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I. Činnost Brněnského kulturního centra v roce 2010  
 
 
V roce 2010 pokračovala náročná transformace organizace v dynamickou kulturní a 
turistickou instituci s cílem stát se hlavním aktérem turistického ruchu ve městě. 
K posílení pozice města Brna jako turisticky atraktivní metropole směřovala i celá 
řada pořádaných kulturních akcí. 
Poprvé se v červnu 2010 (11. – 19. 6.) uskutečnil mezinárodní divadelní festival 
Divadelní svět Brno, který se stal svým rozsahem největší divadelní událostí v zemi. 
Na pořádání festivalu spolupracovala všechna městem zřizovaná divadla a divadelní 
fakulta JAMU. Brněnské kulturní centrum zabezpečilo kompletní realizaci a propagaci 
festivalu. V rámci festivalu se konalo celkem 260 vystoupení. Účinkovalo zde 180 
souborů, z toho 19 zahraničních. Festival navštívilo 44 000 diváků. Na devět 
festivalových dní se tak Brno stalo hlavní divadelní metropolí, v níž se divadelní 
umění šířilo z divadelních domů také do ulic a na náměstí. Festival Divadelní svět 
Brno se tak stal, kromě své nesporné umělecké hodnoty, také významnou aktivitou 
směřující k rozvoji turistického potenciálu města Brna. 
Další zcela mimořádnou akcí rozvíjející turistický potenciál města je zpřístupnění 
Brněnského podzemí, jehož provoz kompletně zabezpečuje Brněnské kulturní 
centrum. V prosinci 2010 byla zpřístupněna jeho první část, Mincmistrovský sklep 
pod Novou radnicí, a na duben roku 2011 je připraveno otevření Labyrintu pod 
Zelným trhem. Poprvé mohli Brňané navštívit Labyrint pod Zelným trhem již v měsíci 
říjnu, kdy se jim během 14 dnů naskytla zcela ojedinělá možnost prohlédnout si tuto 
část podzemí ještě před tím, než bude kompletně vybavena expozicemi. Mimořádný 
zájem návštěvníků svědčí o tom, že zpřístupněním Brněnského podzemí vzniká ve 
městě turistická atrakce evropského formátu. 
V roce 2010 Brněnské kulturní centrum také poprvé realizovalo nový projekt 
turistické dopravy ve městě. Byly vytvořeny dvě turistické trasy (malý a velký okruh) 
přibližující nejvýznamnější brněnské pamětihodnosti. K dopravě byl využit mikrobus 
pro 18 cestujících, které na trase doprovázel odborně vyškolený průvodce. Výběr 
významných pamětihodností a podklady k odbornému komentáři průvodců vznikaly 
ve spolupráci s odborníky z Muzea města Brna. V měsících červenci a srpnu tak měli 
obyvatelé a návštěvníci města jedinečnou příležitost poznat okruh významných 
městských památek ležících i mimo samotné městské centrum. Tento projekt 
výrazně rozšířil turistický potenciál města a vhodně doplnil spektrum turistických 
služeb nabízených a poskytovaných BKC-TIC. 
Velká pozornost byla v roce 2010 věnována zachování a dalšímu rozvoji tradičních 
programových akcí jako jsou Brněnské Shakespearovské dny, Kytarový festival 
s nocí flamenca, Festival vědy, či filmový festival Brněnská 16. K velkému rozvoji 
programové činnosti došlo v uplynulém roce v Sále Břetislava Bakaly, který výrazně 
rozšířil spektrum nabízených kulturních akcí směrovaných k mladému publiku. 
Realizovala se zde řada filmových festivalů (Jeden svět, Dny evropského filmu, 
Festival filmů o domorodých lidech NAIFF, Brněnská 16), komponovaných 
tematických večerů a cestovatelských přednášek. Na podzim zde byl ustaven 
Filmový klub Brno, který každý týden nabízí projekci filmů, jejichž výběr vzniká i na 
základě přání diváků. Před zahájením festivalu Brněnská 16 byl Sál B. Bakaly nově 
vybaven sedačkami, které výrazně zvyšují návštěvnický komfort a kvalitu diváckého 
zážitku.  
Programové oddělení se ve druhé polovině roku zaměřilo na vytvoření série 
pravidelných hudebních pořadů se zaměřením na vážnou hudbu – cyklus koncertů 
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staré hudby nazvaný Hudební lahůdky a cyklus komorních koncertů Muzikobraní 
s Moravským klavírním triem. Dramaturgie programového oddělení si klade za cíl 
vybudovat stabilní návštěvnickou základnu pro jednotlivé programové celky a 
vytvářet programovou nabídku pro přesně definované cílové skupiny, což by se do 
budoucna mělo projevit na zvýšení návštěvnosti pořádaných akcí. 
Organizace v roce 2010 věnovala mimořádnou péči zlepšení podmínek pro 
návštěvníky kina Art, které jako jediné kino náročného diváka ve městě, plní zcela 
nezastupitelnou roli. Byla realizována oprava částí střech nad kinem a 
zrekonstruována kuřárna v přízemních prostorách kina. Prostory celé kavárny a 
malého sálu pro 35 diváků prošli v loňském roce pasportizací, což významně 
rozšiřuje možnosti jejich komerčního využití. 
Veškerá činnost všech organizačních složek BKC-TIC vyvrcholila pořádáním 
mimořádně úspěšné akce Brněnské vánoce. Vánoční trhy na nám. Svobody a na 
Staré radnici již druhým rokem zajišťovalo Turistické centrum a programovou část 
celé akce zabezpečilo programové oddělení. Podařilo se tak zcela využít potenciálu 
organizace a vytvořit kulturně přínosnou a turisticky mimořádně zajímavou akci 
s významně pozitivním ohlasem v celém regionu. 
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II. Vedení organizace - středisko 11 
 
 
1. Ředitelka 
 
Hlavní náplní práce ředitelky je vedení organizace a stanovování jejích strategických 
cílů. 
Cílem činnosti ředitelky BKC v roce 2010 bylo přesné definování role BKC ve 
struktuře městských kulturních organizací a tomu odpovídající vytýčení dalšího 
směřování celé organizace a stanovení strategických cílů v dlouhodobém horizontu. 
V roce 2010 byl největší důraz v práci ředitelky kladen především na vyprofilování a 
kompletní technické organizační a ekonomické zajištění klíčových aktivit organizace, 
jejichž spektrum se v uplynulém roce dále rozšiřovalo o významné kulturní a 
turisticky atraktivní aktivity – festival Divadelní svět Brno, zpřístupnění Brněnského 
podzemí, turistická doprava ve městě Brně. 
Vedení BKC se zaměřilo zejména na zajištění součinnosti všech složek organizace 
při pořádání mimořádně náročné a svým rozsahem zcela ojedinělé akce Divadelní 
svět Brno. Značná část práce ředitelky se soustředila právě na vytvoření funkčního 
modelu kooperace nejen uvnitř samotného BKC, ale i ve vztahu ke všem 
spolupořádajícím subjektům, jimiž jsou všechna brněnská městem zřizovaná divadla 
a Divadelní fakulta JAMU.  
Dalším strategickým cílem vedení organizace bylo kompletní zajištění provozu 
Brněnského podzemí, jehož zajištěním je pověřeno Turistické centrum. Při přípravě 
takto náročného projektu je však potřeba pečlivé koordinace činností všech 
organizačních složek BKC.  
Vedení organizace se také v roce 2010 velmi soustředilo na otázky zlepšení 
technického zázemí zařízení spravovaných BKC a zvýšení návštěvnického komfortu 
v kině Art, Sále B. Bakaly i na Staré radnici.  
I když v uplynulém roce značně vzrostlo množství úkolů kladených na Brněnské 
kulturní centrum, nedošlo zde k žádnému výraznému nárůstu pracovních míst. 
Všechny stanovené úkoly se podařilo ve vysoké kvalitě zabezpečit ve stávajícím 
personálním obsazení. Takovýto model organizace práce však kladl mimořádné 
nároky na koordinaci všech činností, na vybudování funkčních komunikačních 
modelů a na dostatečnou ideovou motivaci zainteresovaných zaměstnanců, čemuž 
byla ze strany ředitelky organizace věnována neustálá péče. 
 
 
 
 
2. Asistentka 
 
- Sledování termínovaných úkolů a zajišťování jejich plnění 
- Zařizování nutných administrativních kontaktů s Magistrátem města Brna 
- Organizace porad a jednání  
- Zajišťování termínů návštěv, zajišťování veškeré administrativy, evidence faktur, 

došlé pošty  apod. 
- Zabezpečení hostů na  významných akcích organizovaných BKC 
- Dodržování Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým 

organizacím při nakládání s majetkem 
- Vedení provozní zálohy a  její úsporné čerpání 
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- Zajišťování tuzemských i zahraničních služebních cest ředitelky organizace 
včetně  podkladů pro jejich vyúčtování 

- Evidence rovnoměrného a úsporného čerpání repre fondu ředitelky organizace 
- Evidence uzavřených smluv za celou organizaci 
- Zpracování a vedení zápisů o vyřazení DDHM, DDNM, OE 
 
      
 
3. Právník 
 
- Uložení listin, podpisových vzorů apod., výroční zprávy 2009 vč. účetní závěrky 

do sbírky listiny OR, aktualizace zřizovací listiny organizace a její ukládání do OR 
- Tvorba a revize smluvních dokumentů po obsahové i formální stránce 

(vnitropodnikově i s partnery BKC) včetně řešení právních vztahů organizace 
(interně, vůči partnerům i vůči třetím osobám) a provádění konzultační činnosti 
v rámci působnosti právního oddělení organizace 

- Akce vyžadující mimořádné smluvní ošetření: Divadelní svět Brno 2010, 
Brněnské Vánoce 2010, projekt Brněnské podzemí atd. 

- Průběžná tvorba nových resp. aktuálních smluvních typů, tzn. smluv a dohod dle 
platného právního řádu ČR v souladu s požadavky EU, odstranění neaktuálních 
formulací u smluvních dokumentů v souladu s novelizacemi příslušných právních 
norem  

- Evidence a příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení v rámci kooperace 
s advokátními kancelářemi zajišťujícími pro organizaci vlastní soudní řízení 
v rámci obchodního a civilního práva včetně následného řízení exekučního 

- Aktivace a průběžná správa datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 
Sb. 

- Správa účtu BKC v systému CERD (Centrální evidence registru dlužníků), 
vkládání údajů o dlužnících 

- Adaptace právní agendy BKC související s plánovanou změnou organizační 
struktury a rozšířením provozu (zvl. projekt Brněnské podzemí) 

- Četná jednání s orgány státní správy a samosprávy nutná pro vytvoření 
všestranné právní jistoty organizace v rámci její činnosti (např. úspěšná 
pasportizace 1.NP kina ART atd.) 

- Průběžná aktualizace pojistných smluv a uzavírání nových smluv dle stávajících 
potřeb organizace, včetně eliminace škod spoluprací s pojišťovnami a FKŠ MMB 

- Dohled nad vymáháním náhrady škod resp. odškodnění; osobní účast ve škodní 
komisi organizace (jednatel komise) a odborné konzultace při úpravě 
pracovněprávních vztahů organizace 

- Přípravná, realizační, supervizní a konzultační činnost při zadávání vybraných 
veřejných zakázek malého rozsahu a poptávkových resp. výběrových řízení 

- Příprava stanovisek organizace při řešení otázek celospolečenského zájmu 
v rozsahu pověření organizace a nadřízených orgánů  

- Koordinace, příprava a realizace osobních jednání se smluvními partnery BKC 
s cílem dosáhnout lepších smluvních vztahů 

- Výkon činností souvisejících s právní agendou organizace a to včetně výkonu 
dílčích legislativních prací a právního poradenství, jakož i interní normotvorby 
organizace  

- Úzká spolupráce s ekonomickým úsekem v právně-ekonomických otázkách 
- Spolupráce s interní auditorkou na zefektivnění postupů práce apod. v rámci BKC 
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- Spolupráce s odborem kultury MMB v rámci připomínkových řízení a metodické 
koordinace 

- Vyřizování právní korespondence organizace 
- Zvyšování kvalifikace účastí na školeních apod. a následné předávání poznatků 

zainteresovaným zaměstnancům BKC 
- Hodnocení aktivit organizace z právního hlediska v praxi a přijetí opatření k jejich 

zefektivnění 
 

 

 
 
* V roce 2008 od 6.5.2008 nastoupil JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D. - dodnes 
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4. Interní audit 
 

- kontrolování vytvoření podmínek pro hospodárné, efektivní a účelové 
vynakládání finančních prostředků v souladu se zřizovací listinou za účelem 
ověření funkčnosti vnitřního kontrolního řídícího systému  

- včasné rozpoznání rizik, jejich vyhodnocování, minimalizování a přijímání 
vhodných opatření  

- prověřování dodržování platných právních předpisů a opatření přijatých 
orgány veřejné správy ve vztahu k činnosti BKC v oblasti hospodaření a 
využívání svěřených finančních prostředků 

- konzultační činnost v otázkách týkajících se procesů správy a řízení 
organizace 
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III. Úsek tiskový a propagační - středisko 21, 22 
 
Úsek zajišťoval tyto základní činnosti: 

- PR podpora pořádaných akcí  
- grafické a výtvarné práce, fotodokumentace  
- vydávání časopisu KAM v Brně.... 
- tvorba www stránek organizace 
- marketingová činnost  
- výlep plakátů  
- pořádání akcí Festival vědy s JMP a Expedice Morava 

 
Tisková mluvčí: 
Hlavní náplní práce je komunikace s médii a veřejností prostřednictvím tiskových 
konferencí, vydáváním tiskových zpráv a informací, psaním článků pro tištěná i 
elektronická média, poskytování rozhovorů, vystoupení v publicistických pořadech 
atd. 
Spolupracuje s  mediálními partnery - Český rozhlas Brno, Rádio Krokodýl, 
Metropolis, Kult, BTV, Brno Business, Listy Jižní Moravy (upoutávky, živé 
vstupy, studiové rozhovory, reportáže, soutěže o vstupenky, moderované akce, 
plošná reklama, atd.) Zajišťuje jednorázová mediální partnerství pro konkrétní akce, 
např. Česká televize Brno (Brněnská šestnáctka) 
 
Výlep plakátů: 
Byl převeden pod středisko 21 od 1. 4. 2010. Zajišťuje příjem objednávek od 
ostatních středisek BKC i jiných příspěvkových organizací. Pracuje s rezervačním 
systémem výlepu, shromažďuje plakáty a dohlíží na práci lepiče. Zpracovává 
podklady pro fakturaci. Výlep probíhá jednou za 14 dní, ceník výlepu pro ostatní 
organizace zůstal zachován. Zajišťuje správu a opravy poškozených výlepových 
ploch. 
 
Pořádání akcí (tisková mluvčí je manažerem následujících akcí) 
30. 3.  Expedice Morava (Stará radnice) 

vědomostní soutěž pro ZŠ. Témata: historie, geografie, památky, reálie 
a kultura. Hlavní cenu - autobusový zájezd po Jižní Moravě pro celou 
třídu věnovala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava.  

          100 soutěžících 
 
18. – 24. 9. Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou (Zelný trh, Stará 

radnice) 6. ročník popularizační akce ve formě vědeckého jarmarku. Ve 
spolupráci se 4 vysokými školami a vědeckými pracovišti. 

          5 – 6 000 návštěvníků 
 
16. 9.  ŽiRaFa (Stará radnice) 

Vědomostní soutěž pro ZŠ zaměřená na přírodní vědy, součást 
Festivalu vědy.      130 soutěžících 
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Výzkum návštěvnické spokojenosti při akci Brněnské Vánoce 2010 
TaP úsek připravil dvě dotazníková šetření na téma návštěvnické spokojenosti 
s vánočními trhy v centru města. 

