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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. Obecná část 

Návrh právního předpisu je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na 
rok 2019, který byl vládou schválen dne 12. prosince 2018 usnesením č. 830.  

1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 Ustanovení § 3 a 4 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury 
(dále jen „zákon č. 203/2006 Sb.“), zakotvují pro Ministerstvo kultury možnost zřizovat 
v oblasti kultury státní příspěvkové organizace, popřípadě rozhodovat o rozdělení, sloučení, 
splynutí nebo zrušení stávajících příspěvkových organizací. Podle § 3 odst. 1 tohoto zákona 
může Ministerstvo kultury zřídit pro potřeby podpory kultury a k zajištění poskytování 
veřejných kulturních služeb státní příspěvkovou organizaci, ovšem podle platné právní 
úpravy, resp. v návaznosti na zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, není, kdo by této nově vzniklé právnické osobě přidělil identifikační 
číslo osoby, tedy IČO. Tuto právní mezeru je třeba odstranit.      
 Náhrada za vypůjčený předmět (dále state indemnity – tzv. „státní záruka“) je 
upravena v ustanoveních § 6 až 8  zákona č. 203/2006 Sb. Jedná se o jeden z institutů podpory 
kultury, podle něhož je stát oprávněn zavázat se uhradit vypůjčiteli – státní příspěvkové 
organizaci – ve prospěch půjčitele částku odpovídající případné škodě na vypůjčeném 
předmětu vzniklé v souvislosti s realizací výstavy. Tento institut připadá v úvahu u 
významných výstavních projektů, u nichž v daném rozsahu podle zákonem stanovených 
podmínek a postupů nahrazuje komerční pojištění. Předpokládá se pro takové výstavní 
projekty, u nichž je cena sbírkových předmětů vysoká, jsou jedinečné a jejichž zabezpečení 
v průběhu celého projektu minimalizuje vznik škody, v důsledku čehož by státní záruka 
neměla být realizována.  Náhrada za vypůjčený předmět, resp. uzavření dohody o poskytnutí 
takové náhrady, navrhuje vypůjčitel ministerstvu, resp. půjčiteli, namísto pojištění, pro 
předměty, jejichž cena dosahuje nejméně zákonem stanovené hranice, a pro zákonem 
vymezené škodní události.  Dohoda o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty, k jejíž 
platnosti je nutný souhlas Ministerstva financí, je tedy právním nástrojem, který účinně 
snižuje náklady na pojištění výstav pořádaných ve veřejném zájmu a přispívá k výrazným 
úsporám veřejných financí. V rámci poskytnutí state indemnity – tzv. „státní záruky“ stát 
podporuje organizátora výstavy tím, že převezme závazek uhradit ze státního rozpočtu 
případnou ztrátu či znehodnocení sbírkového předmětu či restaurátorský zákrok vynucený 
škodou, která na předmětu vznikne v souvislosti s jeho zapůjčením na veřejnosti přístupnou 
výstavu. State indemnity – tzv. „státní záruka“ bývá využívána především pro výpůjčky ze 
zahraničí, ale může být aplikována i na národní úrovni. Od účinnosti zákona bylo uzavřeno již 
několik dohod o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět (státních záruk), první byla ve 
prospěch zapůjčení bible Kodex Gigas pro Národní knihovnu České republiky. V žádném 
z dosavadních výstavních projektů krytých státní zárukou nedošlo ke škodě a nemuselo dojít 
k realizaci náhrady z tohoto titulu.   

 
S cílem posilovat zvláštní postavení kultury, napomáhat rozvoji kultury a podporovat 

kvalitní kulturní prostředí se znovu otevřela z podnětu odborné veřejnosti otázka další formy 
podpory kultury zaměřené na současnou uměleckou tvorbu. Tato podpora představuje nástroj 
pro zadavatele vybraných nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce zadat 
v souvislosti s realizací staveb dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a 
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úprav veřejného prostranství ve vlastnictví státu či územního samosprávného celku zhotovení 
uměleckých děl (výtvarných děl nebo děl užitého umění) a jejich instalaci ve veřejném 
prostoru, ideálně v přímé územní souvislosti s realizovanou veřejnou zakázkou.  Výzdoba 
veřejných staveb nebo staveb financovaných z veřejných rozpočtů uměleckými díly vykazuje 
dlouhou tradici ve středoevropském kulturním prostoru, byť vznikla ve Spojených státech 
amerických krátce po druhé světové válce, a je osvědčenou podporou umění v zemích 
Evropské unie. Současná výstavba trpí především důrazem na pouhou užitkovost a často jí 
chybí estetický rozměr.  

