
Kulturně vzdělávací činnost Kult (MK) 22-01 

 

Metodické vysvětlivky k výkazu 

Typ zařízení: 

Možnost I. - křížkují především příspěvkové organizace, obchodní korporace, spolky, o.p.s. či církevní organizace vlastnící budovu. 

Možnost II. - pronajaté prostory i dlouhodobě, budovu nevlastní, dlouhodobou adresu zapsat jako adresu kulturního domu. 

Možnost III. - vlastní budovu či prostory, ve kterých se konají kulturní akce (většinou org. složky, kulturní komise či odbor OÚ, 

MěÚ).  

Oddíl I. - Zájmová vzdělávací činnost (uvádějí se pouze kurzy pořádané kulturním zařízením, ne pronájem) 

Oddíl II. - Zájmová umělecká činnost a Oddíl III. - Zájmová mimoumělecká činnost (uvádějí se pouze 

soubory, kluby a kroužky registrované pod kulturním zařízením) 

Soubory, kluby a kroužky se řadí do sloupců 2 až 6 podle věkového složení, ne podle věku vedoucích 

(např. vedoucí jsou 2 dospělí, členové děti, uvedeme do sl. 6 - dětský. Vedoucí jsou dospělí nebo 

mládežníci, členové děti a mládež, uvedeme do sl. 2 - věkově smíšený). 

Sloupec 13 - účast na přehlídkách, soutěžích, výstavách, vlastní organizované akce, nepíší se pravidelné zkoušky a schůzky. 

Oddíl IV. - Další kulturní služby veřejnosti (pořádané kulturním zařízením) 

Řádek 0402 - lze uvést i přednášky a kulturní a společenské akce pořádané v prostorách muzea, kina, knihovny, kinokavárny apod. 

Řádek 0404 - neuvádí se počet akcí v rámci přehlídky, pouze počet festivalů, přehlídek, soutěží apod. 

Řádek 0407 - uvádějí se pouze PC umístěné v kulturních zařízeních s napojením na veřejný internet. 

Řádek 0408 - jsou-li památkové objekty otevřeny pro veřejnost, uvádí se ve sloupci 9 návštěvnost. 

Řádek 0409 - počet periodik se uvádí ve formě 1/12 pro měsíčník, 1/6 pro dvouměsíčník, 1/4 pro čtvrtletník apod. Případný 

občasník či vydáváte-li více periodik, uveďte do komentáře. Periodika uvádějte pouze tehdy, jsou-li placena přímo 

z rozpočtu kulturního zařízení. 

Sloupec 9 - v případě, že nelze uvést návštěvnost přesně, stačí odhad. 

Nevyplněné kolonky v tabulce prosím nekřížkujte, nenulujte, ponechte je prázdné (totéž platí pro 

všechny tabulky výkazu). 

Oddíl V. Kulturní aktivity přeshraniční a mezinárodní spolupráce a spolupráce s národnostními menšinami 

a etniky žijícími na území ČR 

Přeshraniční neboli příhraniční spolupráce – spolupráce obcí v českém pohraničí, příp. sdružení a spolků 

s podobnými subjekty za hranicemi. 

Národnostní menšiny a etnika žijící v ČR – národnostní menšiny (běloruská, bulharská, chorvatská, 

maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, 

vietnamská), jiná etnika (např. Kubánci). 

Oddíl VI. - Zaměstnanci (uvádějí se pouze pracovníci placení z rozpočtu kulturního zařízení) 

Řádek 0604 - uvádějí se pouze VŠ odborní pracovníci započítaní i v ř. 0603. 

Řádek 0608 - uvádějí se pouze VŠ externí pracovníci započítaní i v ř. 0607. 

Přepočtený stav - uvádí se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané 

(na 1 desetinné číslo). 

Oddíl VII. - Příjmy, resp. výnosy 

Řádek 0701 - veškeré tržby z vlastních výkonů a zboží z hlavní i vedlejší činnosti. 

Řádek 0702 - vybrané vstupné (vstupné zdarma uvést v komentáři). 

