.000,00

512. Cestovné   30.737,00  691.030 
Prov. dotace - 
MKČR   450.000,00

512.010 Cestovné   30.737,00  691.040 
Prov. Dotace - Fond 
Vyšegrad   408.799,00

513. Náklady na reprezentaci   84.702,50          
513.010 Náklady na reprezentaci   84.702,50          
518. Ostatní služby   2.518.377,07          

518.010 
Ostatní služby - honoráře 
- agentury   635.795,20          

518.011 
Ostatní služby - honoráře 
- umělci   821.573,50          

518.020 
Ostatní služby - spoje, 
tel., rozhlas   11.864,00          

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   52.252,29          

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   69.620,00          

518.070 Ostatní služby - tisk   123.656,72          
518.080 Ostatní služby - práce TS   30.143,00          
518.090 Ostatní služby - ostatní   185.887,26          

518.091 
Ostatní služby - výlep, 
inzerce   55.365,00          

518.092 Ostatní služby - ubytování   162.700,00          

518.093 
Ostatní služby - doprava, 
letenky   122.897,40          

518.094 
Ostatní služby - technické 
zab. akcí   246.622,70          

545. Kurzové ztráty   21.296,97          
545.010 Kurzové ztráty   21.296,97          
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549. Jiné ostatní náklady   2.185,14          
549,04 Propagace   2.185,14          
                
VÝNOSY   1.882.987,00           
NÁKLADY   2.898.727,82           
VÝNOSY - 
NÁKLADY   

- 
1.015.740,82           
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Výsledovka od: 01.2007 do: 12. 2007 

Střediska: 300 – služby (inzerce, výlep, kopírování) 

Zakázky: 117 (Folkové prázdniny) 

 

Náklady:        Výnosy:       
501. Spotřeba materiálu   100,00  602. Tržba ze služeb   1.560.000,00
501.060 
 

Spotřeba m. - kulturní 
akce   100,00  602.020 

Tržba ze služby - 
reklama   1.560.000,00

518. Ostatní služby   81.155,14         

518.040 
Ostatní služby - 
školení, semináře   590,00         

518.090 Ostatní služby - ostatní   52.729,80         

518.091 
Ostatní služby - výlep, 
inzerce   23.611,34         

518.092 
Ostatní služby - 
ubytování   2.450,00         

518.093 
Ostatní služby - 
doprava, letenky   1.774,00         

                
VÝNOSY   1.560.000,00           

NÁKLADY   81.255,14           

VÝNOSY - 
NÁKLADY   1.478.744,86           
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Výsledovka od: 01.2007 do: 12. 2007 
 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 

Včetně služeb, reklamy 

Náklady:        Výnosy:       
501.  Spotřeba materiálu   236.150,14  601. Tržby   852.864,00
501.010 Spotřeba m. - kancelářské potřeby   22.009,94  601.010 Tržby z kultur. akcí   832.400,00
501.020 Spotřeba m.   15.831,50  601.090 Tržby ostatní   20.464,00
501.021 Spotřeba m. - PHM   3.314,50  602. Tržba ze služeb   1.560.000,00

501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   33,00  602.020 
Tržba ze služby - 
reklama   1.560.000,00

501.060 Spotřeba m. - kulturní akce   185.500,70  648. Použití rezer. fondu   27.600,00
501.070 Spotřeba m. - čist. a hyg. potřeby   4.960,50  648.010 Použití rezer. fondu   27.600,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 - 
3000Kč   4.500,00  649. Jiné ostatní výnosy   83.724,00

