
2013: ROK VE ZNAMENÍ 
ZMĚNY DOTAČNÍHO SYSTÉMU 

Brno kulturní podpořilo veřejnou Výzvu 2013 volající po odstoupení Ing. 
Bohuňovské, Ing. Michalíka a PhDr. Rusínkové z MMB.20
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World Café 03 na téma „Nový grantový systém“; v� Domě umění města Brna 
za účasti 30 zástupců a zástupkyň nezřizovaných kulturních organizací 
i města Brna.

Zástupci „nezřizované scény“ v �Koordinační skupině pro program rozvoje 
kultury města Brna vydali prohlášení, v�němž uvádějí na pravou míru několik 
dezinterpretací a výmyslů, jimiž zástupci MMB uvedli v �omyl regionální 
média.

Podpořili jsme pražské demon-
strace před MK ČR „Zachraňte 
kulturu“ happeningem 02 „Živá 
kultura už jenom v�jogurtech“.

Zpravodaj 02

Tisková zpráva: „Nová podoba grantového systému města Brna na 
spadnutí“.

Valná hromada občanského sdružení Brno kulturní (zpráva o činnosti 
v�roce 2012, Přijímání nových členů a členek, Plán činnosti pro rok 2013).

Zpravodaj 03

Zveřejnění Výroční zprávy organizace za rok 2012.

Jednání v�rakouském St. 
Pöltenu se zástupci Niederös-
terreichischen Kultur-
wirtschaft (NÖKU)        
o mezinárodní spolupráci.

Tisková zpráva: „Změnu dotací pro kulturu provází kontroverze.“

Nominování odborníků a odbornic Brnem kulturním do hodnotící 
komise nového dotačního systému pro kulturu města Brna.

Schválení nového dotačního 
systému pro kulturu města 
Brna, který přinesl odbor-
nou hodnotící komisi, trans-
parentní bodový systém či 
tříletou podporu vybraných 
organizací. Tisková zpráva: 
„Zastupitelstvo města Brna 
schválilo změnu dotací pro 
kulturu.“

Přednáška na téma Kulturní organizace a nový občanský zákoník.

Tisková zpráva: „Rovní a rovnější: Rok a půl připravovaný grantový 
systém hrozí blamáží.“

Proces s �Brnem kulturním. 
Zhodnocení dvou let 
fungování organizace.

Tisková zpráva: „Fair play v �kultuře. Zpráva ke kauze Cinema Mundi“ 
– netransparentně rozdělené dotace 5 miliónů.

Zpravodaj 04

Veřejná prezentace návrhu rozpočtu města Brna za účasti Brna 
kulturního (kauza Cinema Mundi). Příslib náměstkyně Bohuňovské 
a primátora Onderky o rozdělení částky 5 miliónů korun do kulturní 
a sociální oblasti.

Tisková zpráva: „CHTĚL BYCH, ALE ….. NORMÁLNÍ NÁVRH 
PRIMÁTORA ONDERKY“. Reakce na kauzu Cinema Mundi.

Schvalování rozpočtu města Brna za účasti Brna kulturního. Zcela 
nečekaně primátor Onderka navrhuje přesunout 5 miliónů do rezerv 
města a nerozdělit částku do kulturní a sociální oblasti. 



CO SE DĚLO V�ROCE 2013
World café 04: Nový grantový systém - World Café bylo určeno všem 

aktérům a aktérkám kulturního sektoru – neziskovým organizacím, 
příspěvkovým organizacím, umělcům, kulturním managerům, akademikům, 
úředníkům i politikům. Změna dotačního systému v Brně, kterou jsme 
nastartovali zřízením Koordinační skupiny byla v této době ve fázi přípravy.

Happening Zachraňte kulturu 2013 - Symbolem demonstrací za podporu 
živé kultury v České republice se díky heslu „Živá kultura už jenom 
v jogurtech“ stal obyčejný jogurt. Brno kulturní tedy uspořádalo setkání 
podporovatelů demonstrací za živou kulturu dne 14. února v 16 hodin mezi 
kinem ART a obchodem s potravinami Brněnka na ulici Cihlářská. Happening 
prostřednictvím nákupu a konzumace jogurtů jsme podpořili celorepublikové 
snahy o zlepšení financování živého umění.

Jednání k novému dotačnímu systému - Podíleli jsme se na jednáních 
k tvorbě nového dotačního systému. Jednali jsme s představiteli města, nový 
dotační systém připomínkovali a snažili vysvětlovat jeho přínosy kulturní 
veřejnosti.

