
24. ledna 2013, Praze 
 
Otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové 
 
Vá�ená paní ministryně, 
 
pro leto�ní rok byla vý�e finanční částky rozpočtu MK ČR určená na podporu �ivé kultury 
zkrácena na historické minimum. Celkový rozpočet ministerstva se ale oproti loňskému roku 
nijak nesní�il � naopak, paradoxně se zvý�il! Na rok 2012 vyčlenilo MK na Kulturní slu�by a 
podporu �ivého umění celkem 372 248 000 Kč. V rozpočtu pro leto�ní rok je to 280 410 000 
Kč. To představuje bezmála stomilionový pokles. Klesá podpora kulturních slu�eb, podpora 
�ivého umění, obnova kulturních památek, podpora kultury národnostních men�in.  
 
Jestli�e loňská celková suma určená �ivé kultuře byla stanovena na hranici pře�ití, vý�e té 
leto�ní je likvidační pro podstatnou část kulturních aktivit (časopisů, akcí, projektů, knihoven 
atd.). Nadto je likvidační efekt sní�ení státní podpory �ivé kultury významně umocněn i 
zvý�enou spodní sazbou DPH z loňského roku a jejím navý�ením i v roce leto�ním. Česká 
republika po dvaceti letech své existence prakticky opou�tí tradici státní podpory kultury 
(bě�né ve vět�ině zemí EU), a ministerstvo tak zřejmě hodlá zlikvidovat mnoho celoevropsky 
i celosvětově respektovaných kulturních aktivit. Pokládáme to za skandální! 
 
V souvislosti s neustálým sni�ováním dotací na �ivou kulturu, s dlouhodobou absencí funkční 
kulturní politiky a předev�ím v zájmu zachování kultury v České republice Vás �ádáme, 
abyste se zasadila o navý�ení objemu financí určených �ivé kultuře na úroveň před 
zaváděním krizových opatření z minulých let. Tyto náklady jsou v porovnání s ostatními 
polo�kami státního rozpočtu i rozpočtu Ministerstva kultury de facto zanedbatelné. 
 
Domníváme se, �e věc financování �ivé kultury a kulturních časopisů je zcela zásadní pro 
kulturní �ivot v České republice. �ádáme Vás tímto o schůzku v nejbli��ím mo�ném termínu, 
je� by přispěla k vyře�ení této krizové situace. Po zku�enostech z minulých let doufáme, �e 
nedopustíte, aby situace dále eskalovala. 
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Tisková zpráva: Otevřený dopis ministryni kultury Aleně Hanákové  
 
Praha, 24. ledna 2013  
 
Představitelé kulturních časopisů dnes zaslali otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně 
Hanákové. Důvodem je plánované téměř stomilionové sní�ení dotací na �ivou kulturu, které 
je pro mnoho kulturních aktivit likvidační. Děje se tak přesto, �e se rozpočet Ministerstva 
kultury oproti loňskému roku nesní�il, naopak se paradoxně zvý�il.  
 
Kulturní časopisy upozorňují na dlouhodobou absenci funkční kulturní politiky a na 
skutečnost, �e v posledních letech dochází k neustálému sni�ování podpory �ivého umění v 
České republice. Letos podle nich Česká republika prakticky opou�tí tradici státní podpory 
kultury a dojde tak k ukončení mnoha celoevropsky i celosvětově respektovaných kulturních 
aktivit.  
 
Signatáři dopisu se obracejí na ministryni s �ádostí o navý�ení dotace minimálně na úroveň 
před zaváděním krizových opatření. �Ponechat částku na původní loňské úrovni nebo ji 
dokonce sní�it znamená stát se ostudnou periferií Evropy s nejvíce podfinancovanou kulturou. 
Pokud se podaří zničit kvalitní kulturní projekty, budou ztraceny nav�dy,� tvrdí signatáři 
dopisu. Zároveň upozorňují na to, �e ona stamilionová částka je v porovnání s ostatními 
polo�kami státního rozpočtu i rozpočtu Ministerstva kultury de facto zanedbatelná.  
 
Během čtvrtka se proti �krtům na ministerstvu kultury ohradila také iniciativa Za Česko 
kulturní, která oslovila členy grantových komisí a vyzvala je, aby se semkli, odmítli 
participovat na likvidaci české kultury a �ádali dostatečné navý�ení financí 
(http://www.zaceskokulturni.cz/2013/01/otevreny-dopis-clenum-grantovych-komisi-
ministerstva-kultury/). Blok kulturních časopisů iniciativu Za Česko kulturní podporuje. 
 


