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Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jménem Spolku Skutek, jenž sdružuje osoby působící
na výtvarné scéně (umělce, kurátory, kritiky či architekty) v návaznosti na naše setkání
v průběhu minulého měsíce na téma prosazení státní podpory 1-4 procent z celkového
rozpočtu veřejné stavby určeného na výtvarná řešení spojené s jejich realizací.
Jako organizace zasazující se za plnohodnotnou integraci současného umění
do veřejného života, jsme přesvědčeni, že zrušení páté hlavy stavebního zákona,
která ukládala věnovat jedno až čtyři procenta z celkového rozpočtu veřejné stavby
na výtvarné dílo, bylo nešťastné. Aniž bychom si dobu před rokem1989 chtěli idealizovat,
musíme konstatovat, že jedním z historických paradoxů je, že zatímco stát před rokem 1989
převzal roli tradičních donátorů umění, kterými byli před vznikem Československa především
církev, osvícení feudálové a později podnikatelé, zažíváme dnes absenci státní koncepce
podpory rozvoje oblasti na pomezí výtvarného umění, architektury a urbanismu.
Důsledkem této změny je situace, ve které umění ve veřejném prostoru posledních dvacet
pět let v České republice skomírá. Takto určená výtvarná díla dnes vznikají buď nelegálně,
darem ze strany autora či skrze netransparentní dohody městských úředníků s vybranými
umělci. Umění ve veřejném prostoru pak má často podobu sporné produkce odvislé
od neodborného soudu, nebo přesněji neznalosti možností a podoby současného umění.
Nejde nám pouze o finanční podporu umění, potažmo umělců. Celospolečenským zájmem
by mělo být, aby vznikala díla kvalitní. Diskutovaná norma proto musí stavět na principu
odbornosti a potřeby rozvíjet kulturní hodnoty státu. Jejím základem musí být především
povinnost vyhlašování transparentních výběrových řízení zaštítěných nejen reprezentanty
státní či městské správy, architekty projektů a budoucími uživateli stavby, ale i uměleckou
obcí volenými profesionály z oboru výtvarného umění.
Ve snaze zasadit se o diskutovanou normu a identifikovat její rozsah, Spolek Skutek
ve spolupráci s poslankyní Martinou Berdychovou inicioval sérii pracovních jednání
(proběhly na půdě Poslanecké sněmovny v roce 2015). Princip, o kterém jednáme
a na který chceme navázat, byl v šedesátých letech zaveden ve většině západo-evropských
států a v různých formách evropských zákonů či městských vyhlášek dodnes funguje
i v metropolích severní Ameriky. Uvědomujeme si, že způsob jeho tuzemského
znovuzavedení logicky zasahuje řadu zájmových skupin a mezi členy stávající pracovní
skupiny jsou proto dnes mimo jiných zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy;
Komory architektů; Vedeníhospodářského výboru PS; Národní galerie v Praze;
Ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední řadě i představitelé MK ČR. Do budoucna
pak k našemu jednání plánujeme přizvat i zástupce Svazu měst a obcí České republiky a další.

Výstupem dosavadních jednání je v podstatě názorová shoda na účelu a prospěšnosti
požadované změny. Záměr je navíc předmětem vládního prohlášení formulovaného
prostřednictvím úmluvy o Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 konkrétně v bodě
2. Priority, záměry a opatření (2.1.10 Obnovit veřejnou podporu vzniku monumentálních
děl výtvarného umění) a proto je pro nás překvapivé, že se na Vaší straně nesetkáváme
s větší snahou o jeho zavedení.
Na straně Spolku Skutek zatím vznikla nejen níže přiložená důvodová zpráva, popsání
základního modelu změny, ale i návrh k doplnění Zákona č.203/2006 o některých druzích
podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který se pracovní skupině
doposud jeví jako adekvátní pro integraci navrhované normy. V reakci na tento postup vznikl
i protinávrh MK ČR, jednání se ovšem na podzim loňského roku zastavila právě po vstupu
Vašeho ministerstva.
Vážený pane ministře, znovuobnovení „1-4 procent...“ patří mezi důležité body naší agendy
a Spolek Skutek je i nadále připraven prostřednictvím svých reprezentantů se nejen za jeho
prosazení zasazovat, ale především expertně přispět k vytvoření návrhu. Jako spolek,
tedy občanské sdružení, jsme aktuálně narazili na limity našeho politického vlivu a obracíme
se proto na Vaši osobu s laskavou žádostí o podporu v dalším řízení.
Pevně věříme, že vystupujeme v celospolečenském zájmu a apelujeme na Vás jako
na nejvyššího politického představitele kultury v ČR s žádostí o aktivní přispění řešení
popsané problematiky. K dalšímu jednání jsme Vám plně k dispozici.
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