 
Dále v současné době chybí efektivní nástroj finanční podpory výkonných umělců, 

zejména tanečníků, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi. Vycházíme 
z toho, že tito výkonní umělci přinesli státu určitou hodnotu a v době, kdy se již své profesi 
věnovat nemohou, typicky ze zdravotních důvodů, by je měl stát podle svých finančních 
možností podpořit. Takový nástroj chybí a jeví se jako vhodné zavést jej právě do zákona č. 
203/2006 Sb. 

Současná právní úprava není diskriminační ani nemá dopady na rovnost žen a mužů. 
Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace. 

 
 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 

 
Zakázky na zhotovení děl  
Zákon č. 203/2006 Sb. jako další formu podpory kultury zaměřenou jednak na 

současnou uměleckou tvorbu a jednak na zkvalitnění a kultivaci veřejného prostoru a 
prostředí navrhuje pro zadavatele stanovených veřejných zakázek na stavební práce povinnost 
zadat u staveb dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a úprav veřejných 
prostranství i zhotovení uměleckých děl současného umění, konkrétně výtvarných děl nebo 
děl užitého umění. Umělecká díla ovlivňují veřejný prostor jako živou scénu sociální 
komunikace a jejich instalace ve veřejném prostoru se v rámci jeho celkové kultivace jeví 
jako vhodná.  

Určení těchto typů děl vychází z praktických zkušeností a možnosti jejich zpřístupnění 
veřejnosti. Výzdoba nebo doplnění veřejných staveb nebo staveb financovaných z veřejných 
rozpočtů uměleckými díly vykazuje dlouhou tradici ve středoevropském kulturním prostoru 
a je osvědčenou formou podpory umění v zemích Evropské unie. Cílem navrhované úpravy je 
navést určité zadavatele vymezených veřejných zakázek, aby se opět vrátili k osvědčeným 
postupům, které přispívaly a měly by znovu přispívat ke kultivaci prostředí. Předkladatel 
považuje vytváření kulturního prostředí za rovnocenné jiným, státem vyžadovaným 
pravidlům, např. v oblasti životního prostředí, šetření energií nebo úprav staveb a veřejných 
prostranství pro handicapované občany. Zatímco tato pravidla jsou právním řádem stanovena, 
zmocnění zadat dílo současného umění veřejná správa postrádá. 
 Povinnost se vztahuje pouze na případy, kdy je zadavatelem veřejné zakázky Česká 
republika nebo územní samosprávný celek, popřípadě příspěvkové organizace v jejich 
působnosti (tedy veřejný zadavatel), nebo osoba, která zadává zakázku financovanou alespoň 
z poloviny z veřejných rozpočtů či z rozpočtu Evropské unie (zadavatel). Obě kategorie 
zadavatelů jsou z hlediska § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zadavatelem (v širším slova 
smyslu). Dalším omezujícím faktorem je skutečnost, že se zhotovení díla musí vztahovat 
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zejména ke stavbám tzv. občanského vybavení, a to v částech určených pro veřejnost tak, aby 
jí bylo dílo přístupné. Může nastat situace, kdy nebude z povahy věci možné umístit umělecké 
dílo například přímo na pozemku, na němž je veřejná zakázka realizována (např. při 
rekonstrukci zhlaví železniční stanice). Pro ten případ je stanoveno, že výtvarné dílo či dílo 
užitého umění bude umístěno v bezprostředním okolí. Rovněž může nastat situace, kdy 
předmětem veřejné zakázky bude realizace liniové stavby (ve smyslu jiných právních 
předpisů, např. zákona č. 416/2009 Sb., s přihlédnutím k § 509 zákona č. 89/2012 Sb.), kdy 
ani nebude vhodné osazovat – třeba v souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řadu či 
produktovodu – výtvarná díla či díla užitého umění. Tu by hrozilo riziko instalace 
nekvalitních děl jen proto, aby byla splněna zákonná povinnost – proto tato výjimka. Konečně 
je třeba pamatovat na situace, kdy například nová budova občanského vybavení (knihovna, 
divadlo, železniční stanice apod.) je od počátku pojata komplexně jako architektonické dílo i 
s uměleckými (výtvarnými prvky) – ani v takovém případě není třeba v souvislosti s realizací 
dané veřejné zakázky zadávat vytvoření nového výtvarného díla. Vzhledem k tomu, že tento 
typ podpory je novou povinností vůči zadavatelům, navrhuje se rovněž poměrně vysoká 
hranice předpokládané hodnoty veřejné zakázky, k níž se tato povinnost bude vázat, aby 
nebyly neúměrně zatěžovány např. malé obce při svých nezbytných investicích: půjde o 
nadlimitní veřejné zakázky, tedy o takové, jejichž předpokládaná hodnota činí alespoň 149 
224 000 Kč (§ 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb.). Spodní hranice ceny díla se stanoví 
v navrhované výši proto, že by měla umožnit, popřípadě zaručit, že budou realizována také 
díla sochařská, která vlastně jako nejvhodnější připadají v úvahu pro terén i pro stavby 
veřejné dopravy, a navíc ve vztahu k veřejné zakázce ve výši cca 150 mil. Kč se jedná při 
využití minimální zákonem stanovené výše nákladů na zhotovení díla o cca 1,5 mil. Kč 
celkem, přičemž tato částka může být využita na vytvoření jednoho díla nebo více děl. Výši 
1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze považovat za přiměřenou. (Pro srovnání: 
v Nizozemsku se tento limit pohybuje od 0,5% do 2% z částky vynaložené při stavbě, 
přestavbě či renovaci státní budovy; v Irsku je podíl 1% stanoven jako maximální a vztahuje 
se ke stavbám realizovaným státem.) 

