
UKRAJINSKÁ MENŠINA 

Porohy (vydavatel občanské sdružení Ukrajinská iniciativa v ČR) 

Ukrajinský žurnál (vydavatel občanské sdružení Ruta) 

 

Porohy 2006 

Výše dotace 570 000,- Kč, čerpáno 
565 347,- Kč 

Vydání 4 čísla, 30 stran 
Cena výtisku 20,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks číslo, celkem 

6 000 ks 
Celkové náklady 845 699,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,99 %, skuteč. 66,85 % 
Příjmy z prodeje 87 393,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 192 959,- Kč 
Remitenda 400 ks, 8 000,- Kč 
Vratka do státního rozpočtu 4 653,- Kč 

Vydavatelem časopisu byla 
Ukrajinská iniciativa v ČR. 
Časopis byl zaměřen pro občany 
Ukrajiny s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem v ČR. 
Redakční tým je odměňován 
formou honorářů.  
Vzhledem k porušení rozpočtové 
kázně při vyúčtování dotace roku 
2005, byla ze strany finančního 
úřadu provedena kontrola. Po 
jejím uzavření se občanské 

sdružení obrátilo s žádostí na ministra kultury o udělení výjimky 
a poskytnutí dotace na rok 2006. Ta byla poskytnuta, ale 
v nižší hodnotě. Dotací bylo podpořeno vydání čtyř čísel o 32 
stránkách s přílohami. 

Průměrná měsíční mzda redaktorů 
(dohoda na číslo) 

14 000,- Kč +5 000/6 000,- Kč 
(2-3 lidi) 

Ukrajinský žurnál 2006 

Výše dotace 891 000,- Kč 
Vydání měsíčník 
Cena výtisku 30,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks číslo, celkem 

11 000 ks 
Celkové náklady 1 832 218,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 49,53 %, skutečnost 

48,63 %  
Příjmy z prodeje 28 695,- Kč 
Příjmy z inzerce 905 699,- Kč 
Remitenda cca 20 %, po 3 měsících 

rozesílána bezplatně 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 8 200,- Kč 

Tento projekt byl v rámci 
dotačního programu podpořen 
poprvé v roce 2005. Jedná se o 
měsíčník, který vydává 
občanské sdružení Ruta, rozsah 
stran 44, vyšlo 11 čísel – jedno 
letní dvojčíslo. Za krátkou dobu 
dvou let si časopis teprve 
nachází své předplatitele, 
dopisovatele i příznivce. 

Prodaný náklad podle příjmů  


