
Návrh na úpravu rozpočtu v oblasti kultury 

Předmět návrhu 

Česká pirátská strana navrhuje navýšení příspěvku pro Festival Boskovice na 200 tisíc 

korun. 

Momentální stav 

Příspěvek v posledních letech činil 100 tisíc korun, s výjimkou příspěvku na jubilejní 25. 
ročník, kdy to bylo 150 tisíc. Navrhovaný příspěvek na Festival Boskovice na rok 2019 je 
100 tisíc korun . 1

Odůvodnění 

Festival Boskovice (též nazývaný Festival pro židovskou čtvrť) tvoří páteř kulturního života v 

Boskovicích. Každoročně se ho účastní kolem 4 000  návštěvníků z celé České republiky i 2

zahraničí. Festival má netradiční formát multižánrové události, která využívá široký areál 

historického jádra města (židovská čtvrť včetně synagogy, oblast muzea, Panského dvora, 

areálu zámku a zámecké zahrady, letního kina, Kina Boskovice a hradu). Festival nabízí na 

150 kulturních událostí, které v kombinaci s rozumnou výší vstupného představují 

mimořádnou možnost kulturního vyžití nejen pro přespolní návštěvníky, ale i občany 

Boskovic. Kromě kulturního rozměru má tedy velký význam i v oblasti cestovního ruchu. 

Neodmyslitelnou skutečností je i fakt, že v průběhu festivalu nadprůměrně prosperují 

restaurační zařízení, kavárny, ubytovací zařízení a drobní živnostníci ve městě. O konání 

festivalu pravidelně informují celostátní tištěná i internetová média (MF DNES, Hospodářské 

noviny, Týden, Novinky, Blesk, Český rozhlas, Lidové noviny atp.) a festival svým věhlasem 

dalece přesahuje libovolné další události zde konané. 

 

Rozpočet Festivalu Boskovice tvoří bezmála 2 800 000 korun (viz příloha). Příspěvek města 

je 100 tisíc, stejná výše je i v návrhu rozpočtu na rok 2019. Za zmínku stojí i skutečnost, že 

Festival Boskovice ze svého rozpočtu odvádí do městské pokladny zpět ještě zhruba 50 tisíc 

korun (36 000 za nájmy prostor, zbývající částku tvoří platy zaměstnanců města 

1 V letech 2012-2016 město přispívalo částkou 100 tisíc korun, v roce 2017 se částka zvýšila na 150 
tisíc, v loňském roce opět klesla na 100 tisíc. 
2 http://www.boskovice.cz/25-festival-boskovice-2017/d-30960 

http://www.boskovice.cz/25-festival-boskovice-2017/d-30960


zaměstnaných po dobu festivalu Unijazzem ). Příspěvek města v původní výši tvoří cca 3

2,6% celkového rozpočtu akce. Spoluúčast měst na jiných českých festivalech se obvykle 

pohybuje okolo 10% , což by v případě Boskovic byla částka 280 tisíc.  4

 

Boskovice se v roce 2019 chystají investovat 80 tisíc do konání Majáles. Jedná se o novou 

akci, která se dosud nijak neosvědčila, nemá prokazatelné výsledky, tradici ani úroveň. 

Tohle všechno může obhájit a zařadit se mezi kvalitní události městem po právu 

podporované. Částka 80 tisíc se přesto nápadně blíží statisícovému příspěvku na Festival 

Boskovice. I s ohledem na to jsme přesvědčení, že důstojný příspěvek na událost rozměrů 

Festivalu Boskovice by měl být pro nadcházející roky minimálně dvojnásobný. 

 

Za Pirátskou stranu Boskovice 

 

Kristýna Znamenáčková 

kristyna.znamenackova@pirati.cz 

+420 731 911 229 

Boskovice, 21. listopadu 2018 

  

3 Například zaměstnanci KZMB, část položky rozpočtu festivalu “organizační a pořadatelské 
zajištění”. 
4 Informace od Čestmíra Huňáta, neověřeno. 
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Přílohy 

č. 1: rozpočet Festivalu Boskovice za rok 2018  
BOSKOVICE 2018 - festival pro židovskou čtvrť - rozpočet za rok 
2018  
  
Výdaje celkem rok 2018 
honoráře účinkujících 734.862,00 
doprava účinkujících, pořadatelů a materiálu 77.270,00 
ubytování 109.738,00 
propagace 558.556,00 
pronájmy prostor (letní kino, hrad, synagoga ad.) 36.200,00 
pódia, zvuk, světla, video 306.709,00 
dramaturgie a produkční náklady 66.250,00 
půjčovné a přepis filmů 48.326,00 
zajištění výstav včetně výtvarného materiálu 6.893,00 
OSA, Intergram, Dilia 33.921,00 
poštovné 2.290,00 
telefonní poplatky 2.425,00 
materiál (papír,drogerie,železářství,elektro) 17.294,00 
občerstvení a catering 74.547,00 
mobilní WC 40.959,00 
technické služby (voda, odpad, elektrika, tech.opravy) 91.820,00 
vysílačky,dispečink,bezpečnostní a zdravotní služba 40.775,00 
organizační a pořadatelské zajištění (smlouvy,DPP ad.) 56.801,00 
ostatní poplatky (pojištění, výstavy, předprod. ad.) 56.791,00 
mzdy zaměstnanců včetně odvodů 55.744,00 
nájem kancelářský prostor vč. energií 68.390,00 
práce dobrovolníků 92.000,00 
náklady kryté nepeněžním sponzorstvím 204.000,00 
celkem výdaje 2.782.561,00 
  
  
  
V Praze dne 30. 10. 2018 vypracovala Dana Makovská  
 