Aby byla zajištěna umělecká kvalita nově vznikajících a osazovaných uměleckých děl, 
ustaví zadavatel odbornou komisi (porotu), která kvalitu díla, resp. jeho návrhu, posoudí. 
Závěry tohoto odborného poradního orgánu bude zadavatel vázán, pokud tomu nebudou 
bránit závažné důvody (například v případě veřejné zakázky, jejímž předmětem je 
rekonstrukce kulturní památky nebo technická podstata samotné stavby). 
Zakotvená povinnost se nevztahuje na případy, kdy je samotný předmět veřejné zakázky 
chráněn podle zvláštních předpisů a nelze z těchto důvodů dílo vhodně umístit. Za nesplnění 
zákonných povinností se stanoví příslušné sankce. Navrhovanou úpravou nejsou dotčeny 
postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – pokud se nepodaří 
například vybrat v rámci veřejné soutěže vhodné umělecké dílo, nebrání to dalším postupům 
zadavatele při přípravě a realizaci veřejné zakázky jako celku. 
 

 Náhrada za vypůjčený předmět (Státní záruka) 
 Navrhovaná změna zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, reflektuje zkušenosti, 
které byly získány při využívání institutu state indemnity – tzv. „státní záruky“. Dohoda o 
poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty je právním nástrojem, který účinně snižuje 
náklady na pojištění výstav pořádaných ve veřejném zájmu a přispívá k výrazným úsporám 
veřejných financí. V rámci poskytnutí state indemnity – tzv. „státní záruky“ stát podporuje 
organizátora výstavy tím, že převezme závazek uhradit ze státního rozpočtu případnou ztrátu 
či znehodnocení sbírkového předmětu či restaurátorský zákrok vynucený škodou, která na 
předmětu vznikne v souvislosti s jeho zapůjčením na veřejnosti přístupnou výstavu. State 
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indemnity – tzv. „státní záruka“ bývá využívána především pro výpůjčky ze zahraničí, ale 
může být aplikována i na národní úrovni. Účelem navrhované změny je zkrátit délku řízení, 
na jehož základě je dohoda o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty uzavírána a odstranit 
povinnost přepočtu pojistných hodnot jednotlivých předmětů na českou měnu a podpořit tak 
mezinárodní mobilitu sbírkových předmětů.  