511. Oprava   5.379,00  649.010 
Dotace - Italský 
institut   55.400,00

511.010 Opravy strojní   5.379,00  649.060 
Dotace - Irský 
institut   28.324,00

512. Cestovné   30.737,00  691. Provozní dotace   918.799,00

512.010 Cestovné   30.737,00  691.020 
Prov. dotace - Fond 
Vysočina   60.000,00

513. Náklady na reprezentaci   84.702,50  691.030 
Prov. dotace - 
MKČR   450.000,00

513.010 Náklady na reprezentaci   84.702,50  691.040 
Prov. Dotace - 
Fond Vyšegrad   408.799,00

518. Ostatní služby   2.599.532,21          

518.010 
Ostatní služby - honoráře - 
agentury   635.795,20          

518.011 Ostatní služby - honoráře - umělci   821.573,50          

518.020 
Ostatní služby - spoje, tel., 
rozhlas   11.864,00          

518.040 Ostatní služby - školení, semináře   52.842,29          

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   69.620,00          

518.070 Ostatní služby - tisk   123.656,72          
518.080 Ostatní služby - práce TS   30.143,00          
518.090 Ostatní služby - ostatní   238.617,06          
518.091 Ostatní služby - výlep, inzerce   78.976,34          
518.092 Ostatní služby - ubytování   165.150,00          
518.093 Ostatní služby - doprava, letenky   124.671,40          

518.094 
Ostatní služby - technické zab. 
akcí   246.622,70          

545. Kurzové ztráty   21.296,97          
545.010 Kurzové ztráty   21.296,97          
549. Jiné ostatní náklady   2.185,14          
549,04 Propagace   2.185,14          
                

VÝNOSY   3.442.987,00           

NÁKLADY   2.979.982,96           
VÝNOSY - 
NÁKLADY   463.004,04           
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Příloha 3 

 
Hospodářský výsledek festivalu Folkové prázdniny za rok 2008 

 

Výsledovka od: 01.2008 do: 12. 2008 

Střediska: 100 – hlavní činnost 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 

Náklady:        Výnosy:      

501.  Spotřeba materiálu   135.268,03  601. Tržby  1.083.484,70

501.010 
Spotřeba m. - kancelářské 
potřeby   1.050,00  601.010 

Tržby z kultur. 
akcí  1.040.600,00

501.020 Spotřeba m.   7.018,00  601.090 Tržby ostatní  42.884,70

501.021 Spotřeba m. - PHM   2.634,00  622. Aktivace služeb  119.500,00

501.050 
Spotřeba m. - materiál na 
opravy   673,00  622.010 Aktivace služeb  119.500,00

501.060 Spotřeba m. - kulturní akce   88.811,70  648. 
Použití rezer. 
fondu  21.500,00

501.070 
Spotřeba m. - čist. a hyg. 
potřeby   2.283,33  648.010 

Použití rezer. 
fondu  21.500,00

501.080 
Spotřeba m. - DHIM 3000 - 
40000Kč   31.681,00  691. Provozní dotace  560.000,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 - 
3000Kč   1.117,00  691.020 

Prov. dotace - 
Kraj Vysočina  60.000,00

502. Spotřeba energie   3.095,00  691.030 
Prov. dotace - 
MKČR  500.000,00

502.010 Spotřeba energie   2.395,00        

502.040 Spotřeba plyn   700,00         

512. Cestovné   23.241,00         

512.010 Cestovné   23.241,00         

513. 
Náklady na reprezentaci 
nutně hrazené   10.878,50         

513.010 
Náklady na reprezentaci 
nutně hrazené   6.301,00         

513.020 
Náklady na repre. dobrovolně 
hrazené   4.577,50         

518. Ostatní služby   2.575.500,16         

518.010 
Ostatní služby - honoráře - 
agentury   707.825,52         

518.011 
Ostatní služby - honoráře - 
umělci   716.981,00         

518.020 
Ostatní služby - spoje, tel., 
rozhlas   9.684,00         

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   87.206,61         

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   107.159,40         

518.070 Ostatní služby - tisk   156.612,85         

518.080 Ostatní služby - práce TS   46.427,50         

518.090 Ostatní služby - ostatní   95.642,20         

518.091 
Ostatní služby - výlep, 
inzerce   65.132,00         
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518.092 Ostatní služby - ubytování   196.917,00         