Řádek 0703 - vybrané kurzovné (kurzy zdarma uvést v komentáři). 

Řádek 0704 - tržby z prodeje upomínkových předmětů, propagačních materiálů, programů apod. 



Řádek 0705 - uvádí se součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz ze státního rozpočtu (ministerstva a jiných subjektů státu, 

grantových agentur apod.). 

Řádek 0706 - uvádí se součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz z rozpočtu kraje. 

Řádek 0707 - součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz z rozpočtu obce (příp. uveďte zde výši vydané částky na uhrazení 

ztráty hospodaření kulturního zařízení, nebo v komentáři uveďte, jak byl případný schodek uhrazen). 

Řádek 0708 - součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz získaných od jiných subjektů než je stát, kraj, obec. 

Řádek 0709 - součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz získaných ze zahraničí. 

Řádek 0710 - součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz získaných z fondů EU (z celkové částky uvedené v ř. 0709). 

Řádek 0712 - součet všech ostatních výnosů neuvedených v řádcích 0701 až 0710 (např. příjmy z úroků, sběr, pronájem prostor 

jiným uživatelům atd.). 

Řádek 0713 - veškeré příjmy (výnosy) za vlastní výkony a zboží, pronájmy, příspěvky a dotace, granty na provoz od státu, 

kraje a obce, dalších českých a zahraničních subjektů včetně fondů EU (tj. ř. 0713 = ř. 0701 + ř. 0705 + ř. 0706 + 

ř. 0707 + ř. 0708 + ř. 0709 + ř. 0711 + ř. 0712). 

Řádek 0714 - součet všech dotací a grantů na investice ze státního rozpočtu (tj. ministerstev, jiných státních subjektů). 

Řádek 0717 - součet všech dotací a grantů na investice získaných od jiných subjektů než je stát, kraj nebo obec (tj. neuvedených 

v ř. 0714 + ř. 0715 + ř. 0716). 

Řádek 0719 - uvádí se pouze dotace a granty na investice z fondů EU (je součástí ř. 0718). 

Řádek 0720 - součet všech dotací a grantů, které kulturní zařízení získalo za vykazované období (tj. ř. 0720 = ř. 0714 + ř. 0715 + 

ř. 0716 + ř. 0717 + ř. 0718). 

Řádek 0729 - kontrolní součet určený pouze pro počítačové zpracování. 

Oddíl VIII. - Výdaje, resp. náklady 

Řádek 0801 - veškeré výdaje na materiál, energie, služby a nájmy (vč. nákladů na objekt kulturního domu). 

Řádek 0802 - výdaje pouze za nájmy prostor (je součástí ř. 0801). 

Řádek 0803 - součet nákladů na platy, ostatní osobní náklady, náklady na zdravotní a sociální pojištění, zákonné sociální náklady a 

ostatní sociální náklady (tj. ř. 0803 = ř. 0804 + ř. 0805 + ř. 0806 + ř. 0807). 

Řádek 0804 - celková částka mzdových nákladů, tzn. prostředky na platy (vč. tarifního příplatku za vedení, osobního příplatku a 

odměn). 

Řádek 0805 - dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře. 

Řádek 0806 - částka zaplacená zaměstnavatelem na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. 

Řádek 0807 - zákonné sociální náklady (např. příděl na FKSP). 

Řádek 0808 - souhrn částek za daň silniční, z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (bez daně z příjmu). 

Řádek 0811 - veškeré provozní náklady na provoz kulturního zařízení, které nejsou uvedeny výše (např. honoráře účinkujících 

umělců). 

Řádek 0812 - veškeré náklady na provoz kulturního zařízení (tj. ř. 0812 = ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0808 + ř. 0809 + ř. 0810 + 

ř. 0811). 

Řádek 0813 - součet investičních výdajů za hmotný a nehmotný majetek (tj. ř. 0813 = ř. 0814 + ř. 0815). 

Řádek 0814 - výdaje na hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a provozně technická funkce je delší než 1 rok. 

Řádek 0815 - výdaje za nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 

Řádek 0829 - kontrolní součet určený pouze pro počítačové zpracování. 

 