Za tím účelem se do zákona č. 203/2006 Sb. promítají žádoucí úpravy.  
Mezi zásadní a hlavní změny patří: 
- zkrácení lhůty, ve které musí žadatel podat žádost o poskytnutí state indemnity – 

tzv. „státní záruky“ Ministerstvu kultury, a to ze stávajících 10 měsíců na 6 měsíců 
- umožnění uvedení pojistné hodnoty vypůjčeného předmětu i v jiných měnách než 

jen v českých korunách, čímž odpadne nejistota ohledně výše případné náhrady 
škody, která by mohla fluktuovat v návaznosti na změny kurzu původní měny 
půjčitele vůči české koruně 

Režim státní záruky jako takový se nemění a zůstává navrhovanou úpravou nedotčen.  
Upravuje se okruh příjemců tzv. stipendií (příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely), 

tak, aby je mohli využívat i výkonní umělci, kteří se již nemohou věnovat své původní 
umělecké profesi zpravidla vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu zhoršenému v důsledku 
výkonu umělecké činnosti. Stipendia jako právní nástroj podpory fyzických osob působících 
v oblasti kultury je realizován více než 10 let a plně se osvědčil. 
 
Přidělování identifikačního čísla osoby 

Ministerstvu kultury bude zavedena pravomoc přidělit identifikační číslo osoby 
získané od správce základního registru státní příspěvkové organizaci v oblasti kultury, kterou 
zřizuje. 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na rovné postavení mužů 
a žen, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné 
podmínky, a neporušuje zákaz diskriminace. 

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
RIA. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
   

Předkladatel pokládá za nutné zavést Ministerstvu kultury pravomoc přidělit 
identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizaci v oblasti kultury, pokud takovou 
organizaci nově zřídí, a překlenout stávající mezeru v právu. 

 
 Předkladatel přistoupil k dílčí úpravě náhrady za vypůjčený předmět garantované 

smluvně státem proto, aby srovnatelně s ostatními evropskými státy a na základě dosavadní 
praxe zefektivnil proces uzavírání dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět a 
odstranil případné pochybnosti ohledně měny, v níž se poskytování náhrady uskuteční. 
Stávající úprava institutu náhrady za vypůjčený předmět nečiní v praxi problém a zůstává 
zachována.     

 
 Předkladatel považuje problematiku vytváření kulturního prostředí za zásadně 

důležitou, srovnatelnou s jinými cíli státu a státem vyžadovanými pravidly např. v oblasti 
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ochrany životního prostředí, šetření energií nebo úprav staveb a veřejných prostranství pro 
handicapované občany. Zatímco tato pravidla jsou právním řádem stanovena, výslovné 
zmocnění zadat dílo současného umění, jak ukazuje aktuální zkušenost, veřejná správa 
postrádá. Cílem této úpravy je zmocnit určité zadavatele vymezených veřejných zakázek, aby 
se opět vrátili k osvědčeným postupům, které přispívaly a měly by znovu přispívat ke 
kultivaci prostředí. 

 
Předkladatel dále považuje za nutné rozšířit stávající efektivní nástroj finanční podpory i 

pro výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi, čímž se 
zvýší právní jistota těchto osob, které mají na trhu práce mnohdy velmi specifické postavení.  

  
 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 
jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady 
ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti 
v právech a zákazu retroaktivity.  

 Návrh zvolené úpravy respektuje ústavní principy Listiny základních práv a svobod 
a současně naplňuje ustanovení čl. 34 odst. 2 („Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je 
zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“). 

 Právní úprava je navrhována tak, aby byla v souladu se zásadami zákonnosti, 
legitimity cílů a přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod. Na závěr je tedy možné 
uvést, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 Návrh zákona přímo nezapracovává právo Evropské unie, na úrovni Evropské unie 
neexistuje obecný právní předpis v oblasti kultury, který by se věcnou působností přímo týkal 
předkládaného návrhu zákona, avšak vychází z hlavních zásad zakotvených ve Smlouvě o 
Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, kterými je respektování kulturní 
rozmanitosti a zachování evropského kulturního dědictví. Takovým předpisem není ani např. 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program 
Kreativní Evropa (2014-2020). 

 
 Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) se dotýká předmětu úpravy v čl. 3 

odst. 3, který stanoví, že Evropská unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou 
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví.  Návrh je v souladu 
se Smlouvou o fungování Evropské unie, čl. 167, který stanoví, že Unie přispívá k rozkvětu 
kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodosti a zároveň 
zdůrazňuje společné kulturní dědictví, přičemž mezi činnostmi Unie je uvedena podpora 
umělecké tvorby a  zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu, a dále 
stanoví, že Unie ve své činnosti přihlíží ke kulturním hlediskům. Z čl. 167 odst. 5 pak 
vyplývá, že v oblasti kultury obecně k harmonizaci právních předpisů nedochází. Navrhovaná 
úprava se rovněž dotýká čl. 107 a násl., který upravuje pravidla státní podpory a stanoví, že 
slučitelné s vnitřním trhem mohou být mj. podpory určené na pomoc kultuře a zachování 
kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře 
odporující společnému zájmu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBH3FR424)



9 
 

 Listina základních práv Evropské unie pak v čl. 22 stanoví, že „Unie respektuje 
kulturní (...) rozmanitost“. 

