
 

 

Otevřený dopis ministryni kultury Aleně Hanákové 

V Praze, dne 17. 1. 2012 
 
Vážená paní ministryně, 
 
obracíme se na Vás jménem iniciativy Za Česko kulturní. Jsme nezávislé sdružení pracovníků 
neziskových kulturních organizací, které se již několik let zabývá sledováním kulturní 
politiky státu a samospráv. Dovolte nám adresovat Vám akutní sdělení ve věci rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR na rok 2012.  
 
Navýšení rozpočtu ministerstva o jednu miliardu na tento rok vyvolávalo naděje, že se 
alespoň částečně podaří uspokojit potřeby dlouhodobě silně podvyživeného sektoru živého 
umění. Na jeho krizovou situaci poukazuje nejen domácí kulturní obec a média, ale taky 
zahraniční pozorovatelé.  
Jak však vyplývá ze zákona č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012  
(zdroj: www.mfcr.cz), jsou finanční prostředky v programu kulturních aktivit pro letošní rok 
opět kráceny o 23 %. Kulturní aktivity a program podpory významných a mimořádných 
kulturních akcí budou financovány za posledních 10 let nejnižším podílem z celkového 
rozpočtu MK ČR, a to pouhými 3 % (272 470 tis. Kč).  
Je to doposud nejvyšší míra podfinancování živých tvůrčích odvětví, která jsou zdrojem 
současné české kulturní identity, zajišťují rozmanitost veřejné kulturní služby, zapojují umění 
a kulturu do společenských změn, kultivují a vzdělávají široké spektrum cílových skupin. Už 
nyní stovky neziskových organizací, galerií, divadelních a tanečních souborů, nakladatelství, 
kulturních časopisů atd. fungují v nouzovém režimu. Považujeme to za důsledek zásadních 
koncepčních a manažerských pochybení většiny Vašich předchůdců a za nedostatek 
odborného přístupu k oblasti kultury.  
 
Celá tato oblast dlouhodobě přináší významné impulsy pro rozvoj naší kultury. Zároveň hraje 
nejaktivnější roli při mezinárodní prezentaci České republiky.  Letošní drastické krácení 
podpory v kapitole kulturních aktivit a programu podpory mimořádných akcí o 82 530 tis. Kč 
přitom tvoří v celkovém rozpočtu MKČR marginální částku. Resort aktuálně disponuje 
historicky nejvyšším rozpočtem za posledních 10 let (8 422 123 tis. Kč). 
 
Profesionální solidarita a odpovědnost nás nutí Vás na tento krizový stav upozornit. Průběžné 
snižování grantové podpory je pro páteřní oblast současné české kultury de facto likvidační. 
Chápeme, že jste tato problematická rozhodnutí na ministerstvu „zdědila”. Zároveň pevně 
věříme, že budete mít zájem tento trend zvrátit. Byla byste vůbec první ministryní, která by se 
za posledních deset let dokázala postavit za budoucnost kultury v této zemi. Prioritou Vašich 
předchůdců byla – v lepších případech – její historie. V rozpočtu na rok 2012 jsou opět bohatě 
navýšeny výdaje spojené zejména se správou nemovitostí a majetku svěřeného do péče 
MKČR a není brán zřetel na podporu a rozvoj lidského kapitálu v české kultuře. 
 
Nakonec si dovolujeme znovu konstatovat, že oblast, kvůli které se na Vás tímto dopisem 
obracíme, tedy oblast grantů na živé umění, je velmi nenákladnou a nejtransparentnější 
formou podpory  české kultury - pro stabilizovaný chod této oblasti jsou v rámci celého 
rozpočtu potřeba de facto marginální částky. 



 

 
Vážená paní ministryně, jsme současným stavem skutečně vážně znepokojeni. Žádáme Vás 
proto, abyste se naznačenými otázkami zodpovědně zabývala, a prosíme Vás, o urychlené 
řešení situace.  
 
Také bychom Vás rádi požádali o schůzku, na níž bychom Vás blíže seznámili s celou 
problematikou a zahájili dialog k jejímu řešení.  Na základě našich několikaletých zkušeností 
a práce v této oblasti naléhavě upozorňujeme, že za stávajícího stavu vážně hrozí zánik celé 
řady podstatných oblastí současné živé kultury v Čechách. 
 
Za iniciativu Za Česko kulturní 
 
Olga Škochová – Bláhová, Kvas, o.s. 
Robert Krumphanzl, nakladatelství Triáda 
Jan Vávra, hudební festival Stimul 
Šárka Havlíčková, Nová síť, o.s. 
Jana Návratová, Vize tance 
Miroslav Pudlák, Hudební informační středisko, o.p.s. 
Terezie Pokorná, Revolver Revue 
 
Kontaktní adresa: 
Za Česko kulturní, Oblouková 16, 101 00 Praha 10   
 
E-mail: info@zaceskokulturni.cz 
Tel.: 777 108 194 (Jan Vávra), 603 173 858 (Olga Škochová – Bláhová) 
 
P Ř E H L E D  vývoje výdajů v rozpočtu MKČR 
na živé umění v kapitole (KA) kulturní aktivity 
 

Celkové výdaje MKČR  Kulturní aktivity                podíl v % 
(v tis. Kč)       (v tis. Kč) 

 
 
Zpracoval: Za Česko kulturni, www.zaceskokulturni.cz 
Zdroj výroční zprávy MKČR na www.mkcr.cz,  
schválený státní rozpočet na rok 2012 na www.mfcr.cz 


