
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Vícezdrojové financování kulturních institucí ve městě Liberci - připojení se k výzvě 
Zastupitelstva města Brna ze dne 8. 11. 2011 

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury  

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu; oddělení kultury 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 17. 1. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

se připojuje     
k výzvě Zastupitelstva města Brna ze dne 8. 11. 2011 ve věci vícezdrojového financování 
kulturních institucí ve městě  

a   u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  

zajistit odeslání výzvy Zastupitelstva města Liberec dotčeným orgánům. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Dne 30. prosince 2011 se na náměstka primátorky Kamila Jana Svobodu obrátil Stanislav 
Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec a člen výboru Asociace profesionálních divadel 
ČR, s žádostí o spolupráci na řešení vícezdrojového financování kulturních institucí. 
 
Dne 10. září 2003 byl schválen Program státní podpory profesionálních divadel, profesionál-
ních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Usnesením vlády České republiky č. 902 
takto: 
Vláda  
I. s ch v a l u j e Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů (dále jen Program) 
II.  u k l á d á   ministru kultury: 
1. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 
2. seznámit hejtmany, primátory statutárních měst, starosty obcí a představitele Svazu měst a 
obcí a profesních organizací s Programem, 
3. realizovat Program ve spolupráci s hejtmany, primátory statutárních měst a starosty obcí. 
 
Cílem programu je podporovat profesionální tvorbu, která má celostátní význam, dále podpo-
rovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež a posilovat tak prestiž české 
kultury v zahraničí. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou státní samosprávy 
v 90. letech po odstátnění většiny těles s cílem kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla 
obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního a nadregionálního 
rozsahu. 
Program je systémovým řešením finanční účasti státu na podpoře profesionálního divadelního 
a hudebního umění nekomerčního charakteru. Je založen na vícezdrojovém a kooperativním 
financování ze všech úrovní veřejné správy. Nejvyšší je podíl obce, kde divadlo sídlí, na regi-
onální činnost přispívá kraj.  
Program nikdy nedosáhl zamýšleného a plánovaného ročního objemu 100 mil. Kč. Od 
svého vzniku pravidelně rozděluje mezi cca 30 divadel a 11 orchestrů částku 70 mil. Kč. Ná-
vrh zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2012 však počítá pouze s částkou 53,7 
mil. Kč, což je o téměř 25% méně než v roce 2011. 
Další krácení tohoto programu by bylo finančně problematické nejen pro regionální divadla, 
ale stalo by se i významným politickým signálem o nedostatečném zájmu státu o podporu 
kultury v obcích a regionech. 
Spoluúčast státu na financování regionálních divadel je přes všechnu snahu dosud minimální, 
především z hlediska množství a kvality poskytovaných služeb, přičemž se většina divadelní 
činnosti realizuje mimo hlavní město. Tato podpora je nedostatečná, přičemž se stát rozhodu-
jícím způsobem podílí na financování dvou státních pražských divadel v rozsahu cca 650 mil. 
Kč ročně. Zjednodušeně je tedy drtivá část dotací státu spotřebovaná na území města Prahy a 
řádově nižší částka je přidělena zbývajícímu území ČR. 
Je nezbytné a spravedlivé tuto podporu regionů výrazně posílit, samozřejmě bez újmy na 
plnění poslání národních kulturních institucí. 
 
Podmínky pro přiznání státní dotace divadelním subjektům prošly v průběhu let mnoha změ-
nami, základní podmínkou však zůstal statut profesionálního uměleckého sboru, dále vykázá-
ní minimálně 20% regionální či nadregionální činnosti a minimálně 11% soběstačnosti. Roz-
hodujícím kritériem pro návrh dotace je nepostradatelnost divadla ve smyslu regionálním či 
celostátním. Z programu bylo každoročně podporováno řádově 40 divadel, financovaných 
převážně městy. 
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Přehled poskytnutých dotací z Programu podpory profesionálním divadlům v uplynulých le-
tech: 

• 1997 64 mil. Kč 
• 1998 53 mil. Kč 
• 1999 44 mil. Kč 
• 2000 50 mil. Kč 
• 2001 30 mil. Kč 
• 2002 44 mil. Kč 
• 2003 35 mil. Kč. 

 
Program vyžadoval pro oblast hudby profesionálních orchestrů splnění těchto kritérií: 

o 20% regionální působnost 
o minimálně 15% soběstačnost. 

 
Přehled poskytnutých dotací ze státního programu profesionálním orchestrům v uplynulých 
letech (12 profesionálních orchestrů a 1 pěvecký sbor): 
 

• 1997 18,89 mil. Kč 
• 1998 12,26 mil. Kč 
• 1999 11,14 mil. Kč 
• 2000 15,00 mil. Kč 
• 2001 11,00 mil. Kč 
• 2002 13,00 mil. Kč 
• 2003 12,00 mil. Kč. 

 
Finanční prostředky, které měly Programy od roku 1997 k dispozici, byly až na výjimku po-
čátečního období, nedostatečné. 
Jejich výše byla stanovena nesystémově, pod tlakem veřejnosti a sdělovacích prostředků. 
Tento postup je již nadále neúnosný a musí být nahrazen systémovým přístupem státu k pod-
poře kontinuální činnosti profesionálních divadel a sborů. 
Dne 8. 11. 2011 přijalo Zastupitelstvo města Brna usnesení č. 92 (výzvu) tohoto znění: 
„1/ ZMB žádá příslušné orgány státu a Jihomoravské kraje o zahájení jednání ve věci systé-
mové změny vícezdrojového financování kultury ve městě Brně. 
 
2/ ZMB žádá v této souvislosti Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo 
financí ČR o adekvátní stálou finanční podporu brněnským kulturním institucím a přihlédnout 
k jejich mimobrněnskému působení a významu. 
 
3/ ZMB nesouhlasí opakovaně se změnou rozpočtového určení daní navrhovanou Minister-
stvem financí ČR, která by měla značně negativní dopady do fungování a rozvoje města Brna, 
včetně oblasti kultury.“ 
 
Odbor školství a kultury po projednání s náměstkem primátorky Kamilem Janem Svobodou 
doporučuje materiál projednat v radě města a následně schválit v Zastupitelstvu města Libe-
rec. 
  
Přílohy  
1/ Žádost ředitele Naivního divadla Liberec Stanislava Doubravy ze dne 30.12.2011  
2/ Usnesení vlády České republiky č. 902 ze dne 10. září 2003 
3/ Výzva doc. MgA. Jana Buriana, předsedy Asociace profesionálních divadel ČR  
4/ Zpráva k vládnímu usnesení č. 902 
5/ Návrh výzvy Zastupitelstva města Liberec ze dne 26.1.2012 
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Příloha č. 5 
 
Návrh výzvy: 
 
 
Vážený pane ministře, 
Vážený pane hejtmane, 
 
 
Zastupitelstvo města Liberec se svým usnesením č. …./2012 ze dne 26. 1. 2012 připojuje 
k výzvě Zastupitelstva města Brna přijaté usnesením č. 92 ze dne 8. 11. 2011: 
 
1/ Zastupitelstvo města Liberec žádá příslušné orgány státu a Libereckého kraje o zahájení 
jednání ve věci systémové změny vícezdrojového financování kultury ve městě Liberci. 
 
2/ Zastupitelstvo města Liberec žádá v této souvislosti Liberecký kraj, Ministerstvo kultury 
ČR a Ministerstvo financí ČR o adekvátní stálou finanční podporu libereckým kulturním in-
stitucím a přihlédnout k jejich nadregionálnímu působení a významu. 
 
3/ Zastupitelstvo města Liberec nesouhlasí opakovaně se změnou rozpočtového určení daní 
navrhovanou Ministerstvem financí ČR, která by měla značně negativní dopady do fungování 
a rozvoje města Liberce, včetně oblasti kultury. 
 
 
 
S pozdravem 