 
 Navrhované právní úpravy se mohou také dotýkat následující předpisy Evropské 

unie: 
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 
ze dne 14. června 2017. Nařízení upravuje nově pravidla poskytování podpory, přináší 
rozšířené možnosti poskytování veřejné podpory do nových oblastí, zároveň byla navýšena 
většina intenzit i absolutních částek podpory, jež je možno v režimu blokové výjimky 
podnikům poskytovat, čímž se rovněž dotýká dosavadní podpory de minimis.  

Některé dosavadní podpory v režimu de minimis v oblasti kultury – např. na 
zachování kulturního dědictví či provoz kulturních institucí - mohou být napříště poskytovány 
podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, protože jde o podpory považované za slučitelné se 
společným trhem podle čl. 107 SFEU. Podpora, která splňuje podmínky stanovené v nařízení 
pro příslušné kategorie, bude vyňata z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 108 odst. 3 
SFEU. Nařízení č. 651/2014 nově umožňuje efektivní veřejnou podporu kultury a zachování 
kulturního dědictví (čl. 1 bod 1 písm. j) a čl. 53).  

Rovněž lze zmínit nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 
použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou 
podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje 
poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit 
hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Podpora de minimis nesmí spolu s ostatními 
podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let 
přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na 
formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté 
období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podpora se sleduje 
kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté 
období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik. V oblasti, již řeší předložený návrh, se 
ovšem režim de minimis z podstaty věci neuplatňuje. 

Ve vztahu k ochraně osobních údajů je relevantní nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR).  

 Návrh není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie; návrh zákona je s právem 
Evropské unie plně slučitelný. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána 

 Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, neupravují přímo 
problematiku předkládané právní úpravy, tj. výběrová řízení na vedoucí místa státních 
institucí, možnosti státní záruky ani podporu kultury ve formě zhotovování děl současného 
umění v návaznosti na veřejné zakázky.   

 Navrhovaná právní úprava respektuje obecně mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 
republika vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a 
odpovídá rovněž závazkům vyplývajícím pro Českou republiku. Jedná se zejména o Úmluvu, 
jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (č. 196/1947 Sb.) 
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a úmluvy, popř. doporučení, z činnosti této organizace vyplývající, Úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb. m. s.), jejíž čl. 10 odst. 1 stanoví právo 
každého na svobodu projevu, které zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat 
informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice, 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.), jehož 
čl. 15 odst. 1 uznává právo každého účastnit se kulturního života a užívat plodů vědeckého 
pokroku a jeho využití a čl. 19 stanoví právo každého zastávat svůj názor bez překážky, právo 
na svobodu projevu, které zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a 
myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, 
prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby, přičemž 
užívání těchto práv s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost; může proto podléhat 
určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou 
nutná k respektování práv nebo pověsti jiných a Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 
10. prosince 1948, která v čl. 19 garantuje právo na svobodu přesvědčení a projevu, které 
zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky 
a bez ohledu na hranice). Návrh zákona respektuje Evropskou kulturní úmluvu (č. 290/1990 
Sb.). i Úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (č. 93/2010 Sb. m. s.), 
jejímž cílem je chránit a podporovat rozmanitost kulturních projevů, vytvářet podmínky pro 
rozvoj jednotlivých kultur, podporovat dialog mezi nimi a uznat zvláštní charakter kulturních 
činností, statků a služeb (čl. 1). 

 Závěrem lze shrnout, že navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. Navrhovaná úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv 
a základních svobod. 