1. webová anketa na stránkách www.brnenskevanoce.cz, které se zúčastnilo 55 
respondentů. 

2. terénní dotazníkový průzkum na náměstí Svobody v termínu 17. – 20. 12., 101 
respondentů. Průzkum provedla společnost Global Business IT, s.r.o.  

Z obou anket vyplývá spokojenost Brňanů i návštěvníků s novou podobou vánočních 
trhů na nám. Svobody a v centru města obecně. Lokalita nám. Svobody je 
hodnocena velmi pozitivně jako místo setkávání s bohatou gastronomickou nabídkou 
a kulturním programem. Zelný trh je hodnocen jako vhodnější pro nákup dárků. 
Většina respondentů považuje obě lokality z výborně se doplňující. Opakovaná 
námitka zaznívala pouze na průjezd tramvají přes nám. Svobody, zejm. v době 
odpolední špičky. 
 
Marketingová činnost: 
Ve sledovaném období se podařilo zajistit vzájemnou spolupráci v reklamní oblasti s 
několika partnery BKC. Spolupráce byla realizována smlouvami o reklamě. 
Babylonfest ....................... 100 000,-Kč .................... Teplárny Brno, a.s. 
Divadelní svět Brno .......... 100 000,- Kč ................... RWE, a.s. 
Letní kino Na Dobráku ...... 200 000,- Kč ................... RWE, a.s. 
Festival vědy ..................... 200 000,- Kč ................... RWE, a.s. 
 
 
Grafické studio: 
Je kladen větší důrazu na kvalitu a grafickou úroveň tiskovin BKC.  
- grafické návrhy a příprava tiskovin pro tisk 
- tisk černobílých tiskovin a menších formátů barevných tiskovin 
- tisková příprava a tisk vstupenek, pozvánek apod. 
- kreativní výtvarné práce v souvislosti se zajištěním akcí  
- scénografické návrhy při akcích BKC 
- plotrová reklama na auta i na deskové materiály 
- výroba transparentů, bannerů, popisek, apod. 
- práce pro externí zákazníky 
 
 
Správce webu a fotograf: 
- tvorba a správa webových stránek BKC a samostatných stránek větších akcí 
- tvorba reklamních bannerů 
- spolupráce na grafických materiálech 
- fotodokumentace akcí BKC a vytváření foto galerie na webu 
- e-news - pravidelné adresné zasílání e-mailových informací o kulturních akcích 

BKC (4000 adres) 
 
Redakce měsíčníku KAM v Brně… - středisko 22 
Měsíčník KAM v Brně vstoupil do roku 2010 s novou obálkou a logem. Vyšlo 11 
vydání měsíčníku (o prázdninách dvojčíslo), rozsah zůstal nezměněn. Velký zájem 
byl o celobarevnou plošnou reklamu (2., 3. a 4. strana obálky). Spolu s řádkovou 
inzercí je hlavní částí zisku generovaného měsíčníkem. Pravidelně probíhá 
oslovování inzerentů.  
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Akce zaměřené na získání nových předplatitelů: 

 soutěže o vstupenky ve spolupráci s kulturními institucemi (Divadlo MaléHry, 
ND Brno, JazzFest) 

 marketingová akce s názvem „Jak šel čas s KAMem …“ (jaro 2010) – možnost 
získat remitendu ročníku 2009, spojeno s prodejem aktuálního čísla 

 propagační akce na nám. Svobody po dobu trvání vánočních trhů (17 nových 
předplatitelů)  

 
Ve 3. čtvrtletí probíhaly přípravy nové podoby měsíčníku KAM v Brně s platností 
od ledna 2011. Cílem bylo zatraktivnění podoby, lepší čitelnost a orientace 
v programu. Intenzivním vyjednáváním s tiskárnou se podařilo prakticky za stejných 
finančních podmínek domluvit výrobu časopisu v barvě a na kvalitnějším papíře. 
V rámci úspor byla literární příloha zkrácena a integrována do časopisu (dosud 
vkládána), byly odstraněny některé rubriky. Měsíčník získá na přehlednosti a zvýší se 
jeho atraktivita pro čtenáře i inzerenty (více možností plošné plnobarevné reklamy). 
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IV. Úsek správy majetku - středisko 23 
 
V roce 2010 úsek správy majetku zajišťoval provoz hospodářské správy spojenou se 
správou budov v objektech Radnická 2-10, veškerou činnost v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany, provoz sítí a komunikačních technologií (ICT) spisovou a 
archivní službu, činnost související s podnikovou dopravou,  zajišťoval výlep plakátů 
a staral se o údržbu plakátovacích ploch. 
 
Hospodářská správa 
Úsek hospodářské správy zabezpečovat běžnou agendu hospodářské správy 
spojenou se správou a údržbou budov Staré radnice a spolupracoval s pracovníky 
správy budov z MMB. 
Dále úsek hospodářské správy spolupracoval s ostatními útvary BKC na periodických 
i mimořádných kulturních akcích.  
 
Provoz sítí a informačních a komunikačních technologií (ICT): 
Úsek ICT v tomto roce spolupracoval na projektování a budování síťových rozvodů – 
slaboproudých - datových (počítačové, telefonní, zabezpečovací i požární 
signalizace) ve spravovaných objektech BKC. Dále spravoval a provádět údržbu 
provozu počítačových sítí ve spravovaných objektech a zajistil jejich vzájemné 
propojení. Nově byl do sítě BKC instalován server pro předprodej vstupenek a 
ekonomické oddělení, Prováděna byla údržba serverů a jednotlivých PC v organizaci, 
instalace a provoz programového vybavení serverů i PC. 
 
Spisová a archivní služba 
Úsek spisové a archivní služby  prováděl práce spojené se spisovou a archivní 
službou.  
 
 



  
Brněnské kulturní centrum, příspěvková  organizace – Zpráva o činnosti za rok 2010     13  
  

V. Úsek ekonomický - středisko 25 
 
- Vede komplexně účetnictví s měsíčními uzávěrkami včetně střediskových. 
- Zpracovává předepsané čtvrtletní výkazy a ekonomické rozbory, odpovídá  za 

jejich včasné předkládání zřizovateli. 
- Zpracovává návrhy finančních plánů a sleduje jejich dodržování. 
- Připravuje plán investic a plán oprav a vyhodnocuje jejich plnění. 
- Zajišťuje a provádí činnosti související s financováním organizace. 
- Vydává a aktualizuje metodické pokyny a interní směrnice ekonomického  

charakteru, předkládá je řediteli ke schválení. 
- Zajišťuje a provádí přípravu rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb, 

zajišťuje  čerpání finančních prostředků v souladu se zásadami upravující  
čerpání FKSP. 

- V součinnosti se zodpovědnými pracovníky provádí vyúčtování účelových dotací 
ze státního rozpočtu,státních fondů a od jiných ÚSC 

 
V oblasti personální (PAM):  
 
- Uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce 

a autorské honoráře pro různé služby včetně zajišťování kulturních akcí. 
- Průběžně je zajišťována agenda při nástupech a výstupech zaměstnanců včetně 

hlášení na Český statistický úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní 
pojišťovny a pracovní úřad 

- Zajišťování vstupních a preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců a 
pracujících důchodců 

- Vedení mzdového účetnictví  
 
 
Další oblasti:  
 
- Pokladní služba 
- Majetková evidence 
- Skladová evidence zásob zboží a vstupenek předprodeje 
- Inventarizace 
- Daňová agenda – zejména DPH a daň z příjmů PO  
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VI. Úsek programu - středisko 31, 32, 33  
 
Statistika návštěvnosti 
Počet akcí celkem (stř. 31, 32, 33)   198  
Z toho velké periodické akce    16 
Z toho hudební a zábavné pořady, pořady pro děti 182  
Počet návštěvníků:      113 920 
 
 
Návštěvnost akcí pořádaných úsekem programu včetně sálu B. Bakaly a galerií  
 
    počet akcí osob 

Festivaly   10 77 580  

  Tmavomodrý festival 890 
  Pivovarské dny na Staré radnici 9 000 
  Babylonfest  1 500 
  Br. Shakespearovské dny 10 600 
  Mezinárodní kytarový festival 1 521 
  Den Brna 8 000 
  Festival vědy  6 000 
  Brněnská 16 900 
  Brněnské Vánoce 35 000 

  
Festivaly v sále B. Bakaly (DEF, 
Jeden svět, NAIFF, Bollywood)  

4 169 

Přehlídky 
umělecké 
tvořivosti   

6 6 106  

  Brněnské kolo 1 012 
  Wolkrův Prostějov 154 
  Brněnsko tančí a zpívá 290 
  Evropský svátek hudby 1 500 

  
Babylonfest brněnských 
národnostních menšin  

150 

  Folklorní scéna 3 000 
        
Pravidelné 
programové 
celky   

5 2 399  

  Hudební lahůdky – 4x 237 
  Muzikobranní s MKT – 2x 81 
  Musica bellisima – 2x 62 

  
Večery na téma/cestovatelské 
přednášky – 14x  

1 830 

  Filmový klub sálu B. Bakaly – 4x 189 
    

Divadelní představení 30 1 187  

  Kouzelný les 1 60 

  
Divadelní představení v sále B. 
Bakaly 

29 1 127 
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Hudební pořady   36 2 928  

  Brněnské kulturní léto 14 1 770 
  Babí léto na Staré radnici 7 342 
  Roman Horký a Kamelot 1 219 
  Ostatní koncerty 14 597 
        

Výstavy   40 15 900 

  Výstavy v sále B. Bakaly 10 6000 
  Výstavy v galeriích BKC 30 9 900  
        

Představení pro děti 29 1 289  

  Pohádečky pro drobečky 12 618 
  Děti a příroda 1 80 
  Lidový skřivánek 1 300 
  Představení pro děti v sále B. Bakaly 15 291 
    

Školní představení 42 6 531  

  sál B. Bakaly 38 6 321 
  Moravské žestě - troubení 4 210 
        

CELKEM 198 113 920 

        
 
 
 
Přehled akcí pořádaných úsekem programu v roce 2010  
(větší, festivalové a periodicky se opakující akce) 
 
16. 1. – 11. 12. Pohádečky pro drobečky (Ernův sál) 

Cyklus Pohádečky pro drobečky i letos slavil velký zájem ze 
strany dětských diváků. Výběrem hostujících souborů se 
snažíme o udržení zájmu této skupiny návštěvníků. Nabídka byla 
rozšířena o realizaci pořadů v souvislosti s výstavou Muzea 
města Brna Zapomenuté loutky. 

618 osob 
 
2. – 5. 2.  Brněnské kolo, víceoborová soutěžní přehlídka zájmových 

uměleckých aktivit mládeže (sály Staré radnice, Sál B. Bakaly) 
zpěv, nástroje, recitace  216 účastníků ve114 vystoupeních 
literární   69 autorů, 145 prací 
výtvarný obor    18 škol, 492 autorů, 729 prací 

1012 osob  
 
18. – 12. 2.  Výstava výběru výtvarných prací Brněnského kola (Stará 

radnice) 
vystaveno 156 prací 

 
9. 3.   Vyhlášení výsledků Brněnského kola (Ernův sál) 
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Předání diplomů, ukázky vystoupení, vydání almanachu 
literárních prací – obsahoval 46 prací od 24 autorů a 6 grafik. 

 
20. 3.     Krajské kolo Celostátního festivalu poezie Wolkrův 

Prostějov pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina (sály Staré 
radnice) 
Přihlášeno 30 účastníků, dostavilo se 24 soutěžících, 2 soubory, 
postoupilo 6 sólistů (za oba kraje) a 1 soubor. Po soutěži 
seminář soutěžících s lektory. 

154 osob 
 
23. – 29. 4. Dny evropského filmu (sál B. Bakaly)   

Přehlídka evropských filmů, které se nedostaly do běžné 
produkce, ale splňují vysoké standardy evropské kinematografie. 

858 osob 
 
13. – 16. 5 Tmavomodrý festival (sál B. Bakaly) 

21. ročník mezinárodní hudební přehlídky pro zrakově postižené 
děti a mládež. Účastnily se speciální školy a soubory z Česka, 
Slovenska, Rakouska a Polska. V průběhu festivalu bylo široké 
veřejnosti i odborníkům umožněno dozvědět se o novinkách 
z technických pomůcek pro zrakově postižené. 

890 osob 
 
21. – 22. 5.  Pivovarské dny na Staré radnici (ulice Radnická a nádvoří 

Staré radnice) 
Pivní stánky malých pivovarů na ulici Radnické, kulturní program 
na nádvoří Staré radnice. Uskutečnilo se 7 koncertů během 
pátečního a sobotního odpoledne. Ve spolupráci s K Brewery 
Trade a.s.   

9 000 osob 
 
10. 6.  Brněnsko tančí a zpívá (nádvoří Staré radnice)  

S podtitulem Pocta Zdence Jelínkové. Ve spolupráci se 
sdružením Brněnsko tančí a zpívá. Na nádvoří Staré radnice 
vystoupilo 13 souborů. Součástí byl krojovaný průvod centrem 
města Brna. 

290 osob 
 
21. 6. Evropský svátek hudby (nádvoří Staré radnice, nám. Svobody) 

Naše organizace se do projektu dalších evropských měst již 
pošestnácté zapojila organizací koncertů na dvou podiích ve 
středu města. Prostor k muzicírování dostali amatéři i 
profesionálové. Novinkou tohoto ročníku byla soutěž finalistů 
Colours Talents 2010. 

1500 osob 
 
25. – 26. 6. Babylonfest (koupaliště Riviéra, Metro Music bar, nádvoří Staré 

radnice) 
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Dvoudenní festival kosmopolitního města Brna zaměřený na 
styly etno, world music a na hudební soubory se zastoupením 
cizinců. 
pátek 25.6. Spider Krizan, Before Breakfast and U-Cee (Ger), 
King Kalabash (Martinik) a Riddimshot, Santy y su Marabú 

   sobota 26.6. K. C. McKanzie (Ger), Batukatum, Luk (UA), Elijah 
    Prophet (Jam) and the House of Riddim (Aut) 
 Babylonfest brněnských národnostních menšin nabídl folklór a 

kulturní příspěvky brněnských menšin. Z programu vybíráme 
Barvienok (rusínské písně a tance z východního Slovenska) či 
Devyni (Kaunas) (litevské písně a tance) 

 Součástí festivalu bylo vystoupení maďarské skupiny Pannonia 
Allstars Ska Orchestra v klubu Metro Music bar a série čtyř 
koncertů (Traband, Kumbalu, Tam Tam Orchestra a Tam Tam 
Batucada, Terezie Palková)  na hlavním brněnském náměstí 
v rámci spolupráce s Divadelním světem. 

1500 osob 
  
1. 6. – 26. 8 Brněnské kulturní léto (nádvoří Staré radnice) 

Soubor open air koncertů na nádvoří Staré radnice. Jednalo se o 
samostatné koncerty známých skupin (Robert Křesťan a Druhá 
tráva, Javory, Už jsme doma, Irish Dew či Roman Horký a 
Kamelot) a koncerty z cyklu „Písně mužů – písně žen“ (Xavier 
Baumaxa, Čokovoko, Kuzmitch orchestra nebo Sylvie Krobová), 
který se zaměřil na české písničkáře naší doby. 

