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Probeminuta:
K prioritám kulturní politiky patří výchova a osvěta o kulturních dějinách a současnosti naší země. Roli vzdě-
lávacích institucí musí kromě škol převzít i kulturní instituce a zaměřit se nejen na prezentaci uměleckých děl,
ale i na výchovné a vzdělávací aktivity pro vlastní obyvatelstvo. Podpora státu musí směřovat i do sféry umě-
leckého vzdělávání. Podpoříme skutečnou finanční i organizační nezávislost veřejnoprávní televize a rozhlasu. 

Soutěžní diktát:
Kulturní úroveň země jednoznačně ovlivňuje kvalitu života jejích obyvatel. Evropští političtí zástupci pro-
to hledají odpovídající postavení kultury v naší společnosti. Domníváme se, že veřejná podpora kultury
by neměla být zastíněna otázkami ekonomické prosperity. Procento finančních prostředků věnovaných na kulturu
ze státního rozpočtu v České republice v posledních letech stále klesá. Vítáme tedy, že dochází ke stabilizaci
konec 1. minuty
vícezdrojového financování kultury a chceme usilovat o co největší spolupráci mezi jednotlivými složkami, to znamená
Evropskou unií, státem, kraji, obcemi a soukromým sektorem. Současně navrhneme strategii zapojení neziskových organizací
do kulturní oblasti, protože stát nedává profesním organizacím umělců dostatečný prostor při rozhodování o kulturní politi-
ce a některé menšinové žánry jsou dlouhodobě opomíjeny. Kultura výrazně postrádá větší propojení s ostatními oblastmi
konec 2. minuty
našeho společenského života. Hovoříme zejména o školství, cestovním ruchu a v neposlední řadě také o vědě a výzkumu. Zvýšíme podíl
státní podpory kultury ze současných necelých žádná celá pět desetin procenta státního rozpočtu na dvojnásobek, který představuje evropský průměr,
a to bez důchodového, zdravotního a sociálního fondu. Prostředky získáme redukcí ústředních orgánů a transparentním rozhodováním o veřejných
zakázkách. Navrhujeme přenesení většiny rozhodovacích procesů a finančních prostředků v oblasti kultury z ministerstva na krajskou a obecní
konec 3. minuty
úroveň a na orgány s celostátní působností, například Národní památkový ústav. Následně může dojít ke snížení počtu ministerských úředníků a soustře-
dění se na organizace s celostátní působností, mezi které patří zejména Národní divadlo, Národní galerie nebo Národní muzeum. Resort ministerstva
kultury by měl vykonávat pouze vysoce náročnou práci odborného metodického vedení a zaručovat plnění role státu jako garanta systému podpor kul-
tury a umění. Podporujeme jasný a průhledný systém financování kultury včetně nezpochybnitelného rozdělování státních dotací podle předem stanovených
konec 4. minuty
a známých kritérií a pravidel rovného přístupu ke státní podpoře. Formou zákonných zvýhodnění a úlev budeme motivovat soukromé firmy k financování kulturních akti-
vit. Naším cílem je vícezdrojové a kooperativní financování kultury, opírající se, mimo jiné, i o daňové asignace fyzických i právnických osob. Pro kultu-
ru a péči o památky chceme najít další mimorozpočtové zdroje, jakými jsou například loterie nebo příjmy z autorských práv. Tyto zdroje pak bude možno využít na propa-
gaci současné tvorby. Stát musí být partnerem kulturních subjektů při získávání financí z fondů Evropské unie. Pro další období chceme zlepšovat podmínky pro investice a
konec 5. minuty
poskytování služeb kulturního průmyslu prostřednictvím zlepšení kulturní infrastruktury, zachování a rozvoje kulturního dědictví a podporu umělecké tvorby. Zajistíme maximální transpa-
rentnost při rozdělování státních podpor podle předem stanovených a známých kritérií a na základě konkrétních projektů, a to v účinné spolupráci s nevládní neziskovou a soukromou sférou. Vy-
tvoříme jasné a důstojné podmínky pro přístup nestátních neziskových organizací k prostředkům z veřejných zdrojů. Do rozhodovacích procesů o přidělování prostředků zapojíme zástupce kul-
turní veřejnosti. Prosazujeme vyvážený přístup při ochraně autorské a jí podobné tvorby prostřednictvím zákonů, které zaručí šíření autorských děl bez neodůvodněných administrativních
konec 6. minuty
bariér a budou ctít svobodu ujednání mezi autory a uživateli děl. Zároveň však právní úprava nesmí v žádném případě popřít svůj smysl, kterým je ochrana duševního vlastnictví. Budeme prosazo-
vat vytvoření zákona o veřejnoprávních organizacích ve sféře kultury a zákona o veřejné podpoře kultury. Požadujeme přednostní řešení ochrany kulturního dědictví a jeho vnitřního dluhu. Je
v zájmu naší země zachovat si pověst a obraz kulturního bohatství a rozmanitosti, navíc dědictví naší minulosti generuje české ekonomice miliardové výnosy v cestovním ruchu. Trvale do-
chází k chátrání celé řady kulturních statků a snižování příspěvků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky pro obce na ochranu kulturního dědictví. Proto podporujeme převod vybraných památek
konec 7. minuty
ke správě soukromým osobám. Zvýšené nároky na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů ve vlastnictví soukromých osob musí do určité míry hradit stát. Podporujeme rozšíření systému státních, krajských a obec-
ních grantů na obnovu památkových objektů v soukromém vlastnictví formou zpětného proplácení prací provedených v souladu s požadavky památkářů. Podpoříme vznik přehledného systému a strategie pro prezentaci čes-
ké kultury v zahraničí. Státní úředníci musí být kompetentní v oblasti grantů Evropské unie, neboť k jejich rolím má patřit servis a poradenství pro tuzemské kulturní subjekty. Jsme si vědomi potřeby širší a
hlubší provázanosti kulturní politiky a cestovního ruchu. Kulturní turistika je důležitým faktorem regionálního rozvoje, podporuje rozšiřování a zkvalitňování služeb a vytváření nových pracovních míst.
Konec soutěžního diktátu