 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

 Hospodářský a finanční dopad je vyhodnocen v závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Výdaje související s novelizací § 10 zákona č. 203/2006 Sb., konkrétně se 
zrušením věkového limitu podle odstavce 4, budou jako doposud hrazeny z kapitoly 
Ministerstva kultury, a to v rámci programu Kulturní aktivity. Návrh zákona nepřináší 
zvýšené nároky na státní rozpočet, výdaje spojené s realizací návrhu budou hrazeny 
z rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury v rámci schválených limitů výdajů na 
příslušný rok. Náklady lze vyčíslit cca na 6 mil. Kč ročně. Tato částka navazuje na aktuální 
stav v oblasti tzv. stipendií, kdy v letech 2016 – 2018 byla rozdělována částka 5 – 6 mil. Kč 
ročně. Průměrná výše tvůrčího stipendia se pak, v návaznosti na konkrétní obor, pohybovala 
mezi 30 až 70 tis. Kč ročně, průměrná výše studijního stipendia pak mezi 11 až 90 tis. Kč 
ročně. V materiálu RIA je ovšem zvolen model stipendia v průměrné výši cca 18 tis. Kč 
ročně, což je částka navazující, resp. o něco přesahující podklady získané od Institutu umění – 
Divadelního ústavu, který ve svých dokumentech operoval s částkou 12 tis. Kč / umělec / rok. 

 Na podnikatelské prostředí by realizace zákona měla mít jednoznačně pozitivní vliv, 
a to jak v oblasti rozvoje kreativních průmyslů, cestovního ruchu, stavební činnosti, tak i 
dalších oblastí.  

Návrh bude mít dopad na veřejné rozpočty, a to v souvislosti se zadáváním vybraných 
nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce. Podle návrhu bude mít zadavatel, včetně 
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veřejných zadavatelů (tedy státu, obcí, krajů a jimi zřizovaných příspěvkových organizací), 
povinen vyčlenit alespoň 1% předpokládané hodnoty veřejné zakázky na vytvoření 
uměleckého díla, případně více uměleckých děl, a jejich osazení ve veřejném prostoru. Tento 
finanční dopad však bude alespoň zčásti vyvážen pozitivními dopady souvisejícími s kultivací 
veřejného prostoru, s podporou kvalitní současné umělecké tvorby a v konečném důsledku i 
s podporou autorů nově vznikajících uměleckých děl (proto nebyla zvolena varianta, že 
zadavatel splní svoji povinnost nákupem již existujícího staršího díla – tuto konstrukci zná 
například irská právní úprava). Instalací uměleckých děl rovněž dochází ke kultivaci 
veřejného prostoru. 

Zároveň bude zadavatel povinen ustavit odbornou porotu pro objektivní posouzení 
umělecké hodnoty návrhu, resp. návrhů, tyto návrhy však budou v porovnání s minimální výší 
předpokládané hodnoty (minimálně 149 224 000 Kč) zanedbatelné. 

Návrh bude mít pozitivní dopady, jak výše naznačeno, na autory uměleckých děl, a to 
jednak finanční (v podobě odměny za vytvoření díla), jednak společenské (zvýšení umělecké 
prestiže v důsledku všeobecné dostupnosti konkrétního nového díla). 

Novela nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Aby nedocházelo k osazování 
veřejného prostoru nekvalitními díly, ustaví zadavatel veřejné zakázky svůj odborný poradní 
orgán, který bude posuzovat jak kvalitu díla jako takového, tak i vhodnost jeho instalace 
v konkrétním místě, pokud možno přímo souvisejícím s místem realizace veřejné zakázky.  

Rovněž nelze očekávat žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na 
specifické skupiny obyvatel, ať se jedná o dopady na osoby sociálně slabé a na osoby se 
zdravotním postižením nebo o dopady na národnostní menšiny. Sociální dopady v nejširším 
smyslu budou naopak pozitivní: návrh umožní výkonným umělcům, kteří se již nemohou 
věnovat své původní profesi, využívat bez ohledu na věk institut tzv. stipendií (příspěvků na 
tvůrčí nebo studijní účely). Dále návrh přispěje, shodně jako je tomu v jiných evropských 
zemích, ke kultivaci veřejného prostoru. 

 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
 Návrh zákona nebude mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, neboť 

nepřináší změny v oblasti zpracování osobních údajů. Předmětem úpravy není sběr 
dokumentů, informací, dat či údajů.   

