
HUDEBNÍ TĚLESA Kult (MK) 25-01 

Metodické vysvětlivky k výkazu 

 

Řádek 0113 sl. 2: zde jsou uváděny výkony v České republice uspořádané ve vlastní režii 

zpravodajské jednotky, tzn. koncerty (vystoupení) pořádané hudebním 

tělesem ať již s účinkováním celého orchestru, sólistů, komorních 

souborů, pěveckých sborů, a dalších podle dramaturgických plánů 

(abonentní cykly i jednotlivá vystoupení). Vykazují se zde i vystoupení 

např. na vernisážích výstav, na kolonádách, pro školy, charitativní, 

příležitostné, mimořádné, apod., pokud je zpravodajská jednotka 

pořadatelem. 

Řádek 0113 sl. 3: zde se uvádějí výkony v České republice uspořádané ve vlastní režii 

zpravodajské jednotky, tzn. koncerty (vystoupení) pořádané hudebním 

souborem, ve kterých účinkují pouze pozvaná hudební tělesa nebo 

sólisté. 

Řádek 0114 až 0118: vyplňují hudební soubory, které pořádají koncerty ve vlastní režii.  

Řádek 0122 až 0126: vyplňují hudební soubory, které účinkují pro jiné pořadatele. 

Řádek 0130 až 0139: v těchto řádcích se vykazují výkony hudebního souboru, jichž byl 

pořadatelem i koncerty uspořádané pro jiné pořadatele v ČR 

i v zahraničí. Součet řádků 0130 až 0139 musí odpovídat údaji v řádku 

0129, který udává celkový počet všech vystoupení hudebního tělesa bez 

rozdílu pořadatele (vztahuje se zejména na symfonické orchestry). 

Řádek 0137:  zde se uvádějí koncerty pořádané hudebním tělesem jako recitál, na 

kterých účinkují pozvaní sólisté (např.: klavírní, houslový aj. recitál). 

Řádek 0142: vyplňují soubory, které pravidelně zvou hostující umělce – sólisty nebo 

komorní soubory do 9 umělců, včetně. 

Řádek 0144: vyplňuje se počet hostujících uměleckých těles (symfonických nebo 

komorních orchestrů a pěveckých sborů). 

Řádek 0156:  do tohoto řádku se uvádí celkový počet zkoušek na koncerty 

(vystoupení) za sledovaný rok.  

Řádek 0157:  uvede se počet míst v hledišti nabídnutých na všech koncertech 

(vystoupeních) uspořádaných ve vlastní režii během sledovaného 

období. Uvede se počet nabídnutých sedadel i míst k stání, kromě 

stálých neprodejných míst služebních (požární bezpečnost, lékařská 

služba apod.). Koná-li se akce v přírodě nebo na jiném místě, kde nelze 

počet míst stanovit, uvede se počet míst podle počtu prodaných 

vstupenek. Není-li v takovém případě evidence o návštěvnících (koná-li 



se koncert (vystoupení) za paušál) uvede se počet míst i návštěvníků 

odhadem. 

Řádek 0160:  uvede se počet návštěvníků koncertů (vystoupení) ve vlastní režii, 

včetně neplatících, jimž byly vydány volné vstupenky v rámci platných 

předpisů. Nezahrnují se sem však návštěvníci na neprodejných 

služebních místech. 

Řádek 0161: předplatitel se uvede 1x bez ohledu na počet zakoupených abonentních 

vstupenek. 

Řádek 0162: uvede se počet prodaných abonentních vstupenek. 

Řádek 0202:  uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený stav). 

Metodicky odpovídá ukazateli uváděnému na příslušném čtvrtletním 

výkazu o práci. 

Řádek 0205: vyplňuje se počet členů souborů u hudebních těles, která nemají 

zřizovatele, případně se pro ně nehodí jiný řádek oddílu zaměstnanci. 

Řádek 0206:  vyplňují soubory, které nemají umělecké pracovníky ve 

stálém pracovním poměru, ale jejichž členové účinkují na základě 

smlouvy, dohody nebo na základě obdobného pracovně právního vztahu. 

Řádek 0209: vyplňují soubory, které pravidelně spolupracují s výpomocemi. Do 

tohoto řádku se vyplňují všechny výpomoci, včetně umělců, kteří jsou 

angažováni na určitou skladbu, pro kterou nemá soubor (orchestr) 

stálého hudebníka nebo za nemocného nebo zaneprázdněného 

kmenového hráče, kterého platí soubor (orchestr). 

Řádek 0210: dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu 

poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 

ostatních lidí či společnosti. 

Řádek 0211: je-li vyplněn ř. 0210, musí být vyplněn i ř. 0211. 

 