1770 osob 
 
24. 6. – 24. 7. Folklórní scéna (nádvoří Staré radnice, hrad Špilberk) 

Ve spolupráci s VUS Ondráš – folklórní program zaměřený na 
lidové tradice. Vystoupily folklorní skupiny Radošov, VUS 
Ondráš, Šmykňa, Všetečníci a Chlastáš. Exkluzivním hostem 
letošního ročníku byl soubor Trandafir de la Moldova z Moldávie. 

3000 osob 
 
19. 7. – 17. 8. Brněnské Shakespearovské dny (hrad Špilberk, nádvoří Staré 

radnice) 
11. ročník tradiční letní akce konané na velkém nádvoří hradu 
Špilberk. Divadelní svátek věnovaný dílu Williama Shakespeara. 
Uvedeny byly celkem 4 tituly (12 představení) a 2 představení 
v angličtině ve vynikajícím podání divadla GB Theatre Company. 

   19. – 27. 7. Oko za oko 
   22. – 25. 7. Jindřich IV. 
   27. – 30. 7. Veselé paničky Windsorské 
   3. – 4. 8. Romeo a Julie 
   16. 8. Merry Wives of Windsor 
   17. 8. As You Like It 
 

10 600 osob 
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8. – 13. 8. 19. Mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno´10 (hrad 
Špilberk a Nová radnice) 
19. ročník jednoho z nejprestižnějších evropských hudebních 
festivalů věnujících se klasické kytaře se uskutečnil 8. - 13. srpna 
2010. Jeho součástí je po řadu let i soutěž Guitartalent (kytarová 
soutěž pro mladé kytaristy). 

 V rámci Noci flamenca vystoupil na velkém nádvoří hradu 
Špilberk jeden z nejlepších flamencových kytaristů současnosti 
Gerardo Nuňéz se svou skupinou a fenomenální flamencovou 
tanečnicí Carmen Cortes. Další festivalové koncerty se konaly ve 
Sněmovním sále Nové radnice, kde mimo jiné vystoupil Štěpán 
Rak nebo Andrew York z USA (držitel americké Grammy za 
klasickou kytaru). 

1521 osob 
 
13. – 15. 8. Den Brna (Stará radnice, ulice Radnická, Zelný trh, střed města 

Brna) 
365. výročí obrany Brna - komponované městské slavnosti, 
připomínka úspěšné obrany města Brna proti Švédům v roce 
1645. Dobový jarmark, průvody vojska městem, komponované 
představení bitevní scény v historických uniformách, kulturní 
program, ohňostroj. 

8 000 osob 
 
 
2. – 30. 9. Babí léto na Staré radnici (nádvoří Staré radnice) 

Program Babího léta byl zaměřen na interpretaci lidových písní 
(Deneb, Reelroad, Hrdza), navíc zahrnoval koncert známé 
dvojice Hany a Petra Ulrychových a také koncert legendární 
reggae skupiny Švihadlo. 

342 osob 
 
14. 9 – 7. 12. Hudební lahůdky (Freskový a Křišťálový sál Staré radnice, 

Zámek Belcredi) 
Nový cyklus komorních hudebních večerů staré hudby, v němž 
čeští i zahraniční umělci představili pestrý repertoár od 
středověku až po romantismus. Jednalo se o 4 koncerty, na 
kterých umělci hráli na dobové hudební nástroje jako například 
chitarone, historická flétna ze slonoviny, romantické kytary či 
teorba. 

237 osob 
 
18. – 24. 9. Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou (Stará radnice, 

Zelný trh) 
6 000 osob 

 
13. - 17. 10. Brněnská 16 (sál B. Bakaly, kina Art a Scala) 

51. mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních krátkých 
hraných filmů 
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Spolu se Sdružením pro Brněnskou šestnáctku a alternativní 
film, za finanční podpory MKČR, JMK, MMB. 
Letos bylo do soutěže přihlášeno přes 364 filmů z cca 30 států. 
Do soutěže jich bylo zařazeno 74, v nesoutěžních projekcích 
bylo odpromítáno dalších cca 50 krátkých filmů.  

900 osob 
 
14. – 16. 10.  Škola krátkého (hraného) filmu pro děti a mládež (Stará 

radnice, kino Scala) 
5. ročník workshopů se zařazením dětské soutěžní sekce při 
B16, soutěž dětské a mládežnické tvorby, přihlásilo se 29 
účastníků. 

 
26. 11. – 23. 12. Brněnské Vánoce 2010 (náměstí Svobody, Stará radnice) 

Tradiční vánoční trhy na náměstí Svobody a Staré radnici 
s doprovodným kulturním programem. V pozdních odpoledních 
hodinách se na náměstí Svobody konaly koncerty vynikajících 
kapel, mezi nejznámější patřila světoznámá velšská zpěvačka 
Donna Lewis, z našich známých osobností to byli Tomáš Klus, B 
Side Band, Gustav Brom Big Band a další. Během den se konala 
vystoupení žáků základních, středních a uměleckých škol. 

35 000 osob 
 
 
Nedílnou součástí práce programového oddělení jsou akce, na kterých se BKC podílí 
jako spolupořadatel. Patří mezi ně folklórní akce Fašank, Mozartovy děti na Staré 
radnici v rámci festivalu Brno, město uprostřed Evropy, charitativní akce Diecézní 
charity, festival Brněnský Ethnofest aj. BKC se v loňské sezóně podílelo i na 
koncertech Pavla Šporcla, Čechomoru aj. 
 
 
 
 
 
1. Sál Břetislava Bakaly - středisko 31 
 
Statistika návštěvnosti 
Počet akcí       114 
Počet návštěvníků       19 927 
 
Sál Břetislava Bakaly byl i v roce 2010 jako již tradičně využit pro řadu kulturních 
akcí. Mezi ty divácky nejoblíbenější patřily festival Jeden svět, Dny evropského filmu 
či Festival filmů o domorodých lidech NAIFF. Sál slouží i pro potřeby festivalů 
konaných BKC, jako jsou Tmavomodrý festival, mezinárodní hudební přehlídka pro 
zrakově postižené děti a mládež a mezinárodní soutež krátkých hraných filmů 
Brněnská šestnáctka. 
Dále byla rozvíjena škála kulturních akcí, s velkým ohlasem se setkaly především 
tematicky založené večery. Mezi ty nejoblíbenější patřily Kubánský a Japonský večer 
či Večer na téma funkcionalismus.  
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Aby se divákům pohodlně sedělo, tak byly v září vyměněny sedačky a úpravou 
prošla i podlahová krytina, kdy nevzhledné linoleum bylo nahrazeno novým 
kobercem. 
V průběhu roku se konaly pořady pro školy, kterých bylo téměř čtyřicet a navštívilo je 
přes šest tisíc dětí.  
Dále byl program rozšířen o pravidelná cestovatelská promítání, která se těší divácké 
oblibě a konají se ve spolupráci s  Martinem Loewem a cestovní kanceláří Kudrna.  
Nově v Sále B. Bakaly funguje Filmový klub Brno, který každé úterý nabízí projekce 
za účasti režisérů, besedy a přednášky o filmových tématech, ozvěny festivalů či jiné 
filmové lahůdky. 
V době, kdy se nekonaly akce Brněnského kulturního centra, byl sál využit komerčně 
k pořádání nejrůznějších přednášek, školení a konferencí. 
 
 
 
Typ akce Počet Návštěvnost 

Školní představení 38 6 321 

Pravidelné programové celky /filmový 
klub, cestovatelské přednášky,večery na 
téma…/ 

18 2 019 

 
Divadelní představení  

29 1  127 

 
Výstavy 

10 6 000 

Dětská představení 15 291 

Festivaly/ /DEF, Jeden svět, NAIFF, 
Bollywood/ 

4 4 169 

 
Celkem 

 
114 

 
19 927 

  

 
 
 
 
2. Galerie - středisko 33  
 
Statistika návštěvnosti 
Počet výstav       30 
Počet návštěvníků       8 100  
Počet návštěvníků při Brněnské muzejní noci   1 800  
 
 
Výstavní činnost v Galerii mladých, Galerii Kabinet, Galerii U Dobrého pastýře 
a v Prostoru r2 

 
Výstavní plán Galerií BKC na rok 2010 byl tradičně sestaven na základě  výběrového 
řízení výstavních projektů, o jehož výsledcích hlasovala pětičlenná galerijní rada 
složená z kurátorů galerií BKC a externích výtvarných teoretiků a kurátorů. (Členové 
galerijní rady: Edith Jeřábková, Marika Kupková, Jiří Ptáček, Jiří Valoch, Jan 
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Zálešák.)  V kontextu provozu (současného) výtvarného umění představují 
Galerie BKC jednu z mála příležitostí otevřené soutěže. V programu dominovaly 
autorské výstavy, většinou s důrazem na prezentaci nových prací, případně 
k realizaci projektů připravených specificky pro daný prostor. Pro ostatní profesionály 
z oboru představuje program Galerií BKC, orientovaný převážně na současné 
české umění, cenný doplněk činnosti dalších brněnských institucí 
orientovaných podobným směrem (Dům umění, do jisté míry Moravská galerie a 
potom především nezávislé galerie). Nejmladší z galerií Prostor r2 v objektu 
Radnická 2 se koncepčně orientován na střednědobé výstavy mezioborového 
charakteru určené pro širší návštěvnickou obec včetně dětí. 
V roce 2010 došlo k výraznému posílení práce s veřejností ve formě pravidelných 
animačních programů pro děti a komentovaných prohlídek výstav. Byla systematicky 
rozvíjena spolupráce se zdejšími vysokoškolskými pracovišti (např. s Katedrou 
výtvarné výchovy PdF Mu, Teorií interaktivních médií FFMU a Fakultou výtvarných 
umění VUT v Brně), spolupráce byla také nadstandardně rozvíjena s dalšími 
kulturními institucemi (např. s Domem umění města Brna a Moravským zemským 
muzeem). Podstatný provozním počinem je rozšíření otevírací doby galerií o 
sobotní termín z důvodu snazší přístupnosti výstav pro pracující a mimobrněnské 
návštěvníky. (Do roku 2010 byla vždy otevírací doba od pondělí do pátku 10.00 – 
18.00 v návaznosti na chod instituce.)   
Galerie BKC vydávají programové tiskoviny v jednotném vizuálním stylu, který 
vytvořilo studio Anymade  (programové letáky a plakáty), které výrazně napomáhají 
budovat jejich identitu.  
 
 
 
GALERIE MLADÝCH (12 výstav) 
 
6. 1. – 28. 1.  Jan Fabián: Modelové situace 
3. 2. – 25. 2.  Barbora Kleinhamplová, Matyáš Chochola:Dobytí ráje 
3. 3. – 25. 3.  Ivo Hos, Michal Kindernay: Mno land* 
7. 4. – 29. 4.  Katarína Hládeková, Filip Smetana: CMYK 
5. 5. – 27. 5.   Jana Kochánková: Kokoland II.  
2. 6. – 1. 7.   Veronika Vlková: The Volcano Show 
8. 7. – 29. 7.   Jan Pfeiffer: Omezený přesah 
4. 8. – 26. 8.   Kateřina Fojtíková: Jednoduchý příběh (A Simple Story) 
1. 9. – 30. 9.   Tomáš Javůrek, Alena Kazatelová: Struska 
6. 10. – 28. 10.  Zuzana Ištanová, Petr Kunčík: SCI-FI 
3. 11. – 25. 11.  Vasil Artamonov, Alexey Klyukov: Poslední práce 
1. 12. – 30. 12. Jan Pražan: Truchlivý Bůh (Diaros Negros) 
 
GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE (7 výstav) 
 
28. 1. – 3. 3.  Evžen Šimera: Přesahy Drippingu 
3. 3. – 5. 5.    Benedikt Tolar: Trofeje 
12. 5. – 29. 6.  Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky 
   Masarykovy univerzity 
14. 7. – 1. 9.  Jiří Thýn: Mezi kruhy 
8. 9. – 13. 10.  Viktor Frešo: Somethink About Art   
20. 10. – 24. 11.  Denisa Krausová, Martin Šmíd: Natural 2010  
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30. 11. – 5. 1.  Tomáš Džadoň, Michal Moravčík: Dispozitiv   
 
GALERIE KABINET (7 výstav) 
21. 1. – 3. 3.  Jan Nálevka: Till the Blue Skies Drive the Dark Clouds Far 
10. 3. – 5. 5.  Kamila Zemková: Pokoje 
12. 5. – 29. 6. Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky 

Masarykovy univerzity 
8. 7. – 8. 9.  Svatopluk Otisk, Petr Veselý: Věci 
15. 9. – 20. 10. Patrik Ševčík: Reflux 
27. 10. – 1. 12. Petra Steinerová: Kempink 
8. 12. – 12. 1.  Martin Horák: Co se má stát, už se stalo 
 
PROSTOR r2 (4 výstavy) 
5. 12. – 25. 4. Zapomenuté loutky 
12. 5. – 10. 6. Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky 

Masarykovy univerzity 
15. 6. – 25. 9.  Josef Svoboda. Český scénograf světového jména 
6. 10. – 15. 1.  Utrechtská oranžáda. Komiks z okruhu Die Inktpot. 
 
 
 
 
 Doprovodný program a ediční činnost 
Animační programy pro mládež byly v roce 2010 systematizovány jako pravidelná 
aktivita Galerií BKC, která sleduje zvýšení jejich popularity mj. u nejmladší generace. 
Jejich pořádání probíhá ve dobře fungující spolupráci se studenty katedry výtvarné 
výchovy PdFMU Brno.   
 
V rámci výstavy Zapomenuté loutky  v Prostoru r2 proběhlo pět výtvarných dílen 
v dramaturgické spolupráci s Moravským zemským muzeem.   
 
Galerii mladých se v průběhu dubna 2010 uskutečnily přednáška a performance 
Josefa Daňka a Anety Soukupové Půdorys společenství. Akce byla součástí 
diplomové práce Lenky Vráblíkové „Jak studovat na umělkyni“. 
 
Brněnské kulturní centrum se v roce 2010 podílelo na vydání sborníku Formáty 
transformace. Akt3 jako součást výstavy Barbory Klímové Naše věc, která proběhla 
v Galerii U Dobrého pastýře. (Tato výstavy byla uvedena v soupisu výstav za rok 
2009.)  
 
Kurátoři galerií pravidelně provádějí komentované prohlídky výstav, pravidelnými 
návštěvníky jsou posluchači Filozofické fakulty a středních a vysokých výtvarných 
škol.  
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VII. Úsek kin - středisko 34, 35 
 
Městské biografy Art a Scala obohacovaly i v roce 2010 nabídku kulturního vyžití 
těch Brňanů či návštěvníků města, jímž nevyhovuje dramaturgie nebo cena 
vstupného ve zdejších multiplexech. Vzhledem ke skutečnosti, že obě městská kina 
jsou zapojena do programu EU MEDIA sítě kin Europa Cinemas, zaměřovala se 
jejich dramaturgie právě na tituly evropské provenience pořádáním zejména festivalů 
národních kinematografií. Kromě standardních projekcí v obou kamenných 
biografech se odehrálo v měsících červnu až srpnu na koupališti v Dobrovského ulici 
v Králově Poli celkem 69 promítání pod širým nebem na Letním kině Na Dobráku. 
Prázdninový večer si na letním kině zpříjemnily celkem více než čtyři tisícovky 
návštěvníků.  
 
V roce 2010 doznal proměny měsíční zpravodaj městských kin Artascala.cz, který 
v poutavé grafické úpravě představuje čtenářům program nejen obou kin, ale i sálu 
Břetislava Bakaly a tamního filmového klubu. Zpravodaj Artascala.cz je podobně jako 
jeho předchůdce Cinema Echo distribuován na frekventovaných místech, kde se 
vyskytují zejména mladí lidé (kavárny, kluby, VŠ menzy, fakulty, informační 
pracoviště TIC a pod.) a je možné ho stáhnout v elektronické podobě z webových 
stránek BKC. Dalším informačním kanálem se v roce 2010 stala populární sociální 
síti Facebook, kde se sdružuje skupina více než 500 sympatizantů, jež mají o dění 
v kinech zájem. 
 