Změna dotačního systému - Nový grantový systém byl v říjnu roku 2013 
přijat a rozběhl se první rok jeho fungování. V průběhu jeho přijímání jsme 
vysvětlovali jeho přínosy, připomínkovali ho a apelovali jsme na město Brno, 
aby byl přijat. Žádosti o dotace se už v listopadu 2013 podávaly v novém 
formátu. Mezi nejvýznamnější změny patří posuzování žádostí odbornou 
hodnotící komisí, zavedení tříletých dotací a možnost proplácení osobních 
nákladů.

Nominace odborníků a odbornic do hodnotící komise - Brno kulturní 
oslovilo několik desítek odborníků a odbornic a následně jsme nominovali 18 
odborníků a odbornic, od kterých jsme získali souhlas a další potřebné 
informace. Z 11 členů komise je 6 našich odborníků/nic. 

Proces s Brnem kulturním - V prosinci jsme uspořádali setkání příznivců 
a spolupracovníků Brna kulturního, které jsme pojmenovali „Proces s Brnem 
kulturním“. Po dvou letech jsme hodnotili naši činnost, ptali se brněnské 
kulturní obce, jaká její očekávání plníme, a na které bychom se měli více 
zaměřovat. 

Kauza Cinema Mundi - Výsledkem analýzy návrhu rozpočtu města Brna na 
rok 2014 byla následná kampaň za transparentní rozdělení peněz do kultury. 
Na konci minulého roku jsme se zabývali strukturou rozpočtu města Brna 
a novými položkami v rámci rozpočtu, přičemž jsme objevili netransparentní 
skrytou dotaci pro filmový festival Cinema Mundi ve výši 5 miliónů korun. 
Analýza vyústila v kampaň, aby peníze nešly bez bez předchozího posouzení 
odbornou komisí a transparentního schvalování na tento festival, ale 
rozdělily se v rámci řádného dotačního řízení. Toho se nám povedlo 
dosáhnout, dotace „bokem“ festivalu udělena nebyla. Bohužel se však peníze 
nerozdělily mezi žadatele, kteří si podali standardní žádost, ale skončila 
v rezervě rozpočtu, kterou spravuje Kancelář primátora města Brna.

Finanční zpráva za rok 2013
PŘÍJMY
Dary ............................................................................................................... 8 300,-

Nadace VIA (World Café) .......................................................................... 38 000,-

Nadace VIA (Společně měníme grantový systém) ................................ 45 000,-

Nadace Auxilia ........................................................................................... 21 200,-

CELKEM ................................................................................................ 112 500,-

VÝDAJE
Kancelářské potřeby ....................................................................................... 220,-

Cestovné ....................................................................................................... 2 149,-

Náklady na reprezentaci ................................................................................ 326,-

Služby ......................................................................................................... 56 714,-

Bankovní poplatky .......................................................................................... 266,-

Mzdové náklady
Dohoda o provedení práce ....................................................................... 19 000,-

CELKEM ................................................................................................... 78 675,-

KONTAKT
Brno kulturní o.s.     Bratislavská 21     602 00 Brno     IČO: 22744461

info@brnokulturni.cz       www.brnokulturni.cz

Statutární zástupci
David Oplatek, tel.: +420 725 741 376
Petr J. Kryštof, tel.: +420 733 187 195

PODĚKOVÁNÍ
Naše činnost by nebyla možná bez obětavosti členů a podpory příznivců a partnerů.

Děkujeme kavárně Kunštátská Trojka, Atelieru Simpléz, Domu umění, Centru Syřiště, odborníkům 
a odbornicím ochotným zasednout v odborné hodnotící komisi v rámci nového dotačního systému města Brna, 

autorům textů ve Zpravodaji Brna kulturního.

Jmenovitě dále děkujeme: Blance Chládkové, Haně Krejčí, Monice Šimkové, Pavlu Baďurovi a Viktoru 
Pantůčkovi, Kubovi Jírovi, Janu Pospíšilovi, Jaroslavu Benákovi, Kateřině Petrášové, Pavle Dombrovské, 
Konstantinu Lavrushinovi, Miloši Zapletalovi, Jaroslavě Šimákové, Borisi Klepalovi, Janu Špačkovi, Romanovi 
Zmrzlému, Petru Machálkovi, Adrianě Brandštetrové, Michalovi Šindelářovi, Tereze Freyové, Martinovi Anderovi.

Rádi bychom poděkovali našim donorům. V roce 2012 naši činnost podpořili: NadaceAuxilia a Nadace VIA 
a individuální dárce Jan Javorek.


