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Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás jménem zastřešujících profesních organizací z oblasti kultury a umění s naléhavou prosbou, aby
Vaše vláda věnovala maximální pozornost doporučení Evropského parlamentu ve věci alokace 2% z Recovery and
Resilience Facility, a to v rámci Národního plánu obnovy (NPO) na kulturní a kreativní odvětví.
České středisko ITI jako zastřešující platforma pro scénická umění, která sdružuje profesní organizace za oblast
divadla, tance a nového cirkusu (Asociace profesionálních divadel ČR, Asociace nezávislých divadel ČR, Asociace
tanečních umělců ČR, Vize tance, Cirqueon, Jednota hudebního divadla, Divadelní fakulta Akademie múzických
umění, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, české středisko Mezinárodní asociace divadel pro
děti a mládež, české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí, Sdružení českých divadelních
kritiků, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, české středisko Mezinárodní unie loutkářů)
oslovilo v této věci Ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem na využití Národního plánu obnovy pro pomoc
kulturnímu sektoru. K tomuto dopisu ze dne 13.10.2020 se obratem připojily další profesní organizace, konkrétně
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Česká asociace festivalů, Česká hudební rada, Česká obec
hudební, FESTAS – festivalová asociace, Svaz autorů a interpretů, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Sdružení
výtvarných kritiků a teoretiků, Unie zaměstnavatelských svazů / sekce kultura a Spolek Skutek.
Kultura patří k nejvíce zasaženým oblastem koronavirové krize, a to nejen v ČR. Tvůrčí potenciál dneška je nejen
nenahraditelnou hodnotou vytvářející kulturní dědictví budoucnosti a zahrnuje kreativitu, která podmiňuje inovace.
Sektor kultury je rovněž významným zaměstnavatelem a oblastí podnikání. Kultura v EU představuje 4,2% HDP a
vytváří 7,4 milionu pracovních míst. Považujeme za zcela zásadní, aby česká vláda v rámci NPO implementovala
doporučení Evropského parlamentu a přehodnotila tak podíl kultury z Recovery and Resilience Facility.
Z neschválené verze NPO z 30. září a z odpovědi Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27.10.2020 vyplývá, že
v návrhu je na komponentu 1.6. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru vyčleněno pouhých 2,5 mld. CZK, přičemž
projekty v této komponentě jsou rozpočtovány prozatím pouze v celkové výši 1 mld. CZK. Máme vážnou obavu, že
kvůli tomu, že příprava této komponenty neprošla odbornou, natož veřejnou diskuzí, nebylo Ministerstvo průmyslu a
obchodu schopno zahrnout potřebné akce, které by nejen řešily dlouhodobě indikované potřeby sektoru, ale
zejména aktuální dopady opatření v souvislosti s Covid 19.
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Vzhledem k tomu, že předpokládaný rozpočet Národního plánu obnovy na dotace činí 182 mld. CZK a dalších 405
mld. CZK bude možno čerpat na půjčky, nedosahuje prozatím vyčleněná částka v NPO žádoucího podílu alespoň 2%
pro kulturní a kreativní sektor.
Vážený pane premiére, věříme, že návrh NPO, který hluboce podcenil naši oblast, bude v dohledné době revidován, a
těžce zasažené kultuře bude vláda skutečně nápomocna díky využití prostředků, které nám k dispozici dává Evropská
unie.

Děkujeme a zůstáváme s veškerou úctou,

Eva Salzmannová,
prezidentka Českého střediska ITI

K dopisu připojují svůj podpis:
Marcela Turečková
ředitelka Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Jakub Nový
Předseda České obce hudební a Svazu autorů a interpretů
Jaromír Boháč
Prezident Asociace hudebních festivalů ČR
Michal Schmidt
prezident České asociace festivalů

Na vědomí:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
JUDr. Alena Schillerová, PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury
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