Nejvýznamnější událostí roku byla v městských kinech reprezentativní 
přehlídka celoživotní tvorby legendárního režiséra Vojtěcha Jasného v kině Art. 
Po celý týden od 18. do 24. října měli diváci jedinečnou možnost konfrontace 
s autorem, neboť Vojtěch Jasný byl i přes svůj pokročilý věk každý den osobně 
přítomen a zúčastňoval se jak projekcí, tak následných diskusí s diváky. Akce byla 
připravena ve spolupráci s Ústavem filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno. 
 
Velkou proměnu, která sice není pro návštěvníky viditelná na první pohled, přesto se 
výrazně podílí na jejich pohodlí, absolvovala v roce 2010 střecha objektu kina Art. 
Investicí ve výši více než 1,2 milionu korun byla vyměněna nevyhovující střešní 
krytina a střecha objektu nad částí s kulturním provozem byla důkladně zateplena. 
Oprava střešní krytiny probíhala za plného provozu kina, bez narušení programu.  
 
Návštěvníci kina, kteří holdují nikotinu, zase určitě uvítali, že v závěru roku 2010 byla 
dokončena rekonstrukce kuřárny ve foyer kina Art a byl uveden do plného 
provozu tzv. Malý sál určený pro projekce z DVD a jiných elektronických zdrojů. 
 
I přes jednoznačně pozitivní proměny interiéru a exteriéru kina Art jsme zaznamenali 
i v roce 2010 úbytek návštěvníků. Průměrný počet diváků na jednom představení 
v kině Art (32) se propadl pod celorepublikový průměr (34), zatímco průměrnou 
návštěvnost kina Scala (36) pozitivně ovlivňují zejména hromadné návštěvy 
dopoledních školních projekcí, jež vylepšují celkovou návštěvnickou bilanci. 
Vzhledem ke zdražení vstupného, k němuž jsme přikročili v průběhu roku 2010, 
nebyl výpadek hrubých tržeb z prodeje vstupenek tak markantní, jako výpadek počtu 
diváků. Celkově bylo v roce 2010 uspořádáno v kině Art 775 projekcí, které navštívil 
25 196 diváků, v kině Scala se v popisovaném období uskutečnilo 744 filmových 
představení, jež zhlédlo 27 713 diváků. 
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Porovnání vývoje návštěvnosti městských kin Art a Scala a LK Na Dobráku v letech 
2004 - 2010 
 
 
Přehled akcí pořádaných městskými kiny v roce 2010  
 
 

28. – 31. 1.  Projekt 100 (kino Scala) 
tradiční cyklus Asociace českých filmových klubů přinášející na 
tuzemská plátna nejvýznamnější díla světové kinematografie a 
pozoruhodné novinky. Sada filmů byla následně několikrát reprízována 
v kině Art.  

511 diváků 
2. – 7. 2.  Michael Haneke (kino Art) 

retrospektiva kontroverzního rakouského režiséra 
352 diváků 

22. – 28. 2.  La película (kino Art) 
přehlídka španělských a latinoamerických filmů pořádaná ve spolupráci 
s pražským kinem Světozor a španělskou ambasádou 

951 diváků 
17. – 24. 3.  Jeden svět  (kino Art) 

přehlídka filmů s tématikou lidských práv pořádaná ve spolupráci 
s obesně prospěšnou společností Člověk v tísni. Kromě večerních 
projekcí dokumentů probíhaly dopoledne školní promítání doplněná 
besedami 

1365 diváků 
8. – 11. 4.  Bonjour Brno! (kino Art) 

filmová část celoměstského festivalu francouzské kultury pořádaná ve 
spolupráci s Alliance Française  

461 diváků 
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12. – 16. 4.  Febiofest (kina Art a Scala) 
tradiční filmový festival uvádějící kromě předpremiér distribučních titulů i 
snímky, jež se nedostanou do tuzemské distribuce 

868 diváků 
28. 4. – 1. 5.  Dny italského filmu (kino Art) 

třetí ročník festivalu pořádaného ve spolupráci s občanským sdružením 
Přátelé italského filmu a Jihomoravským krajem 

462 diváků 
3. – 9. 5. Něco ze Švankmajera (kino Art)  

retrospektiva významného českého surrealisty 
367 diváků 

16. – 19. 5. Planeta Eden (kino Art)  
české sci-fi filmy 50. – 70. let; doprovodný program ke stejnojmenné 
výstavě Domu umění 

177 diváků 
26. – 29. 5. Stopy Islandu (kino Art)  

monotématická přehlídka věnovaná fenoménu islandského filmu 
169 diváků 

11. – 19. 6. Programová linie Havel (kino Art)  
doprovodný filmový program festivalu Divadelní svět Brno 

147 diváků 
 
1. 7. – 1. 9.  RWE Letní kino Na Dobráku 

vybudování a provozování letního kina v areálu koupaliště na ulici 
Dobrovského v Brně-Králově Poli, celkem 69 projekcí 35 mm filmové 
kopie 

4432 diváků 
 
11. – 15. 10. Das Filmfest (kino Art)  

 tradiční festival německy mluvených filmů 
475 diváků 

18. – 24. 10. Dobrý rodák Vojtěch Jasný (kino Art)  
reprezentativní retrospektiva celoživotní tvorby legendárního režiséra 

537 diváků 
5. – 9. 11.  Mezipatra (kina Art a Scala) 

queer filmový festival, pořádáno ve spolupráci s o.s. Stud 
1599 diváků 

10. – 13. 11. Decadence Now! (kino Art) 
doprovodný filmový program výstavy Domu umění 

248 diváků 
14. – 17. 11. Severský filmový podzim (kino Art) 

přehlídka filmů z produkce skandinávských zemí ve spolupráci se 
Severským filmovým klubem, o.s. 

499 diváků 
25. 11. – 1. 12. Festival francouzského filmu (kino Art) 

přehlídka toho nejlepšího z francouzské kinematografie, pořádáno ve 
spolupráci s francouzskou ambasádou 

761 diváků 
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VIII. Úsek středisek TIC - středisko 41, 43, 44, 45 
 
1. Sumární hodnocení TIC 
 
Úsek středisek TIC byl v roce 2010 s ohledem na organizační strukturu organizace 
poměrně stabilní.  
V oblasti činnosti byl položen důraz na přípravu a realizaci velkých akcí (Brněnské 
Vánoce, zahájení a ukončení turistické sezóny, příprava a realizace provozu 
turistického minibusu) a řady menších projektů, souvisejících zejména s rozvojem a 
zkvalitňováním produktů v oblasti průvodcovské činnosti.  
 
V oblasti propagace o produktech činnosti TIC byla věnována maximální snaha nejen 
klasickým formám PR, ale v průběhu roku 2010 proběhla řada veřejných prezentací 
vedených vedoucí TIC o aktivitách úseku, včetně několika setkání se zástupci CK a 
průvodcovské obce. 
 
Aktivní byla rovněž spolupráce s profesními organizacemi – zejména CCRJM, Czech 
Turismem, asociacemi (ATIC atd.), Vysokými a středními školami, Marketingovou 
radou statutárního města Brna, Kanceláří primátora statutárního města Brna, OK 
MMB, OIEF MMB a se zástupci zřizovatele obecně. 
 
V červnu 2010 byl schválen ZMB dodatek ke zřizovací listině BKC, kterým se BKC 
stává provozovatelem aktivity – Zpřístupnění brněnského podzemí (Mincmistrovský 
sklep, Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice atd.). Současně je BKC určeno správcem 
Labyrintu pod Zelným trhem a zajištěním všech souvisejících činností.  
V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení v oblasti správy webu a naplňování 
databáze JMK a CCRJM. Byla revidována a vytvořena nová podoba Kalendária pro 
rok 2011. 
 
TIC města Brna získalo za rok 2010 první místo v oceňování krajských informačních 
center. Cena byla udělena náměstkem hejtmana JMK, při galavečeru veletrhu 
cestovního ruchu Region-Tour a GO. 
 
Všechny projekty realizované TIC byly v rámci ekonomiky projektu kladné. Finanční 
zdroje na ně byly získány buď přímou dotací zřizovatele nebo kraje (př. Průvodci po 
brněnských chrámech, Turistický minibus, anglická verze tištěného průvodce Starou 
radnicí), či získáním finančních zdrojů od sponzora (hodinový stroj-slavnostní 
odhalení, pořízení prodejního a rezervačního systému Colosseum) nebo příjmem z 
akce (Brněnské Vánoce). 
 
 
Nejvýznamnější realizované projekty TIC  
 

1. Mezinárodní den průvodců / 20. - 21.2. - ve spolupráci s Asociací průvodců 
ČR, městskou částí Brno- Královo Pole, Brněnskou diecézí a Klubem českých 
turistů.  

2. Zahájení turistické sezóny 2010 s Velikonočním jarmarkem / 2. – 4. 4., 
nádvoří Staré radnice a v Radnické ulici. 
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3. Brno známé i neznámé. Pravidelné sobotních prohlídky s průvodcem pro 
veřejnost, vždy ve 14 a 17 hodin.  

4. Příprava zpřístupnění brněnského podzemí. 
5. Zahájení provozu Mincmistrovského sklepa, 26. 11., provázání s projektem 

Brněnské Vánoce 2010.  
6. Mimořádné zpřístupnění Labyrintu pod Zelným trhem / říjen - v rámci 

ukončení turistické sezony 2010  
7. Průvodci po brněnských kostelích / 15.6 – 19. 9. Zpřístupnění 4 objektů 
8. Turistický minibus v Brně / 18. 6. – 31. 8.   
9. Stará radnice a něco navíc /18. 6. – 31. 8. Nový prohlídkový okruh  
10. Slavnostní odhalení hodinového stroje na nám.Svobody / 18.9. 
11. Dny evropského dědictví / 11. – 19. 9. Prohlídková trasa Radnická 2 – 10. 
12. Zakončení turistické sezóny 2010 / říjen 
13. Brněnské Vánoce 2010 / 26.11. – 23.12.  

 
Účast na veletrzích a prezentacích na kongresech v oblasti cestovního ruchu:   
- Brno – GO a Region-Tour 
- Praha – Holiday World 
- Bratislava 
- Charkov  
- Lipsko  
 
 
 
2. Rozklad činnosti jednotlivých středisek 
 
Středisko 41  

 
Správce informační databáze: 
- Průběžná kontrola a aktualizace dat v informační databázi střediska TIC a na 

webu TIC 
- Naplňování informační databáze TIC a webových stránek TIC 
- Vkládání dat na internetový portál www.jizni-morava.cz, www.kudyznudy.cz 
- Zpracování aktualizace Kalendária  
- Podíl na propagaci a realizaci projektu Brno a jeho chrámy 
- Informační  kiosek v OD Omega -  organizace, instalace apod. 
- Spolupráce na realizaci projektu Turistický minibus –  
- Slavnostní odhalení hodinového stroje – zajištění propagačních materiálů 
- Spolupráce na realizaci akce Brněnské Vánoce 2010 
 
Programový a projektový asistent: 
- Prezentace akcí a tiskových zpráv, podíl na jejich přípravě tiskových konferencí, 

kontakt s médii 
- Vyhledávání nových možností prezentace TIC – časopisy o cestovním ruchu 
- Zpracovávání nové podoby Kalendária 2011 – sběr dat, editace a finalizace po 

zajištění tisku 
 
Projektový konzultant: 
- Vyhledání a prověřování grantových možností v rámci vyhlášených výběrových a 

dotačních řízení. 
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- Realizace adventních a velikonočních dílen pro rodiče a dětí na Staré radnici – 
Vánoce, Velikonoce. 

- Zabezpečení velikonočního jarmarku v Radnické ulici. 
- Zpracování dotační žádosti na JMK – informační leták Průvodce Starou radnicí a 

radniční věží v anglickém jazyce. 
- Vedení studentských praxí 
- Podíl na koordinaci závěrečných prací na Labyrintu pod Zelným trhem, 

zpracování smluv  
- Podíl na organizaci Dnů evropského dědictví na Nové radnici a Radnická 2 – 10. 
- Přípravné fáze a realizace Brněnských Vánoc 2010 v lokalitě Stará radnice a 

Radnická ulice. 
 
 
 
Středisko 43  
 
- Krátkodobé pronájmy sálů Staré radnice. Zpracován a zaveden ceník pronájmu 

sálů pro rok 2010. Pronájmy prostor Staré radnice v roce 2010 činí 223 552,- Kč. 
Ve srovnání s rokem 2009 je částka za pronájmy vyšší o 40 000,- Kč. 

- Koulení kola z Lednice do Brna / 2. 10. ve spolupráci BKC a CK Kudrna. 
-  Podíl na realizaci Brněnských Vánoc – program na nádvoří SR, Vánoční výstava 

minerálů 
- organizace úprav a oprav v sálech Staré radnice   
 
 
 
Středisko 44  
 
Služby a obchod  
- Dokončeno smluvní vypořádání a vrácení veškerého komisního zboží. Byl 

zaveden nový centralizovaný systém nákupů a komisního prodeje v provozech IC 
a obchůdku se suvenýry. Z původního počtu 145 dodavatelů komisního prodeje 
zůstali dva dodavatelé, postupně se doprodává jejich zboží.  

- V březnu 2010 došlo k centralizaci prodeje a nákupu do provozů IC a Obchůdku 
- Připraven přechod na nový prodejní program „Pokladna SQL - umožňuje 

kompatibilitu všech provozů (od června) 
 
Ubytování 
- Spolupráce s hotely všech kategorií, penziony, ubytovnami i soukromými 

ubytovateli.  V roce 2010 jsme uzavřeli 6 nových smluv o zprostředkování 
ubytování s těmito provozovateli ubytování. 

- Následkem sníženého přílivu turistů je zájem o zprostředkování ubytování nižší. 
 

Radniční gift-shop pod krokodýlem 
- Provoz zahájen 1. 4. Uzavřen z hygienických důvodů 30. 9. 2010.   
- Tržba leden – září (obchůdek + gift-shop) je 230 165,- Kč. 

 
Prohlídková trasa Staré radnice: 
- Provoz prohlídkové trasy Staré radnice zahájen 7. 5. z důvodu rekonstrukce 

elektroinstalace v areálu věže Staré radnice.  
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- Brněnská muzejní noc / 15. 5. otevřena věž SR. Návštěvnost 3 200 osob 
- Večerní prohlídky SR každý pátek v měsíci, věž otevřená do 23 h. / červenec - 

srpen 
- Zajištění Troubení z věže / každou neděli v 11h  
- Pregéř – ražba mincí v průjezdu SR / pátek  
- Výstava fotografií Jana Saudka / 18.6. -12.9 – rozšíření prohlídkové trasy o 

výstavu  
 
Statistika: 
Tržba ze vstupného      438 390,- Kč 
Z toho Advent      59 400,- Kč  
Počet návštěvníků      11 085 osob 

 
Infocentrum letiště Tuřany / červenec – září  
Provozní doba byla synchronizována v souladu s letovým řádem letiště, zajišťovalo 
informační servis o Brně a okolí, provozu letiště apod.  
 
Průvodcovské služby 
- Průvodcovské služby jsou zajišťovány vlastními i externími průvodci a Asociací 

průvodců ČR.  
- Největší zájem je o 2 a 3 hodinové prohlídky centra města. Nově zavedeny 

tematické prohlídky s průvodcem - funkcionalismus v centru, vily v Masarykově 
čtvrti, gotiku, pasáže, kavárny města Brna apod. 