518.093 
Ostatní služby - doprava, 
letenky   105.053,00         

518.094 
Ostatní služby - technické 
zab. akcí   280.858,90         

521. Mzdové náklady   - 9.597,00         

521.010 Mzdové náklady   - 23.097,00         

521.020 Mzdové náklady - VP   13.500,00         

524. Zákonné pojištění   - 8.084,00         

524.010 Zákonné pojištění - zdravotní   - 2.079,00         

524.020 Zákonné pojištění - sociální   - 6.005,00         

545. Kurzové ztráty   30.829,95         

545.010 Kurzové ztráty   30.829,95         

549. Jiné ostatní náklady   131.087,10         

549.020 Bankovní poplatky   11.586,70         

549.030 Haléřové vyrovnání   0,40         

549,04 Propagace   119.500,00         
               
VÝNOSY   1.784.484,70          
NÁKLADY   2.892.218,74          

VÝNOSY - 
NÁKLADY   

- 
1.107.734,04          
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Výsledovka od: 01.2008 do: 12. 2008 

Střediska: 300 – služby (inzerce, výlep, kopírování) 

Zakázky: 117 (Folkové prázdniny) 

 

Náklady:        Výnosy:       
501.  Spotřeba materiálu   2.109,24  602. Tržba ze služeb   1.249.642,50

501.020 Spotřeba materiálu   709,32  602.020 
Tržba ze služeb - 
reklama   1.209.642,50

501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   36,77  602.030 
Tržba ze služeb - 
ostatní   40.000,00

501.060 
Spotřeba m. - kulturní 
akce   1.363,15  649. 

Jiné ostatní 
výnosy   0,04

513. 
Náklady na reprezentaci 
nutně hrazené   764,00  649.040 

Jiné ostatní 
výnosy   0,04

513.020 
Náklady na repre. 
dobrovolně hrazené   764,00         

518. Ostatní služby   122.959,63         

518.010 
Ostatní služby - honoráře 
- agentury   52.000,00         

518.011 
Ostatní služby - honoráře 
- umělci   32.500,00         

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   1.559,63         

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   35.500,00         

518.093 
Ostatní služby - doprava, 
letenky   1.400,00          

521. Mzdové náklady   23.097,00          
521.010 Mzdové náklady   23.097,00          
524. Zákonné pojištění   8.084,00          

524.010 
Zákonné pojištění - 
zdravotní   2.079,00          

524.020 
Zákonné pojištění - 
sociální   6.005,00          

545. Kurzové ztráty   33,22          
545.010 Kurzové ztráty   33,32          

                

VÝNOSY   1.249.642,54           

NÁKLADY   157.047,19           
VÝNOSY - 
NÁKLADY   1.092.595,35           
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Výsledovka od: 01.2008 do: 12. 2008 
 

Zakázky: 117; 159 (Folkové prázdniny; hudební seminář – kolokvium) 

Včetně služeb, reklamy 

 

Náklady:        Výnosy:       

501.  Spotřeba materiálu   137.377,27  601. Tržby   1.083.484,70

501.010 
Spotřeba m. - kancelářské 
potřeby   1.050,00  601.010 Tržby z kultur. akcí   1.040.600,00

501.020 Spotřeba m.   7.727,32  601.090 Tržby ostatní   42.884,70

501.021 Spotřeba m. - PHM   2.634,00  602. Tržba zse služeb   1.249.642,50

501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   36,77  602.020 
Tržba ze služby - 
reklama   1.209.642,50

501.050 Spotřeba m. - materiál na opravy   673,00  602.030 
Tržba ze služeb - 
ostatní   40.000,00

501.060 Spotřeba m. - kulturní akce   90.174,85  622. Aktivace služeb   119.500,00

501.070 Spotřeba m. - čist. a hyg. potřeby   2.283,33  622.010 Aktivace služeb   119.500,00

501.080 
Spotřeba m. - DHIM 3000 - 
40000Kč   31.681,00  648. Použití rezer. fondu   21.500,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 - 
3000Kč   1.117,00  648.010 Použití rezer. fondu   21.500,00