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší žádná korupční rizika, neboť v principu 

nijak nerozšiřuje pravomoci orgánů státní správy, pouze zavádí kontrolní a sankční pravomoc 
Ministerstva kultury, která navazuje na nově zavedenou povinnost zadavatelů vybraných 
veřejných zakázek na stavební práce. Tyto pravomoci bude ovšem Ministerstvo kultury 
realizovat v rámci stávajících předpisů (zejména zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 500/2004 
Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.), které skýtají dostatečné záruky proti případným pokusům o 
korupční jednání. V rámci nové povinnosti zadavatelů veřejných zakázek je korupční riziko 
ve vztahu k výběru vhodného uměleckého díla eliminováno povinností zadavatele ustavit 
k hodnocení díla odbornou komisi (porotu) coby kolektivní orgán. Pokud jde o téma tzv. 
stipendií, jednotlivé žádosti posuzují – a nadále budou posuzovat – kolektivní odborné 
poradní orgány, jejichž členové konají práci v rámci pracovněprávního vztahu k ústřednímu 
orgánu státní správy a nesou tedy povinnosti podle § 303 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., 
takže ani zde nejsou relevantní korupční rizika. V oblasti přidělování IČO a v oblasti 
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technické úpravy tzv. státních záruk pak korupční rizika nepřicházejí v úvahu z podstaty věci. 
V návaznosti na dosavadní praxi návrh zákona upravuje některé podmínky poskytování státní 
záruky a mezi stávající typy podpory kultury doplňuje zhotovování děl současného umění pro 
zadavatele nadlimitních veřejných zakázek na stavby dopravní a technické infrastruktury, 
občanské vybavenosti a na úpravy veřejného prostranství. Předkládaným návrhem se 
nezakládají žádné principiálně nové kompetence orgánů státní správy.   

 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava žádným způsobem neovlivní bezpečnost nebo obranu státu.  
 

B. Zvláštní část 

K Čl. I 
 

K bodu 1 (§ 3) 
 Nově se upravuje povinnost Ministerstva kultury jako zřizovatele státní příspěvkové 
organizace přidělit z pozice editora (dle zákona č. 111/2009 Sb.) jím zřizované státní 
příspěvkové organizaci identifikační číslo osoby (IČO) v případě, že jí dosud přiděleno 
nebylo; toto připadá v úvahu při změnách státních příspěvkových organizací nebo při jejich 
zřízení. Ustanovení napravuje současnou situaci ve vztahu k základním registrům, kdy tato 
povinnost nebyla zákonem výslovně stanovena, což činilo v aplikační praxi potíže. 
 
K bodu 2 (§ 7) 

 Zkracuje se lhůta pro předložení žádosti o uzavření dohody o poskytnutí náhrady za 
vypůjčený předmět. A to z 10 měsíců na nejpozději 6 měsíců před zahájením výstavy. V této 
zkrácené lhůtě již byla většina podpor poskytnutých dle zákona č. 203/2006 Sb. de facto 
administrována. I zkrácená šestiměsíční lhůta pro poskytnutí tzv. státní záruky bude v zemích 
EU jednou z nejdelších. 
K bodu 3 (§ 10) 
 Aby mohla tzv. stipendia sloužit jako efektivní forma podpory výkonných umělců, 
kteří se již nemohou věnovat své původní profesi a mohli žádat a na smluvní bázi čerpat 
příspěvky na tvůrčí i na studijní účely, ruší se věkové omezení žadatele o studijní stipendium. 
V rámci tohoto stipendia tak bude moci například výkonný umělec absolvovat rekvalifikační 
kurs; na tuto právní úpravu naváže nelegislativní opatření, které bude spočívat v tom, že 
v rámci vyhlašovaných výzev k podávání žádostí o poskytnutí stipendia bude formulován 
zvláštní okruh cílící právě na výkonné umělce, resp. na možnost finančně podpořit zahájení 
tzv. druhé kariéry.  
 
K bodu 4 (§ 15a až 15d)  