- Cizojazyčné prohlídky – jazyk anglický, český, francouzský, italský, německý, 
polský a ruský.   

 
Novinky roku 2010: 
Mimořádné tematické prohlídky (duben – červen + říjen)  
Mimořádné zpřístupnění brněnského podzemí (říjen) 
 
Větší průvodcovské akce: 
Mezinárodní den průvodců / 20. a 21. 2. 
Ve spolupráci s Asociací průvodců již čtvrtým rokem. Připraveno několik 
prohlídkových okruhů po nejznámějších památkách centra Brna i mimo něj (Stará 
radnice, sály Nové radnice, kostely, divadelní budovy atd.)  
 
Turistický minibus / 18 .6. – 29. 8. 
Zajišťuje prohlídkové okruhy mimo centrum města. Ve spolupráci s DPMB zřízena 
nástupní a výstupní stanice minibusu na Malinovského náměstí, vytvořena trasa 
velkého a malého okruhu, zaškolení průvodců.  
Kapacita minibusu - 13 sedadel a 3 místa pro vozíčkáře. 

1. malý vnější okruh (90 minut) zahrnuje vzdálenější objekty -13 zastavení 
2. velký vnější okruh (210 minut) rozšíření malého okruhu o plavbu lodí po 

Brněnské přehradě a návštěvu hradu Veveří 
 
 
Informační služby 
 
Zajišťují provoz turistických informačních center: 
Informační centrum č. 1: Radnická 8 
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informační centrum č. 2: Nádražní 8       
Informační centrum č. 3: BVV, pavilon E (v době konání vybraných veletrhů a akcí) 
 
Dále zajišťuje provoz mobilních infocenter při vybraných kulturních akcích: 
- Divadelního světa 
- Odhalení hodinového stroje na nám. Svobody.  
- Grand Prix 
- Mezinárodním mistrovství světa žen v basketbalu 
 
Statistika návštěvnosti informačních center: 
Turistické informační centrum navštívilo v uplynulém roce 172 137 zákazníků. Oproti 
minulému roky je zde malý nárůst především v měsících kdy bylo otevřeno brněnské 
podzemí, tedy ve 4 čtvrtletí. 
 

  IC1   IC2   IC3   Celke   

  češi cizinci češi cizinci češi cizinci češi cizinci 

leden 6315 4239 683 82 12 1 7010 4322 

únor 5896 7189 816 109     6712 7298 

březen 7402 5776 805 113 41 18 8248 5907 

duben 6626 6540 654 148 24 14 7304 6702 

květen 7088 6992 887 192     7975 7184 

červen 7563 6448 817 215 55 10 8435 6673 
červene 7717 6077 853 202     8570 6279 

srpen 8032 7319 760 202     8792 7521 

září 6753 5595 659 132 63 12 7475 5739 

říjen 8207 5523 702 98 58 4 8967 5625 

listopad 6790 4106 659 115     7449 4221 

prosinec 11003 5774 826 126     11829 5900 

  160970 10855 312 98766 73371 

Celkem   172137 
 

Členění dle národností: 

USA 3156 Dánsko 7 

Velká Británie 3881 Itálie 2036 

Německo 9605 Japonsko 1871 

Rakousko 6038 J. Korea 5 

Polsko 6326 Austrálie 49 

Maďarsko 591 Brazílie 4 

Slovensko 11569 Kanada 25 

Rusko 6639 Čína 405 

Francie 3642 Chorvatsko 115 

Španělsko 2689 Švýcarsko 268 

Portugalsko 102 Ostatní 13259
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USA Velká Británie Německo Rakousko Polsko Maďarsko
Slovensko Rusko Francie Španělsko Portugalsko Holandsko
Dánsko Itálie Japonsko J. Korea Austrálie Brazílie
Kanada Čína Chorvatsko Švýcarsko Ostatní

 
 
 
 
Středisko 45  
 
Předprodej vstupenek 
- detašované pracoviště zajišťuje prodej vstupenek na akce BKC i ostatních 

pořadatelů 
- zakoupen předprodejní systém Colosseum.  
Celkový zisk z předprodeje vstupenek je 722 395,- Kč. 
 

                 Předprodej vstupenek 

Internet.prodej.sítě tržba provize návštěvnost 

Tickeportál 1 736 092 77 412 3 929 

Tickestream 513 302 14 983 773 

cizí pořadatelé 7 544 435 180 000 16 545 

lokální síť 5 144 530 450 000 15 634 

        

Celkem 14 938 359 722 395 36 881 
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3. Aktivity pod přímou supervizí vedoucí TIC  
 
Vedoucí TIC  
- je zástupkyní ředitelky BKC. 
- je členkou Marketingové rady města Brna a členkou Rady Asociace turistických a 

informačních center ČR. 
- koordinuje a řídí chod středisek TIC, komunikuje s médii i zástupci zřizovatele. 
- realizuje, koordinuje a řídí velké projekty TIC – Brněnské Vánoce a Zpřístupnění 

brněnského podzemí, podílí se na přípravě a organizaci nových provozů IC – 
letiště, Joštova, Kapucínské náměstí apod.  

 
Brněnské Vánoce 2010 
 
V roce 2010 bylo BKC znovu Radou MB pověřeno realizací Vánoc v lokalitě náměstí 
Svobody, Radnická ul. a Stará radnice. Zástupkyně BKC a TIC byly členkami 
Koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2010 
 
V srpnu 2010 proběhlo poptávkové řízení na prodej na vánočních trzích – lokalita 
nám. Svobody a Stará radnice. V září provedla koordinační skupina konečný výběr. 
Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny byla připravena 
anketa „Pojďte si vybrat letošní vánoční strom“. Pro propagaci vznikla programová  
skládačka Brněnské Vánoce 2009 a vytvořeny speciální webové stránky. 
 
Velký úspěch měly některé letošní novinky, jako např. propojení s otevřením 
Mincmistrovského sklepa, speciální vánoční kuličky v hodinovém stroji, charitativní 
polévka i kulturní program. 
 
 
Zpřístupnění brněnského podzemí  
 
Jeden z nejrozsáhlejších turistických projektů města Brna. Vznikl za finanční 
spolupráce fondů EU, ROP, NUTS II Jihovýchod a statutárního města Brna. 
Zpřístupnění probíhá ve 2 etapách:  
1) Mincmistrovský sklep na Dominikánském nám. a Labyrint pod Zelným trhem 
2) Kostnice pod kostelem sv. Jakuba.  
Mincmistrovský sklep byl otevřen 25. 11. 2010. Expozice je věnována mincovní ražbě 
v Brně, součástí je mincovní lis s možností ražby pamětních mincí. Otevření 
Labyrintu pod Zelným trhem je plánováno na 1. 4. 2011. 
Po dokončení stavebních prací v Labyrintu pod Zelným trhem již proběhly několik 
mimořádných prohlídek pro veřejnost v průběhu října 2010. Účast 1300 osob. 
Návštěvnost Mincmistrovského sklepa k 31. 12. 2010 byla 2 789 osob. 
 

 
 
 
 



  
Brněnské kulturní centrum, příspěvková  organizace – Zpráva o činnosti za rok 2010     33  
  

IX. Divadelní svět - středisko 51 
 
Festival Divadelní svět Brno se konal v termínu 11. - 19. 6. 2010 a veškerá činnost 
střediska směřovala právě k tomuto cíli. 
Festival probíhal na několika místech: CED, HaDivadlo, NDB, Divadlo Reduta, MDB, 
Divadlo Radost, kino Art, Zelný trh, náměstí Svobody a okolí, Špilberk. 
Záštitu převzali: primátor města Brna Roman Onderka, hejtman JHK Michal Hašek, 
ministr kultury Václav Riedelbauch 
 
Divadelní svět Brno (DSB) je nový mezinárodní festival, za jehož zrodem stála 
společná iniciativa brněnských divadelních institucí. 
Po třech letech úspěšných dílčích akcí (Noc kejklířů, Týden kejklířů, Slavnost 
masek), které se napříště staly součástí festivalu, byl projekt v září 2009 svěřen BKC.  
 
HLAVNÍ PROGRAM 
 
První ročník festivalu Divadelní svět nabídl v průběhu jednoho týdne neobvyklou 
možnost zhlédnout všechny hry Václava Havla.  
Kompletní uvedení díla Václava Havla čítalo včetně scénických čtení či črt a 
filmových projekcí 24 položek. S největší diváckou odezvou se setkalo vystoupení 
Divadla Na tahu, které v režii Andreje Kroba představilo tři Havlovy aktovky 
„vaňkovky“ a představení „Prase“ Vladimíra Morávka, které bylo součástí 
slavnostního zahájení festivalu v prostorách Špilberku. Obou těchto vystoupení se 
Václav Havel osobně zúčastnil. Velkou pozornost diváků si získalo i představení „Pět 
tet“, zatím poslední Havlovy aktovky. Filmové projekce v kině Art nevzbudily širší 
divácký zájem, což je vzhledem k ročnímu období  a bohaté festivalové nabídce 
jiných programů vcelku logické a předvídatelné. 
 
Na festivalu se představilo 19 zahraničních souborů s 23 představeními z 11 zemí, 
z toho tří mimoevropských. Šest představení proběhlo v rámci venkovního programu, 
jedno v prostorách posilovny a ostatní na scénách brněnských divadel. Z venkovních 
inscenací vzbudila největší divácký zájem představení slovenského souboru Teatro 
Tatro s inscenací „Zázračný divadelný automat“, pestrobarevný absurdní jarmark 
v podání ruského souboru Mr. Pejo´s Wandering Dolls  a vystoupení dnes již 
legendárního polského souboru Teatr Ósmego dnia s divácky velmi vděčnou 
 inscenací „Čas matek“.  
Uznání odborné kritiky si vysloužily soubory Teatr Piesn Kozla z polské Wroclavi 
s inscenací „Mackbeth“ a „Leonce a Léna“ maďarského souboru Maladype Theatre. 
 
Představení brněnských divadel se odehrála jednorázově v průběhu Noci kejklířů 11. 
6., s výjimkou Divadla Radost, které z provozních důvodů uvedlo svou vlastní 
inscenaci 14. 6. Inscenace byly určeny především nebrněnským divákům, ale i 
Brňákům, kteří neměli možnost v průběhu divadelní sezóny domácí scény navštívit.  
 
OPEN-AIR PROGRAM 
 
Program open-air sekce mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno zahrnoval 
především dvě velké pouliční akce – čtvrtý ročník Noci Kejklířů (11. 6.)  na Zelném 
trhu a druhý ročník Slavnosti masek (19. 6.) na Náměstí Svobody – a řadu 
divadelních vystoupení. V průběhu týdne ožíval střed města řadou dalších  akcí, 
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pouličních performancí tzv. minicity site specific a happeningů. Open-air 
mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno byl sestaven tak, aby oslovil široké 
spektrum diváků a oživil centrum města Brna po dobu festivalu.  
 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
Diskusní pořady 
13.6. v DHnP „Kabinet Havel – budoucnost Evropy“, o identitě a směřování 
evropského společenství  (V. Havel, A. Wagnerová, E. Jiřičná, P. Procházková, 
E.Tabery).  
 
18.6. v MDB „Opereta – kam s ní?“, kulatý stůl o operetě a muzikálu 
(J. Hermann, J. Horký, J. Ježek, R. Balaš, R. Meluzín, G. Skála, M. Weinmann) 
 
13.6. Hlídka 2 „Havel on Broad Street“, Paul Wilson o překládání děl V. Havla a 
americké premiéře Odcházení. 
 
Koncerty  
Divadelní pouliční program doplnila ochutnávka hudebního festivalu Babylonfest na 
náměstí Svobody a další koncerty na nádvoří Staré radnice. V průběhu týdne 
vystoupily skupiny Plastic People of the Universe, Traband, Kumbalu, Tam Tam 
orchestra a Barakuda, T.O.P.  Dream Company a T. Palková. 
 
Výstavy  
V rámci festivalu se představily hned tři různé výstavní projekty tj. výstava 
„Mysliveček 4D / plakát, prostor, hra“, výstava českého scénografa světového jména 
Josefa Svobody a expozice „Václav Havel – občan a dramatik“ zachycující premiéry 
jeho divadelních her od počátku 60. let do současnosti (cca 3500 návštěvníků). 
S vlastním výstavním projektem „Dílo V. Havla ve fondu KJM“ se zapojila také 
Knihovna Jiřího Mahena. 
 
Průběh festivalu je zachycen na stovkách fotografií, z nichž nejzajímavější pocházejí 
z „aparátu“ Bohdana Holomíčka.  
Festival se těšil dobré publicitě, mediální partnerství či spolupráci poskytovala média 
tištěná i rozhlas a televize. Vyšlo na sedm desítek článků, natáčela Česká televize 
Brno, Brněnská televize i internetová televize RTA, kampaň probíhala v rádiu 
Krokodýl i v Českém rozhlase Brno. Přestože konečná mediální bilance festivalu 
nepůsobí vůbec chudě, pro příští ročník si organizátoři slibují ještě výraznější 
spolupráci hlavně od ČT Brno /mediální partnerství, které letos DSB neobdrželo/, ale 
i od dalších brněnských periodik a médií. Příští ročník také nebude spoléhat pouze 
na partnerství, ale zvýší rozsah placené reklamy a propagace v respektovaných a 
čtených časopisech. 
 
Odhad celkové návštěvnosti: 43 000 diváků. 
V průběhu druhého pololetí 2010 proběhlo vyúčtování 1. ročníku, zpracovávání 
grantových a dotačních žádostí  na ročník následující a především programové 
upřesňování a oslovování souborů na druhý ročník, který se bude konat v termínu 
27.5. – 4. 6. 2011. 
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X. Plnění úkolů v oblasti hospodářské 
 
1. Celkové zhodnocení výsledků hospodaření 
 
Hospodářský výsledek za rok 2010 je záporný ve výši 2.499.721,08 Kč. Roční 
úhrn zdrojů činil 74 566 572,52 Kč a roční úhrn nákladů 77 066 293,60 Kč. 
 
Organizace při své činnosti respektuje vyrovnaný rozpočet. Dosažené výsledky 
hospodaření tomu bohužel neodpovídají.  
Na základě předpokládaných rozpočtovaných příjmů došlo k výdajům, které vedly ke 
zkvalitnění poskytovaných kulturních služeb např. Došlo k výměně kino křesel v Sále 
B. Bakaly a současně s  tím k opravě podlahy ve velkém sále.  
 
Nedošlo k překročení jednotlivých položek rozpočtovaných nákladů.  
Nebyl dodržen rozpočet plánovaných vlastních příjmů a to zejména v oblasti příjmů 
za vstupné a plánovaných příjmů za poskytované služby.  
 
Hlavní činnost BKC je ztrátová a to ve výši 5.295.053,84 Kč. Výsledek hospodaření 
doplňkové činnosti je ziskový a to ve výši 2.795.332,76 Kč. 
 
Hlavní příčiny nevyrovnaného hospodářského výsledku spočívají především v: 
 
a) nárůstu výdajů za energie o 1.100 tis. Kč 
    
    vývoj nákladů energií          

rok částka 

2008 2 679 367
2009 2 467 558
2010 3 534 698

 
Odhady nákladovosti energií byly značně podhodnoceny. V závěru roku 2010 přišlo 
vyúčtování za   energie roku 2009, tyto nebyly  dány dohadně do nákladů roku 2009 - 
vznikl náklad až v roce 2010 při obdržení vyúčtovací faktury.  
 
b) nenaplněním položky rozpočtovaných vlastních příjmů, největší propad 
plánovaných příjmů je u položky za vstupné a tržeb za služby. 
 