502. Spotřeba energie   3.095,00  649. Jiné ostatní výnosy   0,04

502.010 Spotřeba energie   2.395,00  649.040 Jiné ostatní výnosy   0,04

502.040 Spotřeba plyn   700,00  691. Provozní dotace   560.000,00

512. Cestovné   23.241,00  691.020 
Prov. dotace - Kraj 
Vysočina   60.000,00

512.010 Cestovné   23.241,00  691.030 
Prov. dotace - 
MKČR   500.000,00

513. 
Náklady na reprezentaci nutně 
hrazené   11.642,50         

513.010 
Náklady na reprezentaci nutně 
hrazené   6.301,00          

513.020 
Náklady na repre. dobrovolně 
hrazené   5.341,50          

518. Ostatní služby   2.698.459,79          

518.010 
Ostatní služby - honoráře - 
agentury   759.825,52          

518.011 
Ostatní služby - honoráře - 
umělci   749.481,00          

518.020 
Ostatní služby - spoje, tel., 
rozhlas   9.684,00          

518.040 Ostatní služby - školení, semináře   88.766,24          

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   142.659,40          

518.070 Ostatní služby - tisk   156.612,85          

518.080 Ostatní služby - práce TS   46.427,50          

518.090 Ostatní služby - ostatní   95.642,20          

518.091 Ostatní služby - výlep, inzerce   65.132,00          

518.092 Ostatní služby - ubytování   196.917,00          

518.093 Ostatní služby - doprava, letenky   106.453,18          

518.094 
Ostatní služby - technické zab. 
akcí   280.858,90          

521. Mzdové náklady   13.500,00          

521.020 Mzdové náklady - VP   13.500,00          

545. Kurzové ztráty   30.863,27          

545.010 Kurzové ztráty   30.863,27          

549. Jiné ostatní náklady   131.087,10          
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549.020 Bankovní poplatky   11.586,70          

549.030 Haléřové vyrovnání   0,40          

549,04 Propagace   119.500,00          

                

VÝNOSY   3.034.127,24           

NÁKLADY   3.049.265,93           

VÝNOSY - 
NÁKLADY   -15.138,69           
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Příloha 4 

 

Hospodářský výsledek MěKS za rok 2008 
 

Výsledovka od: 01.2008 do: 12. 2008 
 

Náklady:        Výnosy:       
501.  Spotřeba materiálu   469.104,93  601. Tržby   1.565.157,20

501.010 
Spotřeba m. - 
kancelářské potřeby   36.849,17  601.010 

Tržby z kultur. 
akcí   1.448.696,00

501.020 Spotřeba m.   77.711,35  601.020 
Tržby z prodeje 
tiskovin   60.285,00

501.021 Spotřeba m. - PHM   37.806,50  601.090 Tržby ostatní   56.176,20
501.030 Spotřeba m. - tiskoviny   12.865,85  602. Tržba ze služeb   1.903.517,92

501.050 
Spotřeba m. - materiál 
na opravy   22.594,15  602.010 

Tržba ze služeb 
(kopírování, 
výlep…)   151.799,23

501.060 
Spotřeba m. - kulturní 
akce   172.862,05  602.020 

Tržba za služby 
- reklama   1.289.642,50

501.070 
Spotřeba m. - čist. a hyg. 
potřeby   15.031,60  602.030 

tržba ze služeb - 
ostatní   45.554,51

501.080 
Spotřeba m. - DHIM 
3000 - 40000Kč   76.163,90  602.080 Tržba sokolovna   301.467,00

501.090 
Spotřeba m. - DHIM 500 
- 3000Kč   17.220,36  602.090 Tržba půjčovna   115.054,68

502. Spotřeba energie   314.214,86  604. Tržby za zboží   86.440,86
502.010 Spotřeba energie   187.597,48  604.010 Tržby za zboží   86.440,86
502.020 Spotřeba vody   32.137,62  621. Aktivace zboží   16.065,00
502.040 Spotřeba plyn   94.479,76  621.010 Aktivace zboží   16.065,00
504. Nákupní ceny zboží   66.289,88  622. Aktivace služeb   119.500,00
504.010 Nákupní ceny zboží   66.289,88  622.010 Aktivace služeb   119.500,00
511. Opravy   31.556,27  644. Úroky   134,61
511.010 Opravy strojní   7.936,00  644.010 Úroky   134,61
511.020 Opravy stavební   23.620,27  645. Kurzový zisk   315,55
512. Cestovné   33.882,50  645.010 Kurzový zisk   315,55

