
Festivaly Kult (MK) 23-01 

Metodické vysvětlivky k výkazu 

Charakter festivalu:  Sl. 1. - vyplňuje se pouze jeden údaj. 

 Sl. 2. nebo 1. ř. ze sloupce 3 - vyplní se pouze 1 údaj. 

 Sl. 3. ř. 2. a 3. – vyplňuje se, pouze pokud má festival dané zaměření. 

 

Převažující žánr: zaškrtne se pouze jeden žánr (možnost) ze všech čtyř sloupců – v případě zaškrtnutí více žánrů, 

bude festival zařazen pod první zaškrtnutý. 

Pokud se jedná o vícežánrové festivaly všech oborů, může být kromě tohoto okénka zaškrtnut jeden žánr 

v každém sloupci. 

 

Řádek 0101 až ř. 0105 sl. 1: se vyplňuje počet volných nebo uzavřených prostor využitých k festivalu, nikoli 

počet představení v nich.  

Řádek 0101 až ř. 0105 sl. 2: se vyplňuje kapacita na jedno představení – uvádí se počet sedadel, u 

venkovních prostor (open air) alespoň odhad počtu míst. 

 

Pokud je v ř. 0101 sl. 1 až ř. 0105 sl. 1 uvedeno více prostor, do ř. 0101 sl. 2 až ř. 0105 sl. 2. se sečte kapacita 

(počet sedadel) všech uvedených prostor na jedno představení, ne počet 

účinkujících. 

 

Řádek 0201: musí být vyplněn. Termín „koncert“ označuje obvykle jedno nebo více vystoupení 

hudebních a tanečních těles a je časově přesně ohraničen. To znamená, že 

hudební nebo taneční festival se obvykle skládá z několika koncertů jako částí 

festivalu. 

Řádek 0201 až ř. 0215 sl. 1: se uvádí počet představení, nikoli počet účinkujících. 

Řádek 0201 až ř. 0215 sl. 3: se uvádí počet návštěvníků festivalů. Pokud nelze rozdělit návštěvníky na 

jednotlivá představení, vyplní se pouze údaj v ř. 0201 sl. 3. 

Řádek 0301: musí být vyplněn celkový počet doprovodných akcí. 

Řádek 0301 až ř. 0307 sl. 3: se uvádí počet návštěvníků doprovodných akcí. Pokud nelze rozdělit návštěvníky 

na jednotlivé akce, vyplní se pouze údaj  

 v ř. 0301 sl. 3. 

Řádek 0401: uvádí se kapacita jednotlivých sálů uvedená v ř. 0101 sl. 2 až ř. 0105 sl. 2 

vynásobená počtem představení v nich provedených, nikoli součet z ř. 0129 

vynásobený počtem představení. Počet nabídnutých míst nemůže být nižší než 

celkový počet prodaných 

 vstupenek, vstupenek zdarma nebo návštěvníků bez vstupného, případně 

kombinací těchto možností. 

Řádek 0402: uvádí se počet prodaných jednotlivých vstupenek. Do tohoto řádku se nezahrnují 

vstupenky za snížené vstupné a pro handicapované. Pokud je vyplněn ř. 0402, 

musí být vyplněn ř. 0802. 

Řádek 0403: uvádí se počet vstupenek prodaných na celý festival, tj. na všechny dny festivalu. 

Do tohoto řádku se nezahrnují vstupenky za snížené vstupné a pro 

handicapované. Pokud je vyplněn ř. 0403, musí být vyplněn ř. 0802. 

Řádek 0404: uvádí se počet vstupenek za snížené vstupné. Do tohoto řádku se nezahrnují 

jednotlivé vstupenky a vstupenky na celý festival. 

Řádek 0405: uvádí se počet vstupenek pro handicapované z ř. 0404. 

Řádek 0406: uvádí se počet návštěvníků festivalu, kteří dostali volnou vstupenku. 

Řádek 0407: uvádí se odhad počtu návštěvníků na festivalu bez vstupného. 

Řádek 0502: uvádí se průměrný evidenční počet zaměstnanců pořadatele festivalu, kteří mají 

v pracovní smlouvě činnost, týkající se festivalu – i na část pracovního úvazku. 



Pokud je vyplněn ř. 0502, musí být vyplněny i ř. 0907 mzdy a ř. 0908 náklady 

na zdravotní a sociální pojištění v odpovídající výši. 

Řádek 0507: Pokud je vyplněn ř. 0507 (dobrovolní pracovníci), musí být vyplněn i ř. 0509 

(alespoň odhad počtu hodin odpracovaných dobrovolníky ročně). 

Řádek 0601: uvádí se celkový počet českých i zahraničních účinkujících (jednotlivců + členů 

uměleckých kolektivů) z řádku 0602 až 0605. 

Řádek 0606: uvádí se celkový počet pouze zahraničních účinkujících (jednotlivců + členů 

uměleckých kolektivů) z ř. 0607 až 0610. 

Řádek 0701: uvádí se celkový počet českých i zahraničních uměleckých kolektivů a orchestrů 

(dospělí) - vyplňují pořadatelé, na jejichž festivalech vystupují orchestry, komorní 

soubory, pěvecké sbory, hudební skupiny a další hudební tělesa (dospělí). 

Řádek 0702:  uvádí se počet pouze zahraničních uměleckých kolektivů a orchestrů (dospělí). 

Řádek 0703: uvádí se celkový počet českých i zahraničních uměleckých kolektivů (děti 

a mládež); vyplňují pořadatelé, na jejichž festivalech vystupují orchestry, komorní 

soubory, pěvecké sbory, hudební skupiny a další hudební tělesa (děti a mládež). 

Řádek 0704: uvádí se počet pouze zahraničních uměleckých kolektivů a orchestrů (děti 

a mládež). 

Řádek 0801 až ř. 0820: vyplňují se pouze údaje týkající se daného festivalu. 

Řádek 0901 až ř. 0920: vyplňují se pouze údaje týkající se daného festivalu. 

 