Porovnání vývoje dosahovaných tržeb u jednotlivých druhů příjmů v posledních třech 
letech 
 

- pokles tržeb za prodané vstupenky v předprodeji na ulici Běhounská, kde byl 
značně ztížen přístup vzhledem ke stavebním úpravám prováděným v oblasti 
umístění předprodeje vstupenek BKC 

 
 
 
          
 
 

druh příjmu 2008 2009 2010 
tržby vstupné předprodej 662 614 353 615 103 447 



  
Brněnské kulturní centrum, příspěvková  organizace – Zpráva o činnosti za rok 2010     36  
  

- pokles tržeb z pořádání Brněnských shakespearovských dnů 
   
 
                        
   
 
 
 
 
 
 

- pokles dosažených tržeb za vstupné na pořady BKC (mimo kina, zde je tržba 
zhruba poslední tři roky stejná) 

 
                    
              
 
 
Ztrátová byl především multikulturní festival Babylonfest, který se z důvodů zřícení 
hradeb na hradě Špilberk musel nouzově přesunout do areálu koupaliště Riviéra. Za 
tento prostor bylo nutno uhradit pronájem, což značně zvýšilo náklady na akci. Navíc 
se náhlá změna místa konání, týden před akcí, projevila i v menším návštěvnickém 
zájmu. 
K dalšímu propadu tržeb došlo při akcích Brněnského kulturního léta konaných ve 
druhé polovině měsíce srpna. Všechny tyto akce jsou koncipovány do prostor 
nádvoří Staré radnice.  Vzhledem ke značně nestabilnímu počasí se nenaplnil 
předpoklad očekávaných příjmů. 
 
 

- pokles tržeb za poskytované služby – pronájem a stavba podií, zvučení akcí 
cizím subjektům 

 

druh příjmu 2008 2009 2010 
Výnosy z prodeje 
služeb 914 525 690 309

246 819 

 
 
Ztráta je způsobena výpadkem vlastních příjmů a s tím souvisejících nákladů, kdy na 
základě předpokladu příjmu došlo k nutné 20 let neprováděné obnově mobiliáře 
zařízení – opravy židlí, stolů, vymalování prostor a celkové zkulturnění prostředí pro 
návštěvníky našich akcí, kteří upozorňovali na špatný technický stav zařízení. 
 
Vývoj nákladů jasně ukazuje snahu organizace uskutečnit zajímavé akce pro občany 
města Brna a taky návštěvníky moravské metropole. Tato snaha ne vždy je, ale 
naplněna adekvátními příjmy, které nelze přepokládat přesně a pokles příjmu 
způsobuje značnou ekonomickou nerovnováhu v činnosti organizace. Pořádané akce 
jsou z velké části závislé na počasí, zájmu návštěvníků a ani zvýšené náklady na 
propagaci nepřinesly vždy zvýšený počet účastníků akcí. Ve zhoršující se 
ekonomické situaci nejsou ani naše zařízení jako podia, jevištní technika a další 

BSD 2008 2009 2010 

náklady 4 864 786 4 844 515 3 921 429 
výnosy 5 767 012 5 663 369 4 389 500 

zisk 902 226 818 854 468 071 

druh příjmu 2008 2009 2010 
vstupné 608 146 694 339 545 339 
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využívána jinými subjekty za úplatu, a tím dochází rovněž k ekonomickému propadu. 
V neposlední řadě došlo podhodnocení nákladovosti na energie.  
 
Přes ekonomickou ztrátu organizace značně přispěla k dobré image města Brna, 
především akcemi pro veřejnost jako jsou Vánoce na náměstí Svobody a na Staré 
radnici,  mimořádně úspěšné a kladně hodnocené Brňany, návštěvníky z okolí i 
turisty, odhalení hodinového stroje, otevření Brněnského podzemí, divadelní festival 
Divadelní svět Brno. 
 
Nutnost řešit řadu náročných a  mimořádných úkolů zásadním způsobem ovlivnila 
chod organizace. Festival Divadelní svět Brno (svým rozsahem největší festivalová 
akce v ČR) se konal poprvé a byl připravován v rekordně krátkém čase. Organizace 
jej kompletně produkčně a ekonomicky připravila a zpracovala. Díky tomu vznikly 
úspory v dotacích přidělených na akci městem a krajem. Dále došlo k otevření první 
části brněnského podzemí  - Mincmistrovského sklepa. V roce 2010 probíhala 
kompletní příprava provozu obou částí podzemí včetně Labyrintu pod Zelným trhem. 
Zajištění bezkolizního provozu brněnského podzemí je organizačně, administrativně i 
ekonomicky velice náročné a organizace využila k jeho zajištění vnitřní personální 
rezervy. 
Nad rámec původně stanoveného plánu organizovaných kulturních a turistických akcí 
BKC připravilo kompletní provoz Turistického minibusu a odhalení hodinového stroje 
na nám. Svobody.  
V závěru roku zajišťovala organizace Brněnské vánoce na nám. Svobody a na Staré 
radnici. Vzhledem k tomu, že kompletní zpracování ekonomické agendy vánoc 
probíhá v závěru roku, dochází k mimořádnému zatížení organizačních, 
programových a ekonomických složek organizace právě v době kdy se zpracovává 
závěrečné vyúčtování hospodaření i všech dotací. 
 
Je nutno také vyzvednout nemalou propagaci města Brna na akcích cestovního 
ruchu, prezentacích v odborných časopisech a zvyšující se návštěvnost ve městě.  
Již druhým rokem organizace prochází náročnou transformací vedenou snahou 
vybudovat z Brněnského kulturního centra dynamickou organizaci, která bude 
hlavním iniciátorem rozvoje a garantem turistických služeb ve městě a která i 
v kulturní oblasti vytváří atraktivní programy s neregionálním přesahem, které jsou 
jednou z nejdůležitějších podmínek právě pro rozvoj turistického ruchu. 
 
 
Časový harmonogram úspor, v němž bude vyrovnána účetní ztráta roku 2010, 
nelze přesně stanovit např. dle měsíců. Ani pololetní uzávěrka roku 2011 nebude mít 
přesnou vypovídající hodnotu, co týče úspor, vzhledem k termínům konání 
převážného počtu větších akcí v létě.  Po skončení BKL, tedy po uzávěrce měsíce 
září 2011, by měla být v účetnictví již úspora zcela zřejmá i když  samozřejmě ještě 
ne v plné výši. 
Plánovaná úspora v plné výši se projeví až při uzávěrce za rok 2011. 
 
Vzhledem k navrhovaným úsporám nákladů je velmi důležité objektivně přehodnotit  
oblast příjmovou. Rozpočtované vlastní příjmy středisek  je nutné reálně vyhodnotit 
tak, aby v jejich návaznosti byla snížena i odpovídající nákladová položka, což spolu 
úzce souvisí. 
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K tomuto přehodnocení příjmů je nutná součinnost vedoucích středisek se správcem 
rozpočtu, neboť jen tak může být stanoven správný rozpočet. Bez realistického 
pohledu vedoucích středisek, popř. manažerů jednotlivých akcí, nemohou být 
správně posouzeny všechny okolnosti související s rozpočtovanou výší vlastních 
příjmů. 
Stanovení správné výše vlastních příjmů bylo dosud opomíjeno, větší důraz byl 
kladen na dodržování nákladových položek. Tyto dvě oblasti však spolu úzce souvisí, 
což se projevilo záporným výsledkem hospodaření BKC za rok 2010.   
 
Vzhledem ke stoupající finanční náročnosti pořádaných akcí přidělený finanční 
příspěvek na provoz od zřizovatele spolu s dosahovanými vlastními příjmy plně 
nedosahují potřebné výše tak, aby odpovídaly skutečným provozním potřebám 
organizace a zajištění plánovaných akcí. Organizace se soustavně zaměřuje na 
posílení zdrojů a stále hledá možnosti, jak zvýšit vlastní příjmy. 
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2. Výnosy 
 
Brněnské kulturní centrum – celkem. Hospodaření organizace k 31. 12. 2010 
    

                  VÝNOSY                                         
účet 

Finanční 
plán 2010   
v tis. Kč 

Upravený 
finančn. 
plán   k 

31.12.2010   
v tis. Kč 

Skutečnost      
1.-12.2010      

v  Kč 

sk./UFP   
%       

r. 2010 

Skutečnost      
1.-12.2009      

v  Kč 
602  A - Tržby za vstupné 14 298 14 298 11 474 522,79 80,25 11 721 605,26
       B - Tržby z prodeje služeb 3 416 3 937 2 064 397,68 52,44 2 717 965,17
603 C - Tržby z pronájmu  2 555 10 000 8 891 018,92 88,91 7 556 154,06

 z toho stánky Vánoce 0 6 700 6 737 271,00 100,56 4 844 103,84
       D - Tržby z reklamy 880 1 700 1 780 586,99 104,74 972 149,43
60  Celkem tržby z prodeje služeb 21 149 29 935 24 210 526,38 80,88 22 967 873,92
604  Celkem tržby za prodané zboží 1 100 1 500 1 680 665,24 112,04 1 076 027,63
60  Tržby za vlastní výkony a zboží 22 249 31 435 25 891 191,62 82,36 24 043 901,55
621  Aktivace zboží 0 0 76 915,00 0 16 000,00
62    Aktivace  0 0 76 915,00 0 16 000,00
641  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 21 095,06
643  Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0
648  Zúčtování fondů 1 035 2 925 2 840 745,45 97,12 415 000,00
       z toho sponzorské dary 1 035 1 000 950 757,50 95,08 415 000,00
649  Celkem jiné ostatní výnosy 405 500 528 682,44 105,74 368 277,24
       z toho Europas Cinemas 400 400 388 452,01 97,11 362 838,54
64   Ostatní výnosy celkem 1 440 3 425 3 369 427,89 98,38 810 291,07
651  Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku 0 0 0 0,00 0
654  Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0,00 0
65    Prodej maj.,rezervy,čas.rozl. 0 0 0 0,00 0
662  Přijaté úroky 0 2 1 951,66 97,58 2 526,55
663  Kurzové zisky 0 13 69 629,52 535,61 3 392,22
669 Ostatní finanční výnosy 0 0 26,00 0,00 0
66 Ostatní výnosy 0 15 71 607,18 477,38   
Vlastní výnosy celkem 23 689 34 875 29 409 141,69 84,33 24 870 192,62
672  Provozní příspěvek MMB 40 790 39 744 39 744 219,85 100,00 37 105 715,88
z toho: - nájemné 640 580 580 000,00 100,00 694 000,00
         náj.neuhr.v 09/vráceno do rozp.zř.   -151,51 -151 514,00 100,00 -31 284,12
         vratka účelov. Dotací z 2009   -141,22 -141 223,00 100,00 0
672  účelová dotace JMKÚ- Divadelní svět   2 594 2 593 660,32 100,00 0
672  účelová dotace JMKÚ-B16   20 20 000,00 100,00 50 000
672  účelová dotace JMKÚ-Průvodce SR   60 50 012,40 83,35 54 955
672 účelová dotace JMKÚ MKF   20 20 000,00 100,00 30 000
671  účelová dotace MK ČR Divadelní svět   2 000 2 000 000,00 100,00 0
671  účelová dotace MK ČR TMF   80 80 000,00 100,00 45 000
671  účelová dotace MK ČR galerie   270 270 000,00 100,00 0
671 účelová dotace MK ČR Wolk.Prostějov   9 8 984,00 99,82 7 000
674 účelová dotace IVF Divadel.svět   310,55 310 554,26 100,00 20 000
674 účelová dotace Utrecht Galerie   60 60 000 100,00 0
67    Dotace celkem 40 740 45 157 45 157 430,83 100,00 37 422 670,88
Úhrn zdrojů 64 429 80 032 74 566 572,52 93,17 62 292 863,50
Úhrn potřeb 64 429 80 032 77 066 293,60 96,29 61 126 447,39
Hospodářský výsledek vč.dotace   0 -2 499 721,08   1 166 416,11
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Vývoj vlastních tržeb za období 2007 – 2010 
 

    v tis. Kč 

tržba 2007 2008 2009 2010 

vstupné 11 769 11 930 11 722 11 370

poskytnuté služby 3 558 3 658 2 718 2 105

pronájmy 2 337 2 300 2 713 2 153

pronájmy stánků Vánoce 0 0 4 844 6 737

reklama 559 855 972 1 781

za prodané zboží 2 661 1 052 1 076 1 680

sponzorské dary 103 782 415 951

Europa Cinemas 477 394 363 388

použití rezer.fondu       1 890
ostatní tržby 
(kurové zisky,zaokrouhl.) 403 46 47 354

vlastní výnosy celkem 21 867 21 017 24 870 29 409
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Celkový vývoj vlastních příjmů má stoupající tendenci. Nedosahuje však 
rozpočtované výše, která byla pro rok 2010 stanovena na  23 689  tis. Kč.    Úpravou 
byla částka rozpočtu zvýšena na 34 875 tis. Kč. 
Rozpočtová úprava se týkala akce Brněnské vánoce 2010  ve výši 8.153 tis. Kč, 
částky 1.890 tis. Kč  na posílení finančních prostředků z rezervního fondu a částky 
1.143 tis. Kč vlastní příjmy z Festivalu Divadelní svět. 
Ke zvýšení vlastních plánovaných příjmů v porovnání s minulými lety došlo vzhledem 
k nárůstu akcí pořádaných BKC. U těchto akcí však nedošlo k naplnění plánované 
výše tržeb. Tato skutečnost nebyla dostatečně akceptována a nedošlo k úpravě -  
snížení předpokládaných příjmů. 
Největší propad mezi skutečností a plánem je u položky za tržby ze vstupného a 
tržby z prodeje služeb. 
Tržba za pronájmy je v celkové výši 8 891 tis. Kč z toho 6 737 tis. Kč. je tržba za 
pronájem stánků na akci Brněnské vánoce na Náměstí Svobody. Zbývající částka ve 
výši 2.154 tis. Kč , rozpočtovaná ve výši 2 555, nebyla naplněna. V porovnání se 
skutečností roku 2009, kdy bylo dosaženo tržby z pronájmů  částky  2.712 tis. Kč, je 
skutečnost roku 2010 o 558 tis. Kč nižší.  
 
K překročení plánovaného výnosu došlo u položky kurzových zisků, plán 15 tis. Kč, 
skutečnost 70 tis. Kč. Toto překročení vzniklo díky výhodnému kurzu eura – v roce 
2010 proběhla značná část plateb do zahraničí – způsobeno mezinárodní účastí 
účinkujících na Festivalu Divadelní svět Brno. 
 
Plánovaný rozpočet byl dodržen u položky příjmů z reklam, kde je oproti 
předcházejícímu období nárůst o 808 tis. Kč. 
Nárůst 500 tis. Kč je i u položky za přijaté sponzorské dary, kde výše odpovídá 
rozpočtované výši. 
Podrobněji jsou jednotlivé sponzorské dary uvedeny na následující stránce. 
 
V porovnání dosažené tržby z prodeje zboží, bylo v roce 2010 dosaženo o  605 tis. 
Kč více: 
 
rok 2009                  1.076.027 Kč                           rok 2010             1.680.665 Kč 
 
 
Celkově bylo dosaženo plánovaných příjmů v porovnání se skutečností k 31.12.2010 
na 84,33 %. 
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Sponzorské dary 
 
Celková částka darů poskytnutých sponzory v roce 2010 je ve výši 950 757,50 Kč. 
 
 
sponzor účel použití částka v Kč 

Campa net, a.s. Jeseník 
pořízení prodejního a rezervačního 
systému Colosseum 173 800 

Campa net, a.s. Jeseník odhalení Hodinového stroje 150 000 

stánkaři na Nám.Svobody Brněnské Vánoce 2010 TIC 380 200 

Celkem TIC středisko 41  704 000 

   

Tocháček 
Divadelní svět 2010 –na realizaci 
divadelního představení Prase 50 000 

Campa net, a.s. Jeseník Divadelní svět 2010  150 000 

Celkem DS středisko 51  200 000 

   

Českomoravský cement Tmavomodrý festival 10 000 

Velvysl.Španělska v Praze Mezinárodní kytarový festival 36 757,50 
Celkem středisko 32 
(program)  46 757,50 
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Dotace od zřizovatele určená na provoz 
 
 
Finanční plán 2010 schválený Zastupitelstvem města Brna na Z5/003 na výši dotace 
na provoz BKC byl ve výši 40 790 tis. Kč. 
Upravený finanční plán roku 2010 byl ve výši 39 744 tis. Kč, taková je skutečnost 
k 31. 12. 2010. 
 
 
Přijaté účelové neinvestiční příspěvky: 
                                                                                     
 

účel příspěvku poskytnuto vráceno vyčerpáno k 31.12.2010 

Dny Brna v Senátu 500 000 500 000 0

Dny Brna 500 000 0 500 000

Oprava a údržba směrových tabulí 200 000 0 200 000

Brněnské kostely průvodci 300 000 0 300 000

Oprava střechy ART/přes RF 1 150 000 0 1 150 000

Provoz objektu Radnická 2 509 000 0 509 000

Provoz brněnského podzemí 1 000 000 0 1 000 000

Oslavy 65.výročí osvobození Brna 50 000 25 381,15 24 618,85

Festival Divadelní svět Brno 7 255 000 550 000 6 705 000

Turistická doprava v Brně 564 000 70 662 493 338

CELKEM 12 028 000 1 146 043,15 10 881 956,85
 
 
 
 
 
 
 
Dotace od zřizovatele určená na investice 
 
BKC obdržela dotaci na nákup investice – nehmotný majetek vytvoření webové 
stránky TIC 
 
částka 147.600 Kč. 
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3. Náklady 
 
 
 

                  NÁKLADY                                    
účet 

Finanční 
plán 2010   
v tis. Kč 

Upravený 
finančn. plán  

k 
31.12.2010   

v tis. Kč 

Skutečnost      
1.-12.2010      

v  Kč 

sk./UFP   
%        

r. 2010 

Skutečnost     
1.-12.2009     

v  Kč 

501  Spotřeba materiálu 2 755 3 265 3 242 198,02 99,30 2 659 505,23

502  Spotřeba energie 3 660 3 760 3 674 190,77 97,72 2 433 532,83

504  Prodané zboží 1 400 1 400 1 653 100,82 118,08 1 207 192,61

50    Spotřebované nákupy celkem 7 815 8 425 8 569 489,61 101,72 6 300 230,67

511  Opravy a udržování 900 2 450 2 165 326,88 88,38 532 926,26

512  Cestovné 300 250 249 631,26 99,85 155 434,88

513  Náklady na reprezentaci 190 190 187 160,24 98,51 132 858,81

518  Ostatní služby 22 515 33 965 32 724 351,31 96,35 24 955 554,03

51    Služby celkem 23 905 36 855 35 326 469,69 95,85 25 776 773,98

521  1  Mzdové náklady zaměstnanců 19 249 20 382 19 903 909,00 97,65 18 400 282,00

521  3  OON-dohody o pracích 2 062 2 531 2 511 801,00 99,24 1 652 586,00

521  4  OON-autorské honoráře 66 58 57 820,00 99,69 59 500,00

521  5  Odstupné 0 59 59 262,00 100,44 195 822,00

521  Celkem mzdové náklady 21 377 23 030 22 532 792,00 97,84 20 308 190,00

524  Zákonné sociální pojištění 7 523 7 523 7 038 453,50 93,56 6 180 832,00

525  Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0,00 0

527  Zákonné sociální náklady 900 900 756 246,00 84,03 698 983,34

528  Ostatní sociální náklady 50 50 61 330,00 122,66 38 289,50

52    Osobní náklady celkem 29 850,00 31 503,00 30 388 821,50 96,46 27 226 294,84

531  Daň silniční 0 10 9 640,00 96,40 0

532  Daň z nemovitostí 0 0 0 0,00 0

538  Ostatní daně a poplatky 50 50 55 285,69 110,57 13 654,94

53   Celkem daně a poplatky 50 60 64 925,69 108,21 13 654,94

542  Ostatní pokuty a penále 0 50 56 890,00 113,78 9 696,00

543  Odpis pohledávky 0 0 0 0,00 31 235,00

548  Manka a škody 0 0 0 0,00 0

549  Jiné ostatní náklady 1 353 623 564 092,25 90,54 557 958,39

54    Celkem ostatní náklady 1 373 673 620 982,25 92,27 605 393,71

551  Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku 1 436 1 046 1 038 187,00 99,25 1 140 429,25

554  Prodaný materiál 0 0 0 0,00 0

559  Tvorba zákon.a opravných položek 0 0 0 0,00 0

55    Celkem odp.,prod.maj.,rezervy 1 436 1 046 1 038 187,00 99,25 1 140 429,25

563  Kurzové ztráty 20 20 10 397,86 51,99 6 504,32

56 Celkem finanční náklady 20 20 10 397,86 51,99 6 504,32

591  Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost) 50 1 359 955 560,00 70,31 63 670,00

595  Dodatečné odvody daně z příjmu 0 91 91 460,00 100,51 0

59   Celkem daň z příjmu 50 1 450 1 047 020,00 72,21 63 670,00

Úhrn potřeb 64 479 80 032 77 066 293,60 96,29 61 126 447,39

Úhrn zdrojů 64 479 80 032 74 566 572,52 93,17 62 292 863,50

Hospodářský výsledek vč.dotací     -2 499 721,08   1 166 416,11
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Náklady dosažené k 31. 12. 2010 byly ve výši 77 066 293,60 Kč tj. plnění na 
96,29 % upraveného finančního plánu 
 
Odpisové plány 2010 
 
Plnění odpisového plánu 
 
rozpočet k 1.1.2010                                            1.436.000 Kč 
 
úprava rozpočtu k 30.11. 2010                              -390.000 Kč  
 
schválený upravený rozpočet                             1.046.000 Kč 
 
skutečná výše odpisů k 31.12.2010                   1.038.187 Kč 
 
Nebylo dosaženo plánované výše z důvodu neuskutečnění všech plánovaných 
nákupů investic. Z tohoto důvodu došlo během roku 2010 i k přehodnocení 
rozpočtované výše odpisů a rozpočtovou změnou došlo ke snížení o 390 tis. Kč. 
 
Odvod na účet zřizovatele byl ve výši upraveného finančního plánu tj. 273 tis. Kč. 
 
 
Účet 511 – opravy a údržba 
 
Za rok 2010 celkový náklad za opravy a údržbu pro všechna střediska BKC je ve výši 
2.165.326,88 Kč. 
 
Největší položkou je výdaj za opravu střechy kina ART, tato oprava byla financována 
z rezervního fondu v druhé polovině roku 2010. Její přesné vyúčtování je v příloze  - 
vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu města – účelově 
poskytnuto v roce 2009. 
 
Další účelovou dotací čerpanou z této položky je oprava a údržba směrníků, 
směrových tabulí a panelů turistické trasy, poskytnutá ve výši 200 tis. Kč – také její 
čerpání je v příloze – vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků . 
 
Na opravy a údržbu výpočetní techniky organizace vynaložila v roce 2010 částku 73 
tis. Kč. 
Opravy vozového parku BKC byly ve výši 76 tis. Kč. 
 
Fond oprav byl posílen z fondu rezervního o částku určenou na opravy v kině ART – 
350 tis. Kč. 
 
 
Spotřeba energie 
 
Náklady na spotřebu energie jsou k 31. 12. 2010 ve výši 3 674 190,77 Kč. Oproti 
skutečnosti roku 2009, kdy byl náklad ve výši 2 433 532,83 Kč, se jedná o nárůst ve 
výši o 1.240.657,17 Kč.  
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Spotřeba materiálu a DDHM 
 
Rozpočet spotřeby materiálu a nákupu DDHM nebyl překročen, došlo k meziročnímu 
nárůstu o 583 tis. Kč, který jde na vrub Festivalu Divadelní svět. Rozpočet roku 2010 
nebyl překročen. 
 
Z celkového čerpání byla částka 1.498.354,91 Kč použita na nákup DDHM. Bylo 
přistoupeno k obnově zastaralého počítačového vybavení. Částečně se uskutečnila 
obnova vybavení, tam kde již hrozil rozpad stávajícího nábytku. 
Byl proveden nákup pěti nůžkových stanů v celkové hodnotě 123.648 Kč. Do kina 
ART byl pořízen nový dataprojektor za 25 tis. Kč. Pořízeno bylo vybavení k zajištění 
prodeje suvenýrů a upomínkových předmětů na informačních centrech BKC částka 
37 tis. Kč. 
Na vybavení prostor potřebných pro provoz zázemí Divadelního světa a realizaci 
samotného festivalu nakoupen DDHM ve výši 443 351 Kč. 
 
V Sále Břetislava Bakaly došlo k zakoupení čalouněných kino křesel do velkého sálu 
– celkový náklad 208.489,66 Kč.  
 
Ostatní daně a poplatky 
 
Celkový náklad ve výši 55 285,69 Kč je tvořen výdaji za správní poplatky, poplatky za 
domény, dálniční známky. Největší položkou je výdaj za zábor veřejného prostranství 
– nám.Svobody při vánočních trzích částka 22 tis. Kč. 
 
 
Ostatní pokuty a penále 
 
Celková částka 56 890 Kč je tvořena 30 tis. Kč výměr od Krajské hygienické stanice 
za překročení hladiny zvuku při akci pořádané na nám. Svobody. 
20 tis. penále doměřené FÚ za daň z příjmu právnických osob, na základě kontroly 
prováděné v účetnictví TIC. 
5 tis. Kč pokuta za umístění stojanu na veřejném prostranství. 
 
Daň z příjmu 
 
Na základě daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob vznikl BKC nedoplatek 
na této dani za rok 2009 ve výši 955 560 Kč. Tento nárůst je způsoben rozšířením 
komerční činnosti organizace. 
Byla navázána spolupráce s daňovým poradcem, který pomohl stanovit nové účetní 
postupy tak, aby byla daň z příjmu hrazena v nezbytně nutné výši. 
Což se nám, díky zodpovědnému přístupu ekonomického oddělení ve spolupráci 
s daňovým poradcem, podařilo a za rok 2010 (kdy byla doplňková činnost v ještě 
větším rozsahu) je daň ve výši 250 tis. Kč. 
Dále bude přistoupeno k opravě daňového přiznání z roku 2009, kdy bude vše 
přehodnoceno a je reálná naděje na vrácení zhruba 500 tis. Kč zaplacené na dani 
z příjmu za rok 2009. 
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4. Finanční majetek 
 
 
BKC má všechny účty vedeny u Komerční banky a.s., pobočka Brno. 
 
 
a/  Stav prostředků na bankovních účtech 
 
       

druh účtu stav účtu  k 31.12.2010 v Kč  

běžný účet provozní 1 425 609,32 

běžný účet předprodej 3 008 394,50 

účet FKSP 578 943,88 
 
 
 
b/  Stav pokladní hotovosti 
 
  

druh poklady stav k 31.12.2010 v Kč 

valutová - eur 4 885,45 

valutová - PLN 12,90 

hlavní pokladna BKC (korunová) 74 408,00 

pokladna předprodeje vstupenek 15 597,00 

CELKEM 94 903,35 
 
 
    
c/ Ceniny 
 
Stravenky v hodnotě 58 660,- Kč 
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5. Stav a vývoj pohledávek  
 
1) AMGA / JS DAMJANOV (Celkem: 108 125 Kč)  
 
- 61 925 Kč (účetně evidováno jako „Amga Vyškov“ - pohledávka za AMGA INVEST 
s.r.o.) 
- 46 200 Kč (účetně evidováno jako „JS Damjanov Znojmo“ – pohledávka za AMGA 
INVEST s.r.o.) 
 
Pohledávka je vymáhána od roku 1997, společnost je v likvidaci. Pohledávka byla 
dne 24.7.20007 přihlášena do likvidace. Likvidátorka JUDr. Soroková ke dni 
15.3.2010 sděluje „Usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Cm 107/2002-26 ze 
dne 4.4.2007 s nabytím právní moci dne 29.5.2007 byla zrušena s likvidací obchodní 
společnost AMGA INVEST s.r.o. se sídlem Vyškov, Nám. Obránců míru 34, PSČ 682 
01, IČ: 253 10941 a byla jsem ustanovena do funkce likvidátora. K této likvidaci jsem 
obdržela Váš přípis ze dne 8.3.2010 a sděluji následující … bylo zjištěno předlužení 
společnosti, ale nebylo možno přistoupit k podání návrhu na prohlášení  konkurzu, 
neboť chyběla četnost věřitelů. Později byl zjištěn další věřitel společnosti a v 
současné době již byl podán insolvenční návrh. Po ukončení insolvenčního řízení 
bude společnost s velkou pravděpodobností vymazána z obchodního rejstříku. S 
ohledem na majetkový stav společnosti, nelze očekávat uspokojení Vaší pohledávky 
ani částečně.“  
K datu 16.12.2010 likvidátorka JUDr. Soroková sdělila, že v průběhu likvidace 
vyplynulo předlužení společnosti a likvidátor splnil zákonnou povinnost podání 
insolventního návrhu, který byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka. Společnost 
byla na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. F 36945/2010, C 24401/6-136 
ze dne 13.8.2010 s nabytím právní moci dne 7.9.2010 vymazána z obchodního 
rejstříku. Výše uvedená pohledávka přesahuje možnosti odpisu samotnou 
organizací, proto bude předložena ke schválení odpisu orgánům MMB. 
 
 
2) PEKAB (9785 Kč) 
 
Pekab, spol. s r.o. (dále jen Pekab) je společností, která zajišťovala pro samostatné 
Turistické informační centrum městě Brna, p.o., které bylo k 1.1.2008 sloučeno 
s BKC, veškeré služby v oblasti účetnictví a daňové správy, a to na základě Smlouvy 
o dílo č. 7/2005/TIC ze dne 13.1.2005 . Kontrola FÚ (daň z příjmů fyzických osob 
2006 a 2007 u TIC) zjistila v roce 2009 jistá pochybení. Následně jsme s firmou 
Pekab vstoupili v jednání, jehož výsledkem jsou podrobná vyjádření Pekabu ke 
vzniklé situaci. Za vzniklou škodu lze nepochybně považovat pouze sankce (penále a 
úroky z prodlení), které FÚ vyměřil, nikoliv doměrek jako takový (není pochyb, že 
doměrek měl uhradit TIC, který se však stal součástí BKC se všemi závazky a 
povinnostmi). Na základě tohoto souhlasného stanoviska obou stran (BKC a Pekabu) 
byla navržena Dohoda o narovnání s tím, že je nutno zohlednit postoj Pekabu, 
přičemž uznáváme částečné vyvinění (je třeba podotknout, že ani jeden ze 
zaměstnanců z doby spolupráce s Pekabem v rámci ekonomického úseku již 
nepracuje, tzn. nelze určit jmenovitou odpovědnost). Současně jsme se počali 
domáhat snížení penalizace ze strany FÚ, čemuž bylo postupně vyhověno. 
S ohledem na výše uvedené se Dohodou o narovnání dělí tato částka v poměru 
50:50 mezi BKC a Pekab. Dohoda byla ke dni 10.11.2010 podepsána, tzn. BKC 
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snížilo původní výši pohledávky včetně narovnání s Pekab na minimum. Zbylých cca 
10% ve výši 9785 Kč je nutno připsat na vrub organizace. 
 
3) TALENT INVEST (41 105,50 Kč) 
 
Společnost byla od října 2009 bez jednatele, ke dni 6.1.2011 byl jmenován likvidátor 
společnosti Ing. Petr Klus, CSc. usnesením KS v Ostravě ze dne 4.10.2010 č.j. 24 
Cm 93/2010-11, které nabylo právní moci dne 25.11.2010. Pohledávka byla 
neprodleně přihlášena do likvidace včetně zákonných úroků z prodlení, likvidátor 
společnosti a právník organizace se dohodli na dalším společném postupu. 

 
Všechny pohledávky organizace jsou projednávány škodní komisí, jejíž poslední 
zasedání v roce 2010 proběhlo dne 15. 12. 2010. V rámci výsledků hlasování škodní 
komise jsou zjištění předkládána Mgr. Monice Šimkové, ředitelce organizace, a to 
buď k připsání na vrub organizace nebo k vydání příkazu k vymáhání pohledávek. 
 
a) Neuhrazené pohledávky k 31. 12 .2010  -  krátkodobé 
 
311  Odběratelé                                                             736 269,11 Kč                                                
jedná se o faktury vystavené v prosinci 2010 se splatností v lednu 2011. 
          
b) Neuhrazené závazky k 31. 12. 2010 - krátkodobé 
 
321    Dodavatelé                                                        4 201 667,54 Kč          
 faktury přijaté ve 12/2010 se splatností v lednu 2011 
 
V porovnání s rokem 2009 je stav závazků vyšší. Tato situace je způsobena tím, že 
BKC pořádá akci Brněnské Vánoce a faktury přijaté na tuto akci jsou vystaveny až 
v závěru roku se splatností v lednu 2011. 



  
Brněnské kulturní centrum, příspěvková  organizace – Zpráva o činnosti za rok 2010     50  
  

6. Dotace z jiných veřejných rozpočtů  
 
a) Ministerstvo kultury ČR 
 
 

dotace – účel  nárok vráceno vyčerpáno k 31.12.2010 
na celoroční provoz Galerií 2010 270 000,00 0,00 270 000,00 
Festival Divadelní svět Brno 2010 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 
Tmavomodrý festival 2010 80 000,00 0,00 80 000,00 
Wolkerův Prostějov 9 000,00 16,00 8 984,00 

MK ČR 2 359 000,00 16,00 2 358 984,00 
 
 
b) Jihomoravský kraj 
 
 

dotace – účel  nárok vráceno vyčerpáno k 31.12.2010 
Festival Divadelní svět Brno 2010 3 000 000 406 339,68 2 593 660,32
Průvodce Starou radnicí - anglicky 60 000 9 987,60 50 012,40
Brněnská  16 20 000 0,00 20 000,00
Mezinárodní kytarový festival 20 000 0,00 20 000,00
JMK 3 100 000,00 416 327,28 2 683 672,72
 
 
c)  IVF – Mezinárodní Visegrádský fond   (International Visegrad Fund 
 
   

dotace – účel  nárok vráceno vyčerpáno k 31.12.2010 

Festival Divadelní svět Brno  310 554,26 0,00 310 554,26
 
Termín čerpání dotace 3/2010 až 2/2011. Celková schválená výše dotace je ve výši 
17 000 EUR. 
Dotace bude zaslána na účet BKC až po vyúčtování projektu, který končí 28.2.2011. 
 
d)  Velvyslanectví Nizozemského království v ČR 
 
  

dotace – účel  nárok vráceno vyčerpáno k 31.12.2010 

Utrechtská .oranžáda Galerie 60 000 0 60 000
 
Dotace poskytnutá na realizaci „Výstavy holandského komiksu v Brně“ pořádaného 
BKC v rámci  
programu partnerských měst Brna a Utrechtu. 
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7. Investice 
 
 
Nákup investic 
 
z vlastních zdrojů 
 
1/ software Colosseum                                                                   161 375 Kč 
využití programu – předprodej vstupenek na kulturní pořady, vstupenek do 
Brněnského podzemí, prodej suvenýrů. Součástí tohoto předprodejního systému je i 
možnost nákupu vstupenek přes internet.  
 
 
2/ PC soubor k softwaru Colosseum                                               45 703 Kč 
soubor je tvořen serverem a dvěma počítačovými stanicemi 
 
3/ rozšíření datové sítě                                                                      27 126 Kč 
 
 
z cizích zdrojů – investiční dotace od zřizovatele 
 
4/ webové stránky TIC  - vytvoření                                                 147 600 Kč 
na nákup této investice obdrželo BKC dotaci na investici od zřizovatele  
 
 
 
Celkem nákup                                                                                   381 804 Kč 
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XI. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů  
 
 
1) Fond investiční  
 
Zdroje a použití fondu investičního za rok 2010 
 
  
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2010       218 498 Kč 
  
Tvorba fondu 2010 
 
Vlastní zdroje vytvořené z odpisů DHM a DNM  za 1. - 12. 2010  1 038 187 Kč 
 
Cizí zdroje -  dotace investiční MMB     147 600 Kč 
 
Zdroje celkem        1 185 787 Kč 
 
 
 
Čerpání fondu 2010 
 
Povinný odvod z odpisů       273 000 Kč 
 
 
Nákup investic 
 
1/ software Colosseum        161 375 Kč 
 
2/ PC soubor k softwaru Colosseum     45 703 Kč 
 
3/ rozšíření datové sítě       27 126 Kč 
 
4/ webové stránky TIC  - vytvoření     147 600 Kč 
 
Celkem nákup        381 804 Kč 
 
 
 
Čerpání celkem        654 804 Kč 
 
 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2010     749 481 Kč  
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2) Fond rezervní 
 
Rezervní fond byl v roce 2010 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského 
výdělku roku 2009  
a peněžními dary, které byly i v plné výši vyčerpány.  
V roce 2010 bylo použito prostředků z rezervního fondu na financování: 
-  opravy střechy v kině ART, 
-  opravy v kině ART 
-  na realizaci akce Brněnská 16 
 
  
3) Fond odměn  
 
V roce 2010 nebyl na fondu odměn žádná tvorba ani čerpání. 
 
 
4) Fond FKSP 
 
Příděl do fondu byl v souladu se zákonem tj. ve výši  2 % z hrubých mezd. Čerpání 
proběhlo v souladu s vyhláškou o FKSP a dle platné Kolektivní smlouvy BKC. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze – Plán tvorby a čerpání peněžních fondů – a to 
včetně stavů na začátku a konci sledovaného období. 
 
 
Finanční krytí fondů  
 
Zůstatky jednotlivých fondů k 31.12.2010 ve výši 2.184 tis. Kč jsou finančně kryty  
peněžními prostředky na běžných účtech BKC v Komerční bance. 
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XII. Plnění úkolů v oblasti personální 
 
1. Vyhodnocení čerpání mzdových prostředků  
 
 
Mzdové náklady celkem – účet 521   
 
                                                                                                        
 v tis. Kč 

roční plán 
v tis. Kč 

1-12/2010 
čerpání % 

 
Platy zaměstnanců 
 
OON  (DPP, DPČ, AH, odstupné)   
z toho   
- dohody (DPP,DPČ)  
- autorské honoráře   
- odstupné                                         

20 382 
 

  2 648          
 

   2 531 
               58 
               59         

19 904 
  

   2 629 
 

   2 512 
            58 
            59 
              

97,65 
 

99,28 
 

99,25 
100 
100 

 

Celkem osobní náklady (úč.521) 23 030 22 533 
 
 

97,84 

 
 
Plán finančních prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2010 organizace po 
úpravě stanovila ve výši 20 382 tis. Kč, přepočtený plán zaměstnanců na rok 2010 
schválen ve výši 97 zaměstnanců. 
Limit prostředků na platy zaměstnanců byl na rok 2010 zřizovatelem schválen ve výši 
20 382  tis. Kč a plán přepočtených zaměstnanců ve výši 97. 
 
 
Průměrná mzda 
Průměrná mzda zaměstnanců k 31. 12. 2010 v BKC činí 18 221,- Kč. 
 
 
Počet přepočtených zaměstnanců za sledované období roku 2010 vykazuje 
organizace v počtu 91,03. Skutečnost je za sledované období oproti plánu nižší. 
Počet zaměstnanců kolísá především v závislosti na nerovnoměrně rozložené 
činnosti organizace. 
Důležitým důvodem je i to, že provoz organizace si vyžaduje, aby některá funkční 
místa byla obsazována nepravidelně, dle potřeby a to jen pod dobu sezóny, např. 
pokladní, zřízenci – prohlídková trasa „Věž“, dále při kulturních akcích, které jsou 
realizovány především v období duben až říjen, kdy je nutné také v tomto období 
navýšit úvazky u stávajících funkčních míst s nepravidelnou pracovní dobou, která 
mimo sezónu mají zkrácený úvazek (např. kumul. funkce vrátní + pokladní, 
promítači, zřízenci aj.) tak, aby byla zabezpečena rozsáhlá frekvence všech 
realizovaných kulturních akcí. 



  
Brněnské kulturní centrum, příspěvková  organizace – Zpráva o činnosti za rok 2010     55  
  

2. Struktura vyplacených mzdových nákladů na platy zaměstnanců     
a průměrná mzda  
 
                                                                                                        
 Kč % Z CELKU 
1) tarifní platy                                  14 256 329 71,63 
2) osobní příplatek                          
    příplatek za vedení    
 

   2 402 966 12,07 

3) odměny                        1 053 909 5,29 
4) náhrady mezd dovolená             
    (vč. ostatních překážek) 

     1 953 991 9,82 

5) příplatky                                      
    za práci ve svátek  
    za práci o sobotách a nedělích  

       236 714 1,19 

c e l k e m                                           19 903 909 100% 
Celkem v tis.CZK             19 904  

 
 
3. Přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců (fyzických osob) 
v členění na THP a D 
 
 

pracoviště přírůstky úbytky 

 celke
m 

THP D celke
m 

THP D

11 - vedení oganizace 0 0 0 0 0 0
21 - úsek tiskový a propagační 0 0 0 0 0 0
22 - redakce KAM 0 0 0 0 0 0
23 - úsek správy pam. obj. 4 2 2 3 1 2
25 - úsek ekonomický 4 4 0 3 3 0
31 - středisko Sál B. Bakaly 3 3 0 3 3 0
32 - programové středisko 1 1 0 4 3 1
33 - středisko galerie 0 0 0 1 1 0
34 - středisko kino ART 1 0 1 3 1 2
35 - středisko kino SCALA 1 0 1 1 0 1
41 - úsek služeb a obchodu 2 2 0 1 1 0
43 - podzemí 0 0 0 0 0 0
44 - středisko informačních center 6 6 0 7 7 0
45 - předprodej vstupenek 1 1 0 1 1 0
51 – Divadelní svět 3 3 0 1 1 0

celkem 26 22 4 28 22 6
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4. Počet průměrných přepočtených  zaměstnanců 
 

Pracoviště   

11 - vedení organizace 3,938  
21 - úsek tiskový a propagační 6,000  
22 - redakce KAM 2,000  
23 - úsek správy pam. obj. 7,938  
25 - úsek ekonomický 8,927  
31 - středisko Sál B. Bakaly 4,678  
32 - programové středisko 12,377  
33 - středisko galerie 4,371  
34 - středisko kino ART 6,762  
35 - středisko kino SCALA 7,056  
41 - úsek služeb a obchodu 5,827  
43 - podzemí 2,000  
44 - středisko informačních center 12,989  
45 - předprodej vstupenek 3,021  
51- Divadelní svět 3,144  

celkem 91,028  

   
 
Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2010 dle členění THP a D 

celkem k 31.12.2010 THP D 
fyzický stav 99,58 88,58 11 

přepočtený stav 91,03 81,38 9,65 

Průměrné platové třídy k 31.12.2010 dle THP a D 

  THP D 

průměrné platové třídy 8 3 
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5. Zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO, energetiky a 
dopravy 
 
Úsek BOZP, PO a energetika v roce 2010 zajišťoval vstupní školení nových 
pracovníků, periodická školení pro pracovníky, veřejné prohlídky BOZP, kontroloval 
odstranění závad z předchozího období, kontroloval plnění všech vydaných příkazů a 
směrnic na úseku BOZP a PO.  Dále zajišťoval odborné provedení periodických 
revizí a spoluúčast na kontrolách BOZP a PO uskutečňovaných pracovníky 
nadřízeného orgánu, kontroloval PHP a požárních vodovodů, prováděl kontroly na 
pracovištích, kontroloval vybavení lékárniček a doplňoval je. 
Dále se na úseku prováděla administrativní činnost související s podnikovou 
dopravní agendou.  
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XIII. Kontrolní činnost 
 
Finanční kontrola v BKC je zajišťována prostřednictvím vnitřního kontrolního 
systému, který zabezpečuje hospodárné, efektivní a účelové nakládání s veřejnými 
prostředky. Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za řídící kontrolu u jednotlivých 
činností vymezených organizační strukturou.  
Interní audit v organizaci zajišťuje pověřený zaměstnanec, je podřízen přímo řediteli 
a jeho úkolem je nezávisle a objektivně přezkoumávat funkčnost a efektivnost 
vnitřního kontrolního systému.  
 
Pro rok 2010 byl sestaven roční plán interních auditů. V průběhu tohoto roku se 
interní auditor podílel na řešení níže uvedených organizačních otázek:  

 byl proveden řádný audit zaměřený na  kontrolu aktuálních popisů práce u 
všech zaměstnanců organizace BKC, p.o., jejich soulad s uzavřenou pracovní 
smlouvou a příslušnými zákony v aktuálním znění 

 jeden mimořádný audit byl zaměřen na kontrolu rozúčtování nákladů a výnosů 
jedné akce, včetně kontroly dokladů vnitřního kontrolního systému  

 řádný interní audit se zaměřil na systém hodnocení rizik v organizaci, 
předložen návrh vedení k připomínkám  

 řešení koncepčních otázek organizace (např. organizační struktura, podoba 
interních dokumentů aj.) v úzké spolupráci s ekonomickým úsekem a 
právníkem organizace  
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XIV. Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 
 
V BKC byla provedena inventarizace  majetku, závazků a pohledávek na základě 
Příkazu ředitele č. 25/2010 ze dne 24.11.2010 a v souladu s § 29 a § 30 Zák.č. 
563/91 Sb o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
 
Byla provedena fyzická inventarizace: 
 

- majetku (DHM,DNM, DDHM, DDNM a majetku vedeného v operativní 
evidenci) 

- zásob (sklad elektromateriálu, sloupy) 
- zboží, komisního zboží 
- pokladní hotovosti 
- cenin 
- přísně zúčtovatelných tiskopisů 
- dokladová inventarizace u rozvahových účtů k 31. 12. 2010 
 
 

Vyčíslení inventarizačních rozdílů: 
 
Inventarizační rozdíly byly zjištěny u zboží a to: 
 
 

název skladu 
zjištěný rozdíl 

manko přebytek 

centrální sklad 48,34 1 065,43 

IC 1, Radnická 8 822,34 569,18 

IC 2, Nádražní 8 3,65 0 
 
 
Tyto zjištěné rozdíly byly po vyčíslení a stanovení odpovědných osob předány na 
projednání škodní komisi. 
 
 
Jiné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 
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XV. Tabulková část 
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