512.010 Cestovné   33.882,50  648. 
Použití rezer. 
fondu   124.295,00

513. 
Náklady na reprezentaci 
nutně hrazené   84.752,00  648.010 

Použití rezer. 
fondu   65.151,00

513.010 
Náklady na reprezentaci 
nutně hrazené   52.955,50  648.020 

Použití rezer. f. - 
auto   59.144,00

513.020 
Náklady na repre. 
dobrovolně hrazené   31.796,50  649. 

Jiné ostatní 
výnosy   3,78

518. Ostatní služby   3.906.593,38  649.040 
Jiné ostatní 
výnosy   3,78

518.010 
Ostatní služby - 
honoráře - agentury   919.510,02  691. Provozní dotace   3.504.000,00

518.011 
Ostatní služby - 
honoráře - umělci   970.378,00  691.010 Provozní dotace   2.900.000,00

518.020 
Ostatní služby - spoje, 
tel., rozhlas   156.942,15  691.020 

Prov. dotace - 
Kraj Vysočina   60.000,00

518.030 
Ostatní služby - stočné, 
komíny   12.092,84  691.030 

Prov. dotace - 
MKČR   500.000,00

518.040 
Ostatní služby - školení, 
semináře   172.263,68  691.050 

Prov.dotace - 
Fond Vysočina   44.000,00
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518.049 
Ostatní služby - popl. -
min. rok   384,00          

518.050 
Ostatní služby - čistírna, 
kopírování   145.561,23          

518.051 Splátky leas. auto   133.700,00          
518.060 Ostatní služby - software   4.427,00          
518.070 Ostatní služby - tisk   399.733,45          

518.080 
Ostatní služby - práce 
TS   62.120,31          

518.090 Ostatní služby - ostatní   166.924,56          

518.091 
Ostatní služby - výlep, 
inzerce   91.465,56          

518.092 
Ostatní služby - 
ubytování   244.312,00          

518.093 
Ostatní služby - doprava, 
letenky   106.857,68          

518.094 
Ostatní služby - 
technické zab. akcí   319.920,90          

521. Mzdové náklady   1.385.168,00          
521.010 Mzdové náklady   1.194.518,00          
521.020 Mzdové náklady - VP   190.650,00          
524. Zákonné pojištění   464.808,00          

524.010 
Zákonné pojištění - 
zdravotní   119.517,00          

524.020 
Zákonné pojištění - 
sociální   345.291,00          

527. 
Zákonné soc. nákl. - 
příděl do F   60.162,00          

527.010 
Zákonné soc. nákl. - 
příděl do F   24.192,00          

527.020 
Zákonné soc. nákl. - 
stravenky   35.970,00          

531. Silniční daň   1.248,00          
531.010 Silniční daň   1.248,00          
545. Kurzové ztráty   30.863,27          
545.010 Kurzové ztráty   30.863,27          
549. Jiné ostatní náklady   176.349,56          

549.010 
Pojistné - 
KOOPERATIVA   3.685,00          

549.020 Bankovní poplatky   23.627,27          
549.030 Haléřové vyrovnání   2,25          
549.040 Propagace   134.792,04          
549.050 Pojištění - ostatní   14.243,00          
551. Odpisy HIM   78.404,00          
551.010 Odpisy HIM   78.404,00          

591. 
Daň z příjmů z běž. 
činnosti   182.910,00          

591.010 
Daň z příjmů z běž. 
činnosti   182.910,00          

                
VÝNOSY   7.319.429,92           
NÁKLADY   7.286.306,65           

VÝNOSY - 
NÁKLADY   33.123,27           
 