 Cílem právní úpravy je v návaznosti na Státní kulturní politiku posílit význam 
kultury ve společnosti.  Navrhovaná úprava je jednou z forem podpory kultury zaměřená na 
současnou uměleckou tvorbu a vznik uměleckých děl ve veřejném prostoru v rámci 
vybraných veřejných zakázek. Za tím účelem se zavádí nástroj pro zadavatele vybraných 
nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce vztahující se ke stavbě dopravní a technické 
infrastruktury, občanské vybavenosti a úpravě veřejného prostranství, zajistit v rámci její 
realizace i vznik uměleckého díla, pro ten účel vynaložit částku alespoň 1% předpokládané 
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hodnoty veřejné zakázky a umístit dílo na veřejně přístupném místě, ideálně na či ve stavbě 
realizované v rámci veřejné zakázky nebo na nemovitosti, na níž je realizována veřejná 
zakázka, případně (z objektivních důvodů) v bezprostředním okolí takové stavby či 
nemovitosti, a to do dvou let ode dne dokončení veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že tato 
forma podpory je novou povinností vůči zadavatelům veřejných zakázek, navrhuje se pouze 
pro nadlimitní veřejné zakázky, aby nebyly neúměrně zatěžovány např. obce při svých 
nezbytných investicích. Návrh současně přispěje ke zvýšení úrovně veřejného prostoru, 
zkvalitnění kulturního prostředí, a tvorbě, rozvoji a uchování kulturních hodnot. Aby byla 
zajištěna náležitá kvalita vznikajících výtvarných děl a děl užitého umění, jakož i jejich 
vhodné umístění, ustaví zadavatel veřejné zakázky svůj odborný poradní orgán. Daný institut 
je do návrhu novely zákona č. 203/2006 Sb. zařazen i z podnětu odborné veřejnosti. 
 
K bodům 5 a 6  (příloha) 

 Napravuje se určitá rigidita právní úpravy neboť v situaci, kdy naprostá většina 
předmětů, ke kterým je dohoda o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty uzavírána, 
pochází ze zahraničí, a proto je vhodné ponechat hodnoty vypůjčovaných předmětů 
v původních měnách a nepřepočítávat je na hodnoty předmětů v české měně v kurzu platném 
toho dne, kdy byla dohoda schválena. Kvůli pohybu směnného kurzu by mohlo být případné 
plnění nevýhodné buď pro Českou republiku, nebo pro půjčitele. 
 
 
K Čl. II  

 
S ohledem na předpokládaný legislativní proces, požadavek jednotného data účinnosti 

a potřebnou legisvakanční lhůtu se účinnost zákona navrhuje k tomuto datu. 
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	Ustanovení § 3 a 4 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury (dále jen „zákon č. 203/2006 Sb.“), zakotvují pro Ministerstvo kultury možnost zřizovat v oblasti kultury státní příspěvkové organizace, popřípadě rozhodovat o rozdělení, ...
	Náhrada za vypůjčený předmět (dále state indemnity – tzv. „státní záruka“) je upravena v ustanoveních § 6 až 8  zákona č. 203/2006 Sb. Jedná se o jeden z institutů podpory kultury, podle něhož je stát oprávněn zavázat se uhradit vypůjčiteli – státní ...
	Určení těchto typů děl vychází z praktických zkušeností a možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti. Výzdoba nebo doplnění veřejných staveb nebo staveb financovaných z veřejných rozpočtů uměleckými díly vykazuje dlouhou tradici ve středoevropském kultur...
	Předkladatel přistoupil k dílčí úpravě náhrady za vypůjčený předmět garantované smluvně státem proto, aby srovnatelně s ostatními evropskými státy a na základě dosavadní praxe zefektivnil proces uzavírání dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený před...
	Předkladatel považuje problematiku vytváření kulturního prostředí za zásadně důležitou, srovnatelnou s jinými cíli státu a státem vyžadovanými pravidly např. v oblasti ochrany životního prostředí, šetření energií nebo úprav staveb a veřejných prostra...
	Předkladatel dále považuje za nutné rozšířit stávající efektivní nástroj finanční podpory i pro výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi, čímž se zvýší právní jistota těchto osob, které mají na trhu práce mnohdy velmi ...
	Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti...
	Návrh zvolené úpravy respektuje ústavní principy Listiny základních práv a svobod a současně naplňuje ustanovení čl. 34 odst. 2 („Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“).
	Právní úprava je navrhována tak, aby byla v souladu se zásadami zákonnosti, legitimity cílů a přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod. Na závěr je tedy možné uvést, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
	Návrh zákona přímo nezapracovává právo Evropské unie, na úrovni Evropské unie neexistuje obecný právní předpis v oblasti kultury, který by se věcnou působností přímo týkal předkládaného návrhu zákona, avšak vychází z hlavních zásad zakotvených ve Sml...
	Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) se dotýká předmětu úpravy v čl. 3 odst. 3, který stanoví, že Evropská unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví.  Návrh je v ...
	Listina základních práv Evropské unie pak v čl. 22 stanoví, že „Unie respektuje kulturní (...) rozmanitost“.
	Navrhované právní úpravy se mohou také dotýkat následující předpisy Evropské unie:



