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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009  Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

Ministerstvo kultury 01. 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je – za účelem zdůraznění významu kultury ve společnosti – zavést právní 
nástroj pro podporu vzniku výtvarných děl nebo děl užitého umění ve veřejném prostoru, 
a to ve vztahu k zadávání vybraných veřejných zakázek (ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb.). Tento nástroj bude spočívat v tom, že zadavatel veřejné zakázky na stavební práce 
zadá v souvislosti s touto veřejnou zakázkou i zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého 
umění, jež bude umístěno ve veřejném prostoru. 
Dále je cílem návrhu vytvořit právní nástroj, který by umožnil efektivně finančně 
podporovat (ze státního rozpočtu) výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat své 
umělecké profesi. 
Rovněž je cílem návrhu technicky upřesnit pravidla pro uzavírání dohod mezi státem a 
vypůjčitelem o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět. 
Konečně je cílem návrhu zakotvit v návaznosti na zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, možnost Ministerstva kultury přidělit 
identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizaci, jejímž je zřizovatelem. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh si vyžádá nárůst prostředků v souvislosti se zadáváním vybraných nadlimitních veřejných 
zakázek na stavební práce. Tyto náklady ponesou zadavatelé, a to především veřejní zadavatelé 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Výše těchto prostředků se bude odvíjet od celkového objemu finančních prostředků 
vynaložených na vybrané veřejné zakázky. 
Návrh si dále může vyžádat nárůst prostředků v souvislosti s finanční podporou výkonných 
umělců, kteří se již nemohou věnovat své profesi. Tyto prostředky budou hrazeny z kapitoly 334 
– Ministerstvo kultury a jejich výše se bude odvíjet od rozpočtových možností kapitoly. 
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Návrh si vyžádá nárůst prostředků v souvislosti se zadáváním vybraných nadlimitních 
veřejných zakázek na stavební práce. Tyto náklady ponesou zadavatelé ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb. Výše těchto prostředků se bude odvíjet od celkového objemu finančních 
prostředků vynaložených na vybrané veřejné zakázky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Návrh si vyžádá nárůst finančních prostředků v souvislosti se zadáváním vybraných 
nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce (a souvisejícím financováním vzniku 
uměleckých děl osazovaných do veřejného prostoru), a to i pro zadavatele, jimiž jsou územní 
samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. Zároveň ovšem bude mít návrh 
pozitivní dopad, neboť přispěje ke kultivaci veřejného prostoru. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Návrh bude mít obecné pozitivní sociální dopady, neboť instalací kvalitních uměleckých děl 
dojde ke kultivaci veřejného prostoru; zároveň návrh též znamená podporu umělců tvořících 
kvalitní umělecká díla.  

Dále bude mít návrh přímé pozitivní sociální dopady v tom smyslu, že umožní Ministerstvu 
kultury poskytovat tzv. stipendia (příspěvky na tvůrčí nebo studijní účely podle § 10 zákona č. 
203/2006 Sb.) i výkonným umělcům, kteří se ze závažných důvodů, typicky zdravotních) 
nemohou věnovat své původní profesi.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Návrh bude mít pozitivní dopad na životní prostředí v nejširším slova smyslu, neboť 
osazováním kvalitních uměleckých děl přispěje ke kultivaci veřejného prostoru. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

 

3.10 Korupční rizika: Ne  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 
 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBH3FR5MM)



 3 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009  Sb. 

1.2  Definice problému 

Ministerstvo kultury identifikuje několik aktuálních problémů, které je potřeba řešit 
legislativní cestou.  

První problém lze stručně formulovat jako potřebu obecné kultivace veřejného prostoru. 
V současné době chybí právní norma, která by zajišťovala umisťování uměleckých 
(výtvarných, sochařských) děl ve veřejném prostoru – ovšem včetně financování – a tím 
přispívala k jeho kultivaci, obdobně jako je tomu například v jiných evropských státech. 
Druhý problém lze stručně formulovat jako vůli státu finančně podpořit tzv. druhou kariéru 
umělců, především tanečníků – pro takovou finanční podporu nyní chybí právní norma. 

Umisťování uměleckých (sochařských, výtvarných) děl ve veřejném prostoru nyní nemá 
právní rámec. Obecně je však pociťována potřeba kultivace veřejného prostoru tímto 
způsobem, tedy podporou tvorby výtvarných děl v rámci realizace staveb, pokud možno 
v souvislosti s architektonickou tvorbou. Tato myšlenka ostatně není nikterak nová, vznikla 
krátce po druhé světové válce pod heslem „Percent for Art“, tedy „Procento na umění“ a 
nalezla ohlas v Evropě a dále například v USA, v Kanadě i v Austrálii. V současné době má 
většina Evropských států právní úpravu, již lze stručně shrnout jako povinnost zadat 
v souvislosti s vybranými veřejnými zakázkami zhotovení uměleckého díla (sochařského, 
malířského) a osadit jej ve veřejném prostoru. Takovou právní úpravu v Evropě nemají pouze 
Ukrajina, Bělorusko a Albánie. 

Ministerstvo kultury obecně, ve shodě s odbornou veřejností a zástupci samosprávy 
(konkrétně bylo téma konzultováno s Hlavním městem Prahou), vnímá úpadek kultivace 
veřejného prostoru spočívající v tom, že kvalitní umělecká, zejména sochařská, díla jsou do 
veřejného prostoru osazována jen ve velmi omezené míře. Příkladem je hlavní město Praha, 
v němž v období 1960 – 1989 vzniklo cca 2800 výtvarných realizací ve veřejném prostoru, 
zatímco v letech 1990 - 2018 (tedy za srovnatelné časové období) pouhých 75. 

Jeví se tedy jako vhodné zavést povinnost zadavatelů vybraných veřejných zakázek, aby 
v souvislosti s realizací veřejné zakázky byla vyčleněna stanovená částka na realizaci 
uměleckého díla (sochařského, výtvarného), které bude instalováno ve veřejném prostoru a 
tak přispěje k jeho kultivaci. Je nutno ovšem nalézt citlivou rovnováhu mezi touto povinností, 
jež zatíží zadavatele, potřebou kultivace veřejného prostoru, a zároveň zabránit osazování 
veřejného prostoru nekvalitními uměleckými díly jen proto, aby byla splněna zákonná 
povinnost. Je tedy třeba vztáhnout uvedenou povinnost pouze k nejvýznamnějším veřejným 
zakázkám – z podstaty věci jde jen o veřejné zakázky na stavební práce – a také je nutno 
zajistit uměleckou kvalitu díla obdobně, jako tomu bylo před r. 1989, kdy sice vznikala díla 
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mnohdy ideově zaměřená (jde například o různé plastiky a sochy připomínající Slovenské 
národní povstání), avšak vesměs umělecky kvalitní. Pro ten účel se jeví jako vhodné, aby 
uměleckou kvalitu a též adekvátní umístění děl posuzovala nezávislá odborná komise. Návrh 
je primárně zaměřen na investice financované z veřejných zdrojů. 

Druhý problém vychází ze skutečnosti, že v současné době chybí právní nástroj, jež by 
umožnil vyplácet finanční prostředky ze státního rozpočtu výkonným umělcům, například 
tanečníkům či hudebníkům, kteří se již nemohou z různých závažných důvodů (především 
zdravotních) věnovat své původní profesi. Je tedy vhodné takový nástroj zavést, a to do 
zákona č. 203/2006 Sb.: zamýšlený nástroj představuje jednu z forem podpory kultury a jako 
takový spadá do věcné působnosti tohoto zákona.   

Třetí problém se týká uzavírání dohod o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět, tzv. státní 
záruky. Tento institut, jakkoli lze konstatovat jeho určitou podobnost s právní úpravou státní 
záruky, která je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je 
institutem od klasické státní záruky odlišným a využívání daného termínu je způsobeno pouze 
dlouhodobou aplikační praxí. V současné době je poskytování tzv. státní záruky podle zákona 
č. 203/2006 Sb., do určité míry limitováno stávající právní úpravou, která je – s ohledem na 
právní úpravu obdobných institutů ostatních států- pro potenciální zahraniční půjčitele 
poněkud komplikovaná a v celé řadě případů dokonce tyto půjčitele od využití možností tzv. 
státní záruky dokonce odradí.  

Slabým místem při vyřizování „státní záruky“ je zbytečně dlouhá doba lhůt, do kterých musí 
žadatel o poskytnutí „státní záruky“ předkládat žádosti Ministerstvu kultury. Současná lhůta 
10 měsíců je při srovnání s obdobnými instituty v rámci zemí EU dvojnásobná. Vzhledem 
k tomu, že aplikační praxe opakovaně ukazuje, že bez ohledu na ty nejvyšší standardy péče a 
odbornosti dodržované při přípravě výstavních projektu, může ještě v době do cca 6 měsíců 
před zahájením výstavy docházet ke změně rozsahu vypůjčených předmětů, přičemž taková 
změna může vést až k neposkytnutí tzv. státní záruky pro nesplnění podmínek zákonné 
úpravy, lze považovat navrhované zkrácení lhůty za nezbytnou podmínku pro zachování 
využitelnosti samotného institutu tzv. státní záruky.  

Naprosto zásadní pro zahraniční půjčitele je otázka měny – v situaci, kdy naprostá většina 
předmětů, ke kterým je Dohoda o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty uzavírána, 
pochází ze zahraničí, je vhodné ponechat hodnoty vypůjčovaných předmětů v měně, kterou 
určí půjčitel jako rozhodnou a se kterou běžně operuje. Kvůli pohybu směnného kurzu by 
mohlo být případné plnění nevýhodné buď pro Českou republiku, nebo pro půjčitele. 

Konečně čtvrtý problém spočívá v tom, že podle § 3 odst. 1 zákona č. 203/2006 Sb. může 
Ministerstvo kultury zřídit pro potřeby podpory kultury a k zajištění poskytování veřejných 
kulturních služeb státní příspěvkovou organizaci, ovšem podle platného právní řádu není, kdo 
by této nově vzniklé právnické osobě přidělil identifikační číslo osoby, tedy IČO. Týž 
problém se týká například rozdělení stávající příspěvkové organizace do dvou, případně 
jiných změn, které vyžadují přidělení IČO. Tuto právní mezeru je třeba odstranit. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Základním právním předpisem, v němž lze řešit identifikované problémy, je zákon č. 
203/2006 Sb. Tento zákon je poměrně heterogenní a řeší různá témata v oblasti kultury, 
poskytování veřejných kulturních služeb (které definuje) různé formy podpory kultury (v 
nejširším slova smyslu, tedy například poskytování tzv. státních záruk) a rovněž upravuje 
problematiku státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Pokud jde o téma osazování uměleckých děl ve veřejném prostoru, bylo řešeno vyhláškou č. 
149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných 
opatřeních v oboru výtvarných umění. Tato vyhláška stanovila pravidla pro nákup a zadávání 
děl výtvarných umění a navázala na trend projevující se od konce druhé světové války, totiž 
na úzké propojování architektury a výtvarného umění, jež zahrnovalo i vytváření uměleckých 
děl v rámci architektonické tvorby. Následně bylo vydáno usnesení vlády ČSR o řešení otázek 
uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, z nějž vyplývala povinnost věnovat 1 – 4 
% rozpočtu státní stavby na trvalou uměleckou výzdobu, což vedlo v 60. – 80. letech 20. 
století k instalaci zhruba 13.000 výtvarných artefaktů na území tehdejší republiky. Po roce 
1989 byla tato právní úprava zrušena. Protože se jeví jako vhodné navázat právní úpravu 
nezbytné kultivace veřejného prostoru na zadávání veřejných zakázek, je nutno uvést též 
zákon č. 134/2016 Sb., který komplexně upravuje zadávání veřejných zakázek, ovšem dané 
téma neupravuje a vzhledem ke své věcné působnosti v podstatě ani nemůže (což bylo 
konzultováno s Ministerstvem pro místní rozvoj, které se k možnosti novelizace tohoto 
zákona v dané věci postavilo negativně). V současné době tedy není instalace uměleckých děl 
ve veřejném prostoru řešena. Je pravda, že na základě příspěvku na tvůrčí činnost, který 
poskytuje Ministerstvo kultury podle § 10 zákona č. 203/2006 Sb. vzniklo několik kvalitních 
sochařských děl, jde ovšem o jednotlivosti a tato právní úprava není postačující. V obecné 
rovině pak lze připomenout zákon č. 128/2000 Sb., podle jehož § 2 odst. 2 má obec pečovat o 
všestranný rozvoj svého území (což zahrnuje i kultivaci veřejného prostoru, resp. veřejných 
prostranství podle § 34 tohoto zákona), dále zákon č. 129/2000 Sb., podle jehož § 1 odst. 4 
kraje nesou shodnou povinnost, a rovněž zákon č. 131/2000 Sb., podle jehož § 2 odst. 2 nese 
shodnou povinnost i hlavní město Praha a městské části. Jde ovšem o povinnosti formulované 
natolik obecně, že k zajištění toho, aby do veřejného prostoru byla osazována kvalitní 
umělecká díla, nepostačují.  

Pokud jde o téma výkonných umělců a jejich tzv. druhé kariéry, není toto téma řešeno 
v platném právním řádu vůbec. Cíl návrhu, totiž poskytnout výkonným umělcům, kteří se již 
nemohou věnovat své původní profesi, ze strany státu určité finanční prostředky, aby mohli 
zahájit jinou kariéru, ovšem související alespoň zčásti s jejich původní uměleckou profesí, lze 
realizovat cestou poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (po zrušení věkového 
omezení zavedeného v § 10 odst. 4 zákona č. 203/2006 Sb.).  

Ohledně tématu tzv. státních záruk lze uvést, že téma je obsahem § 6 – § 9 zákona č. 
203/2006 Sb. Dohoda o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty (tzv. „státní záruka“) je 
právním nástrojem, který účinně snižuje náklady na pojištění výstav pořádaných ve veřejném 
zájmu a přispívá k výrazným úsporám veřejných financí. V rámci poskytnutí „státní záruky“ 
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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. „Státní záruka“ bývá využívána především pro významné výpůjčky ze zahraničí, ale 
může být aplikována i na národní úrovni. Využívání „státní záruky“ se doposud v České 
republice jednoznačně osvědčilo. Dosud nedošlo k žádné škodní události a úspora pro 
příspěvkové organizace navázané na státní rozpočet za zhruba deset let účinnosti stávající 
právní úpravy dosáhla desítek milionů korun oproti běžnému komerčnímu pojištění. Obdobná 
situace je rovněž v zahraničí  - jenom v členských zemích Evropské unie bylo v letech 2003–
2008 uděleno 5 605 „státních záruk“, přičemž vzniklo pouze 7 škodních událostí (tedy pouze 
v 0,12 % případů), v celkové výši 79 981 Euro. 

Téma přidělování identifikačního čísla osoby je řešeno zákonem č. 111/2009 Sb. Podle § 28 
odst. 2 tohoto zákona správce registru osob, jímž je Český statistický úřad, poskytuje 
editorům k přidělení identifikační číslo osoby a odpovídá za jeho správnost. Editorem se 
přitom podle § 2 písm. h) uvedeného zákona rozumí orgán veřejné moci, který je oprávněn 
zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů. Ministerstvu 
kultury coby orgánu veřejné moci však není založena pravomoc přidělit IČO státní 
příspěvkové organizaci, kterou by případně podle zákona č. 203/2006 Sb. nově zřídilo nebo 
která by vznikla v důsledku rozdělení státní příspěvkové organizace do dvou, případně která 
by vznikla splynutím dvou či více státních příspěvkových organizací (§ 178 odst. 3 zákona č. 
89/2012 Sb.).  

 
1.4  Identifikace dotčených subjektů 

Zadavatelé vybraných nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce – budou podle 
návrhu povinni v souvislosti se zadáním veřejné zakázky zadat též zhotovení výtvarného díla 
nebo díla užitého umění, které bude následně osazeno ve veřejném prostoru; k tomu účelu 
vynaloží alespoň 1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky a k posouzení umělecké 
kvality zadaného díla ustaví alespoň pětičlennou odbornou komisi.  

Ministerstvo kultury – bude kontrolovat dodržování povinností zadavatelů veřejných 
zakázek a případně ukládat a vymáhat pokuty za přestupky spočívající v nedodržení 
povinností zadavatele ve vztahu ke zhotovení a instalaci uměleckého díla. Dále bude 
přidělovat IČO státní příspěvkové organizaci, již (případně) zřídí či která případně vznikne 
například v důsledku splynutí stávajících organizací. Rovněž poskytuje tzv. stipendia a tzv. 
státní záruky. 

Obce, kraje a hlavní město Praha – coby územní samosprávné celky budou mít efektivní 
nástroj pro kultivaci veřejného prostoru, resp. veřejných prostranství, na svém území.  

Žadatelé o poskytnutí „státní záruky“ 

Komerční pojišťovny – budou dotčeny tím, že u nich nebude uzavíráno komerční pojištění 
(to bude nahrazeno „státní zárukou“) Nicméně s ohledem na všeobecně přijímanou doktrínu 
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(viz Study No. 2003-4879 ordered by the European Commission to inventory national 
systems of public guarantees in 31 countries) se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu.  

Výkonní umělci, kteří se již nemohou věnovat své původní profesi – budou moci čerpat 
příspěvek na tvůrčí nebo studijní účely, a to bez ohledu na věk. Tento příspěvek poskytuje ze 
státního rozpočtu Ministerstvo kultury a jeví se jako vhodný nástroj pro jednotlivé výkonné 
umělce, typicky tanečníky, k nastartování jejich tzv. druhé kariéry, tedy k zahájení činnosti, 
která souvisí s jejich původní uměleckou profesí.  

1.5  Popis cílového stavu 

Cílem návrhu v prvním řešeném tématu je zavést efektivní nástroj pro kultivaci veřejného 
prostoru osazováním kvalitních výtvarných děl nebo děl užitého umění. Zadavatelé vybraných 
veřejných zakázek na stavební práce budou vyčleňovat (nejméně) 1% předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na vytvoření uměleckého díla. Tato povinnost se nebude vztahovat ke všem 
nadlimitním veřejným zakázkám na stavební práce, nýbrž pouze k těm, které se vztahují buď 
ke stavbě občanského vybavení, ke stavbám dopravní či technické infrastruktury nebo 
k úpravě veřejného prostranství (ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb.), které je ve 
vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku. Toto omezení představuje 
kompromis mezi potřebou kultivace veřejného prostoru, potřebou pokud možno co nejméně 
zatěžovat zadavatele veřejných zakázek a prevencí hrozby instalací nekvalitních uměleckých 
děl do veřejného prostoru. Kvalitu uměleckého díla bude posuzovat odborná komise, již 
ustaví zadavatel veřejné zakázky a vydá její stanovy a jednací řád. Závěrem komise je 
zadavatel zásadně vázán; pokud komise shledá, že navržené umělecké dílo nemá dostatečnou 
úroveň, není to na překážku dalším úkonům zadavatele v procesu zadání, případně realizace 
veřejné zakázky. Zároveň budou stanoveny výjimky, kdy zadavatel nebude mít povinnost 
vyčlenit částku na zhotovení uměleckého díla, například pokud to nedovoluje podstata stavby 
či nemovitosti (typicky jde-li o kulturní památku) nebo pokud je předmětem veřejné zakázky 
liniová stavba (neboť není třeba, aby při trase plynovodu či při dálnici byly v pravidelných 
vzdálenostech instalovány sochy). Umělecké dílo nemusí mít například jen podobu sochy 
umístěné na prostranství, může jít například i o interiérovou mozaiku či fresku realizovanou 
v rámci rekonstrukce či novostavby budovy občanské vybavenosti, ovšem umístěnou tak, aby 
byla veřejnosti přístupná.  

Cílem návrhu v druhém řešeném tématu je zavést efektivní nástroj pro finanční podporu 
výkonných umělců, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi. Ministerstvo 
kultury zprvu zvažovalo zavedení nástroje podobného penzijnímu připojištění se státním 
příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., nebo nástroje podobného zvláštnímu příspěvku 
horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., avšak nakonec od toho z více důvodů upustilo. Tento 
nástroj by mimo jiné vyžadoval přesné vymezení výkonných umělců, kteří by mohli státní 
příspěvek čerpat, a byl by pro Ministerstvo kultury i pro žadatele administrativně náročný. 
Jako optimální byla shledána varianta rozšíření okruhu osob, které mohou pobírat příspěvek 
na tvůrčí nebo studijní činnost. Tyto příspěvky Ministerstvo kultury poskytuje od roku 2007, 
jde o zavedenou praxi a de facto by úprava znamenala pouze nárůst počtu žádostí o poskytnutí 
příspěvku a s tím související nárůst administrativy, již ovšem bude Ministerstvo kultury 
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schopno zajistit v rámci stávajících personálních kapacit. Každoročně Ministerstvo kultury 
vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí tzv. stipendií, přičemž stanovuje podmínky, 
jež musí žadatel splnit, a může tedy být v návaznosti na úpravu § 10 zákona č. 203/2006 Sb. 
vymezen zvláštní okruh určený právě pro výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat 
svému původnímu povolání, včetně vymezení podmínek, jež musí žadatel splňovat. 

Ve třetím řešeném tématu je cílem návrhu 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 kulturních statků.  

Konečně ve čtvrtém řešeném tématu je cílem návrhu explicitně zavést pravomoc Ministerstva 
kultury přidělit identifikační osoby státní příspěvkové organizaci, kterou zřizuje podle § 3 
zákona č. 203/2006 Sb.  

1.6  Zhodnocení rizika 

Kultivace veřejného prostoru cestou osazování kvalitních výtvarných děl a děl užitého umění 
není v současné době právně řešena. Pokud bude tento stav pokračovat, hrozí, že veřejný 
prostor bude prostý kvalitních uměleckých děl, případně bude více či méně osazován 
artefakty, jež jsou sice z pohledu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem, avšak ke kultivaci 
veřejného prostoru nepřispívají. Nejde jen o díla, jež nejsou umělecky příliš hodnotná, ale 
také o díla, která umělecky hodnotná jsou, avšak jsou osazena nevhodně. Kvalitní výtvarná 
díla či díla užitého umění by měla být imanentní součástí veřejného prostoru tak, aby byla 
přínosem pro nejširší veřejnost. Nově zavedený institut přispěje k naplnění jednoho z účelů 
zákonů č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb., tedy k péči o území obce / kraje). 
Vytvoření a osazení takového díla samozřejmě vyžaduje určité náklady, počínaje návrhem 
díla a konče jeho reálnou instalací, proto je třeba, aby bylo zajištěno jednak financování 
vzniku a osazení díla, jednak jeho objektivní posouzení co do uměleckých hodnot, včetně jeho 
umístění. Zde je vhodné navázání na zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební 
práce. Naproti tomu hrozí, pokud by povinnost zadavatelů veřejných zakázek pojata příliš 
široce, nadměrné osazování veřejného prostoru uměleckými díly, třeba i nekvalitními, což je 
riziko, jemuž návrh chce zamezit. Nutno nicméně připomenout, že určité právní nástroje, jež 
umožní zabránit osazování veřejného prostoru nekvalitními uměleckými díly, skýtají i jiné 
právní předpisy, typicky zákon č. 20/1987 Sb.  

Pokud jde o výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat své původní profesi, a hodlají 
začít tzv. druhou kariéru, hrozí v případě nepřijetí návrhu riziko, že tito umělci nebudou moci 
svoji tzv. druhou kariéru účinně realizovat, nebudou se tedy například moci nadále věnovat 
oboru, v němž působili, byť by se svému oboru věnovali v rámci tzv. druhé kariéry například 
jako pedagogové, nikoli jako výkonní umělci. Ministerstvo kultury proto hodlá, v rámci 
rozpočtových možností kapitoly, tyto výkonné umělce podporovat v zahájení jejich tzv. druhé 
kariéry. 

Ohledně úpravy tzv. státních záruk spočívají rizika plynoucí ze zachování současného stavu 
zejména v tom, že zahraniční půjčitelé nebudou moci dostatečně efektivně využívat možností 
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„státní záruky“ (což je institut běžně používaný i v jiných státech a praxe ukazuje, že pokud je 
daný institut v konkrétním státě zaveden, pak například vlastníci uměleckých děl ochotněji 
půjčují do tohoto státu pro výstavní účely svá umělecká díla). Důsledkem by bylo, že velké 
výstavní projekty by byly pro příspěvkové organizace paměťového typu za použití 
komerčního pojištění z finančních důvodů nerealizovatelné. K výše uvedenému je namístě pro 
ilustraci doplnit, že výše komerčního pojištění na jeden výstavní projekt Národní galerie 
v Praze realizovaný v roce 2019, u kterého tzv. státní záruka nebyla poskytnuta, byla 
vyčíslena na přibližně 24 milionů Kč, což představuje více než 5% rozpočtu příspěvkové 
organizace.  

Pokud jde o čtvrté řešené téma, tedy přidělování IČO, pak existuje riziko, že v případě, kdy 
by navrhovaná právní úprava nebyla přijata, by v případě zřízení nové státní příspěvkové 
organizace či v případě splynutí stávajících organizací de iure nebyl žádný správní orgán 
vybaven pravomocí přidělit této právnické osobě IČO. 

2.  Návrh variant řešení  

2.1 Způsob zavedení regulace 

2.1.1 Varianta 1 – Zavedení regulace novým samostatným zákonem, který by souhrnně 
obsáhl problematiky, jež je třeba řešit 

Tato varianta se nejeví jako přijatelná, neboť by vedla ke zbytečnému rozmělňování právního 
řádu.  

2.1.2 Varianta 2 – Zavedení regulace cestou novelizace zákona č. 203/2006 Sb., o 
některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákona č. 227/2009  Sb.  

Tato varianta se jeví jako vhodná, vzhledem k tomu, že řešené problematiky do věcné 
působnosti zákona č. 203/2006 Sb. z podstaty věci patří. Zároveň tato varianta umožní i další 
dílčí úpravy tohoto zákona v oblasti tzv. státních záruk podle § 6 a násl. a přidělování IČO. 

2.1.3 Varianta 3 - Zavedení regulace cestou novelizace zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud jde o osazování uměleckých děl ve 
veřejném prostoru, a cestou novelizace zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích 
podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 
Sb., pokud jde o tzv. druhou kariéru výkonných umělců a další řešená témata 

Tato varianta se nejeví jako vhodná, neboť zákon č. 134/2016 Sb. řeší zadávání veřejných 
zakázek jako takové, včetně nezbytných procesů, a byl by nad rámec věcné působnosti zatížen 
dílčími povinnostmi zadavatelů vybraných veřejných zakázek. Tento závěr jednoznačně 
vyplynul po obsáhlých konzultacích s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

2.2 Zavedení povinnosti zadavatele veřejné zakázky na stavební práce 
zajistit v souvislosti s touto veřejnou zakázkou instalaci výtvarného díla 
nebo díla užitého umění do veřejného prostoru  
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2.2.1 Varianta 0 – zachování současného stavu 

Tato varianta předpokládá zachování současného stavu, tedy nezavádět novou povinnost 
zadavatelů veřejných zakázek zadat – v souvislosti s realizací veřejné zakázky na stavební 
práce – zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění. Tato varianta se, již s ohledem na účel 
zamýšlené právní úpravy, jeví jako nevyhovující: nebyl by řešen identifikovaný problém, tedy 
kultivace veřejného prostoru. 

2.2.2 Varianta 1 – zavedení nové povinnosti zadavatele veřejné zakázky zadat 
v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého 
umění 

Tato varianta předpokládá, že zadavatel veřejné zakázky na stavební práce bude povinen 
zadat v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého 
umění, a to v zájmu kultivace veřejného prostoru; vznikne tedy nové umělecké dílo. Tato 
varianta se jeví jako vhodná, neboť má dva přínosy: kultivaci veřejného prostoru a podporu 
vzniku nových výtvarných děl a děl užitého umění. 

2.2.3 Varianta 2- zavedení nové povinnosti zadavatele veřejné zakázky zajistit 
v souvislosti s touto veřejnou zakázkou instalaci výtvarného díla nebo díla užitého umění 
do veřejného prostoru, přičemž zhotovení díla nemusí zadat, ale postačí, když instaluje 
již existující dílo  

Tato varianta předpokládá, že zadavatel veřejné zakázky na stavební práce bude povinen 
zajistit instalaci výtvarného díla nebo díla užitého umění, aniž by nutně musel zadat jeho 
zhotovení jako takové – zadavatel může již vytvořené dílo například koupit. Protože jedním 
z účelů návrhu je podpora umělecké tvorby, tedy podpora vytváření nových uměleckých děl, 
nejeví se tato varianta jako optimální. 

2.3 Vymezení veřejných zakázek, k nimž se bude vztahovat povinnost 
zadavatele zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění 
(poznámka: tento bod se uplatní jen tehdy, pokud v bodě 2.2 bude zvolena jiná varianta než 
„nulová“) 
 
2.3.1 Varianta 0 – Nebude omezen okruh veřejných zakázek, jejichž zadavatelé ponesou 
povinnost zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění 

Tato varianta předpokládá, že nebude zvlášť vymezen, resp. definován, okruh veřejných 
zakázek na stavební práce, jejichž zadavatelé ponesou povinnost zadat zhotovení výtvarného 
díla / díla užitého umění.  Povinnost zadat zhotovení díla bude tedy mít každý zadavatel 
veřejné zakázky na stavební práce. Vzhledem k potřebě vyrovnání dvou veřejných zájmů, 
tedy veřejného zájmu na minimalizaci zátěže zadavatelů veřejných zakázek a s tím související 
zátěže dodavatelů (ve smyslu § 5 zákona č. 134/2016 Sb.), a veřejného zájmu na kultivaci 
veřejného prostoru, se tato varianta nejeví jako vhodná: znamenala by nadměrnou zátěž pro 
každého zadavatele každé veřejné zakázky na stavební práce, byť by se jednalo například o 
opravu budovy, v níž sídlí obecní úřad, s předpokládanou hodnotou v řádu desetitisíců Kč. 
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2.3.2 Varianta 1 – Okruh veřejných zakázek na stavební práce, jejichž zadavatelé 
ponesou povinnost zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění, bude vymezen 
pouze podle výše předpokládané hodnoty.  

Tato varianta, ač právně jednoznačná (lze využít pojmosloví zákona č. 134/2016 Sb., tedy 
kategorii podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky) se nejeví jako vhodná, neboť pomíjí 
veřejné zakázky, u nichž z podstaty věci není třeba vyčleňovat částku na vytvoření díla 
určeného ke kultivaci veřejného prostoru – typicky: komplexní obnova nemovité kulturní 
památky, kdy není třeba „za každou cenu“ kultivovat její okolí, resp. slovy zákona č. 20/1987 
Sb.: prostředí. 

2.3.3 Varianta 2 - Okruh veřejných zakázek na stavební práce, jejichž zadavatelé 
ponesou povinnost zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění, bude vymezen 
podle druhu stavebních prací.  

Tato varianta by znamenala, že při veřejné zakázce na určité zákonem vymezené stavební 
práce, byť i třeba v řádu desetitisíců Kč předpokládané hodnoty (např. drobná oprava stavby, 
v níž sídlí obecní úřad), by byl zadavatel povinen vyčlenit určitou částku na zhotovení  
uměleckého díla nebo jeho koupi a jeho instalaci ve veřejném prostoru, čímž by v konečném 
důsledku mohlo dojít až k nadprodukci  děl a tedy nikoli ke kultivaci veřejného prostoru, ale 
spíše k opačnému jevu: k obsazení veřejného prostoru nekvalitními a nehodnotnými díly. 
Jinak vyjádřeno: šlo by o upřednostnění kvantity před kvalitou, což jde ovšem proti účelu 
návrhu.  

2.3.4 Varianta 3 - Okruh veřejných zakázek na stavební práce, jejichž zadavatelé 
ponesou povinnost zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění, bude vymezen 
s využitím dvou kritérií: výší předpokládané hodnoty a druhem stavebních prací.  

Tato varianta se jeví jako optimální: zátěž zadavatelů veřejných zakázek se omezí jen na 
„největší“ veřejné zakázky (nadlimitní), a pouze na ty, u nichž je vytvoření uměleckého díla 
logické a žádoucí (např. úpravy veřejného prostranství nebo stavby občanského vybavení). 
Přitom budou zavedeny též potřebné výjimky týkající se třeba případů, kdy není možné 
v případě rekonstrukce stavby instalovat do ní výtvarné dílo. 

 
2.4 Posuzování umělecké kvality zadaného výtvarného díla / díla užitého 
umění  
 
2.4.1 Varianta 0 – Umělecká kvalita díla nebude posuzována 

Tato varianta předpokládá, že zadavatel veřejné zakázky zadá zhotovení díla, toto dílo 
vznikne a bude osazeno do veřejného prostoru. Nejeví se jako vhodná, ba ani jako přijatelná, 
neboť hrozí riziko osazování veřejného prostoru umělecky nehodnotnými díly. 

 
2.4.2 Varianta 1 – Umělecká kvalita díla bude posuzována odborným poradním 
orgánem, který ustaví zadavatel 
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Tato varianta předpokládá, že zadavatel veřejné zakázky ustaví poradní orgán, který bude 
složen zčásti ze zástupců zadavatele (neboť ten nese odpovědnost za plnění povinností 
souvisejících s instalací díla) a zčásti z nezávislých odborníků. Zároveň zadavatel vydá 
základní dokumenty pro činnost komise: stanovy, jednací řád. 

2.4.3 Varianta 2 – Umělecká kvalita bude posuzována orgánem veřejné správy 

Tato varianta byla sice zvažována, avšak byla shledána jako nevhodná. Spočívá v tom, že 
uměleckou kvalitu díla, jež má být osazeno, by posuzovalo nejspíše Ministerstvo kultury coby 
ústřední orgán státní správy pro oblast umění. Teoreticky lze zvažovat i zavedení nové 
působnosti například pro krajské úřady či obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tato 
varianta je ovšem těžkopádná a znamenala by nárůst administrativní zátěže pro zadavatele a 
rovněž potřebu navýšení limitu přepočtených úvazků („tabulkových míst“) na straně 
příslušného správního orgánu a zároveň též prodloužení příslušného posuzovacího procesu. 

 
2.5 Vázanost zadavatele závěrem odborného poradního orgánu (poroty) 
ustaveného zadavatelem pro výtvarnou soutěž 
 
2.5.1 Varianta 0 

Tato varianta obsahově spočívá v tom, že zadavatel nebude vázán závěry, které formuluje jím 
ustavený poradní orgán - porota. Vzhledem k tomu, že – dovedeno do důsledků – by podle 
této varianty bylo hodnocení umělecké kvality díla vlastně bezpředmětné, je tato varianta 
nepřijatelná. 
 
2.5.2 Varianta 1 – Úplná vázanost zadavatele závěry odborného poradního orgánu 

Tato varianta předpokládá, že zadavatel bude vždy vázán závěry jím ustaveného poradního 
orgánu (poroty, komise). Problém však může nastat tehdy, pokud například komise v rámci 
hodnocení návrhů podaných do soutěže shledá, že žádný z návrhů není přijatelný, třeba 
z důvodu nedostatečné umělecké kvality či nemožnosti umístění díla v souvislosti s místem, 
kde je veřejná zakázka realizována anebo z důvodu, že osazení díla, byť umělecky kvalitního, 
není možné například z právních důvodů.  

 
2.5.3 Varianta 2 – Částečná vázanost zadavatele závěry odborného poradního orgánu 

Tato varianta představuje kompromis mezi variantou 0 a 1. Záleží v tom, že zadavatel bude 
vázán závěrem poradního orgánu (poroty), avšak s výjimkou případů, kdy respektování 
závěrů komise brání důvody hodné zvláštního zřetele, typicky důvody vyplývající z právních 
předpisů. Takovým důvodem může být třeba situace, kdy jiný právní předpis splnění 
povinnosti zadavatele neumožňuje (například právní předpisy z oblasti památkové péče nebo 
ochrany přírody a krajiny). 

Poznámka: U varianty 1 i 2 musí platit, že negativní závěr poroty nemůže bránit dalšímu 
postupu zadavatele při realizaci veřejné zakázky. Příklad: jestliže zadavatel hodlá v rámci 
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výstavby nového divadla umístit do foyer mozaiku a komise odmítne všechny návrhy podané 
do příslušné veřejné soutěže, nemůže to být důvodem pro zastavení stavby. 

 
2.6 Finanční podpora výkonných umělců, kteří se již nemohou věnovat své 
umělecké profesi 
 
2.6.1 Varianta 0  

Tato varianta předpokládá zachování současného stavu, kdy finanční podpora výkonných 
umělců, kteří se již nemohou věnovat své umělecké profesi, není právně řešena. 

Tato varianta se jeví jako nevhodná, neboť neřeší problém, na který opakovaně upozorňuje 
odborná veřejnost, zejména v oblasti taneční. Problém se ovšem týká i jiných výkonných 
umělců, např. hudebníků. 

 
2.6.2 Varianta 1 – Finanční podpora bude řešena zvláštním právním nástrojem, 
obdobou penzijního připojištění se státním příspěvkem 

Ministerstvo kultury zvažovalo zavedení nástroje podobného penzijnímu připojištění se 
státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., avšak nakonec od toho z více důvodů 
upustilo. Tento nástroj by mimo jiné vyžadoval přesné vymezení výkonných umělců, kteří by 
mohli státní příspěvek čerpat, dále kritéria, která by museli umělci splňovat například ohledně 
praxe, apod. – což není dobře možné. Po zavedení tohoto nástroje sice volá odborná veřejnost 
v oblasti taneční, avšak nástroj by se měl týkat, pokud by byl zaveden, všech výkonných 
umělců, kteří se již nemohou věnovat svému původnímu povolání. Kromě toho by tento 
nástroj byl značně administrativně náročný pro Ministerstvo kultury, pro zaměstnavatele 
výkonných umělců i pro žadatele. Tato varianta se tedy jeví rovněž jako nevhodná – 
znamenala by přímý nárůst výdajů státního rozpočtu, byť marginální, a rovněž by znamenala 
potřebu navýšení limitu přepočtených úvazků v rámci Ministerstva kultury, neboť by bylo 
nutno zajistit administraci agendy. 

2.6.3 Varianta 2 – Finanční podpora bude řešena zvláštním právním nástrojem, 
obdobou zvláštního příspěvku horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb. 

Ministerstvo kultury rovněž zvažovalo právní nástroj obsahově odpovídající příspěvku 
horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., tedy vyplácení pevně stanovené měsíční částky. Tato 
varianta ovšem má shodné nedostatky jako varianta 1: tento nástroj by byl značně 
administrativně náročný pro Ministerstvo kultury, pro zaměstnavatele výkonných umělců i 
pro žadatele. Tato varianta se tedy jeví rovněž jako nevhodná – znamenala by přímý nárůst 
výdajů státního rozpočtu a rovněž by znamenala potřebu navýšení limitu přepočtených 
úvazků v rámci Ministerstva kultury, neboť by bylo nutno zajistit administraci agendy. 

2.6.4 Varianta 3 – Finanční podpora bude řešena v rámci stávajících právních nástrojů 
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Tato varianta předpokládá využití institutu tzv. stipendií podle § 10 a násl. zákona č. 203/2006 
Sb. Tzv. stipendium, tedy příspěvek na tvůrčí nebo studijní účely, se jeví jako efektivní 
nástroj, s jehož využitím může výkonný umělec zahájit svoji tzv. druhou kariéru, bude ovšem 
potřebné provést příslušné úpravy zákona č. 203/2006 Sb., zejména pokud jde o vymezení 
možných příjemců příspěvku. Odpadá definice výkonného umělce, nezbytná u varianty 1 a 2, 
a náklady budou hrazeny v rámci programu Kulturní aktivity (rozpočtová kapitola 334 - 
Ministerstvo kultury), z něhož jsou tzv. stipendia poskytována. Nárůst administrativy v rámci 
Ministerstva kultury bude při této variantě marginální (jednalo by se max. o 1 služební místo 
ve 12. platové třídě); nárůst zátěže pro zaměstnavatele výkonných umělců rovněž.   

 
2.7 Vymezení výkonných umělců pro účely návrhu  
 
2.7.1 Varianta 0  

Tato varianta navazuje na téma celkového pojetí podpory tzv. druhé kariéry výkonných 
umělců cestou příspěvků na studijní nebo tvůrčí účely podle zákona č. 203/2006 Sb. a 
nepředpokládá žádnou definici výkonného umělce.  

2.7.2 Varianta 1 – využití definice výkonného umělce podle § 67 odst. 1 zákona č. 
121/2000 Sb. 

Tato varianta nepředpokládá zvláštní právní vymezení výkonného umělce, který bude moci 
finanční prostředky čerpat, předpokládá využití pojmosloví zákona č. 121/2000 Sb. 
Rozhodující bude právní vlastnost fyzické osoby - výkonného umělce, přičemž bude na 
osobě, aby tuto vlastnost prokázala. Nevýhodou této varianty je, že pojem „výkonný umělec“ 
je v § 67 odst. 1 autorského zákona vymezen značně široce.  

2.7.3 Varianta 2 – využití definicí jednotlivých kategorií výkonného umělce podle jiných 
právních předpisů 

Tato varianta předpokládá zavedení konkrétního výčtu kategorií výkonných umělců, kteří by 
mohli státní podporu čerpat, a to například s využitím katalogu prací (nařízení vlády č. 
222/2010 Sb.). Výhodou této varianty je možnost odkázat na jiný právní předpis a tedy 
vymezit, kterým výkonným umělcům může být příspěvek poskytnut. 

 
2.8 Přidělování identifikačního čísla osoby státní příspěvkové organizaci 
nově zřízené Ministerstvem kultury  
 
2.8.1 Varianta 0 – zachování stávajícího stavu 

Tato varianta znamená, že Ministerstvu kultury coby orgánu veřejné moci nadále nebude 
založena pravomoc přidělit IČO státní příspěvkové organizaci, kterou by případně podle 
zákona č. 203/2006 Sb. nově zřídilo či která by vznikla splynutím stávajících státních 
příspěvkových organizací. Přísně vzato, nově zřízené organizaci by neměl kdo přidělit IČO, 
neboť chybí příslušná pravomoc editora.  
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2.8.2 Varianta 1 – Ministerstvo kultury bude přidělovat IČO státním příspěvkovým 
organizacím, jež nově zřídí 

Tato varianta je vhodná, neboť odstraní právní mezeru týkající se přidělování IČO nově 
zřizovaným státním příspěvkovým organizacím, byť je nutno konstatovat, že zřizování 
nových státních příspěvkových organizací podle § 3 zákona č. 203/2006 Sb. je záležitost 
v podstatě kabinetní. Nelze ovšem vyloučit, že Ministerstvo kultury rozhodne o splynutí 
stávajících státních příspěvkových organizací, přičemž vznikne nová organizace (§ 178 odst. 
3 zákona č. 89/2012 Sb.), které bude nutno přidělit IČO. 

 
3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Základní přínos návrhu spočívá v zavedení právního mechanismu pro zajištění kultivace 
veřejného prostoru tím způsobem, že do něj budou osazována kvalitní výtvarná díla či díla 
užitého umění. Může jít o díla umístěná v exteriéru (například socha či kašna) v parku i díla 
interiérová (například mozaika či freska realizovaná v interiéru budovy divadla či školy). Tato 
kultivace veřejného prostoru dnes citelně chybí. V neposlední řadě jde i o podporu tvorby 
současného umění, které bude zpřístupněno veřejnosti; tento institut celkově přispěje 
k naplnění jednoho z cílů Státní kulturní politiky. 

Další, neméně podstatný, přínos návrhu je umožnění poskytování tzv. stipendií, tedy 
příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (§ 10 a násl. zákona č. 203/2006 Sb.), výkonným 
umělcům, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi, typicky ze zdravotních 
důvodů. Zde návrh umožní, v návaznosti na příslušnou novelizaci § 10 uvedeného zákona, 
plně využít nelegislativní nástroj poskytování tzv. stipendií fyzickým osobám bez stanovení 
horní věkové hranice; bude též možné, aby Ministerstvo kultury stanovilo samostatný okruh 
tzv. stipendií s určením právě pro výkonné umělce, kteří potřebují zahájit tzv. druhou kariéru 
– tedy potřebují věnovat se jiné činnosti, byť spjaté s jejich původní profesí. Využití institutu 
stipendií pro řešení identifikovaného problému je ze všech zvažovaných variant nejlepší.  

Přínosem návrhu je rovněž zkrácení lhůt, do kterých musí žadatel o poskytnutí „státní záruky“ 
předkládat žádosti Ministerstvu kultury, a ponechání hodnoty vypůjčovaných předmětů 
v měně, kterou určí půjčitel jako rozhodnou a se kterou běžně operuje. Kvůli pohybu 
směnného kurzu by mohlo být případné plnění jednostranně nevýhodné, ať už pro Českou 
republiku, nebo pro půjčitele. 

Konečně je přínosem návrhu zavedení pravomoci Ministerstva kultury coby editora ve smyslu 
zákona č. 111/2009 Sb. přidělit identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizaci, již 
v oblasti kultury může zřídit (byť de facto je tento přínos spíše kabinetní) nebo rozhodnout o 
jiné změně, například o splynutí (§ 178 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.), kdy tato změna si 
vyžádá přidělení identifikačního čísla osoby.  

Návrh si vyžádá určité náklady, jež jsou blíže pojednány v kapitole 3.2.  
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Jde především o náklady, které ponesou zadavatelé vybraných nadlimitních veřejných 
zakázek na stavební práce. Tyto náklady na vytvoření výtvarného díla či díla užitého umění 
budou činit 1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tato konstrukce zhruba odpovídá 
dříve účinné právní úpravě, jež sice předpokládala možnost, resp. povinnost, vyčlenit až 4% 
na kultivaci veřejného prostoru (v souvislosti s veřejnou výstavbou), avšak minimální limit 
1% se jeví jako postačující. Zadavatel samozřejmě může na vytvoření díla vyčlenit i částku 
vyšší. Uvedená částka je počítána z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Tyto náklady nelze přesně vymezit, neboť sice existuje evidence veřejných zakázek, avšak 
není dobře možné z této evidence vybrat nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jichž 
by se povinnost zadavatele týkala.  

Příklad: v roce 2015 zadali veřejní zadavatelé celkem 342 nadlimitních veřejných zakázek na 
stavební práce v celkovém objemu 34,2 mld. Kč, avšak nejsou k dispozici dostatečně 
relevantní údaje o tom, které z těchto veřejných zakázek by podléhaly režimu navrhované 
úpravy a které nikoli (například které veřejné zakázky se týkaly například rekonstrukce 
kulturních památek či – z povahy věci – realizace liniových staveb).  

Dále jde o náklady na rozšířené poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely. Jeví se 
jako vhodné, aby v rámci programu Kulturní aktivity, v jehož rámci Ministerstvo kultury 
poskytuje prostředky ze státního rozpočtu fyzickým osobám, byly pokud možno navýšeny 
finanční prostředky tak, aby mohl být naplněn účel návrhu. Pokud by nebyly tyto náklady 
navýšeny, bylo by možné řešit navýšení prostředků určených na tzv. stipendia v rámci 
programu Kulturní aktivity. V letech 2016 – 2018 vynakládalo Ministerstvo kultury na tzv. 
stipendia částku 5 – 6 mil. Kč ročně, přičemž výše jednoho stipendia se pohybovala, i 
v závislosti na jednotlivém uměleckém oboru, cca od 60 do 90 tis. Kč ročně. Pokud by se 
podařilo alokovanou částku navýšit na dvojnásobek, přičemž by polovina byla určena pro 
výkonné umělce, resp. pro realizaci jejich tzv. druhé kariéry, bylo by možné poskytnout 
stipendium v roční výši například 18 tis. Kč, bylo by možné touto částkou ročně podpořit cca 
300 výkonných umělců za účelem „nastartování“ jejich tzv. druhé kariéry.  

K tomu lze podotknout, že Institut umění – Divadelní ústav, když zpracovával podklady pro 
návrh, předpokládal konstrukci zhruba odpovídající penzijnímu připojištění se státním 
příspěvkem, přičemž státní příspěvek, vyplácený z rozpočtové kapitoly 334 – Ministerstvo 
kultury, by činil maximálně 18 tis. Kč / rok / osoba. S touto částkou, byť v jiném právním 
režimu, zachází i Ministerstvo kultury. 

Náklady nevzniknou - nelze očekávat, že po změně lhůty začnou organizace žádat o „státní 
záruku“ v řádově jiných počtech. Riziko zničení předmětů nepovažujeme za náklad a 
nesouvisí s navrhovanou změnou.   

Navrhovaná právní úprava si tedy vyžádá určité náklady, a to jednak náklady na straně 
zadavatelů vybraných veřejných zakázek na stavební práce, jednak náklady na straně 
Ministerstva kultury coby poskytovatele tzv. stipendií. Tyto náklady jsou obecně hrazeny 
v rámci rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury, bylo by však žádoucí (ne však 
nezbytné) prostředky kapitoly navýšit. 
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S přijetím navržené úpravy je spojena marginální potřeba navýšení limitu přepočtených 
úvazků (počtu zaměstnanců) v rámci Ministerstva kultury a objemu prostředků na platy, 
pokud by byly navýšeny prostředky kapitoly 334 – Ministerstvo kultury, jak výše uvedeno. 
Ve vztahu k podkapitole 2.6.4 lze konstatovat, že by bylo v takovém případě zapotřebí navýšit 
počet přepočtených úvazků o jeden, a to v platové třídě 12; Ministerstvo kultury by však bylo 
patrně schopno zajistit realizaci agendy v rámci stávajících limitů na platy, resp. přepočtená 
místa. 

3.2  Náklady 

Zadavatelům vybraných nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce vznikne povinnost 
vynaložit částku odpovídající alespoň jednomu procentu z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. Tento právní pojem je jednoznačný (§ 16 zákona č. 134/2016 Sb.) a zadavatel s ním, 
resp. s předpokládanou hodnotou zakázky, od počátku zadávacího řízení pracuje. Z hlediska 
návrhu nezáleží na tom, za jakou cenu bude nakonec veřejná zakázka realizována. Uvedená 
povinnost se bude vztahovat pouze k veřejným zakázkám nadlimitním, tedy k takovým, u 
nichž výše předpokládané hodnoty činí alespoň 149 224 000 Kč; tato výše vyplývá z § 4 
nařízení vlády č. 172/2016 Sb. Zároveň návrh předpokládá věcné omezení: povinnost 
zadavatele se bude vztahovat pouze k vybraným stavebním pracím, vztahujícím se ke stavbě 
občanského vybavení, ke stavbám dopravní a technické infrastruktury a k úpravám veřejného 
prostranství (nové stavbě či rekonstrukci stávající stavby) a zároveň návrh stanoví výjimky 
týkající se případů, kdy z objektivních důvodů není možné či vhodné příslušné „jedno 
procento“ vyčlenit – půjde například o některé liniové stavby nebo o rekonstrukce kulturních 
památek.  

Zadavatelům vybraných nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce vznikne též 
povinnost ustavit odbornou komisi (porotu), která bude posuzovat návrh či návrhy děl, jež 
mají být v souvislosti s veřejnou zakázkou realizována, a hradit plat jejím členům (práce členů 
komise bude tzv. závislou prací ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb.). V porovnání 
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky budou ovšem tyto náklady marginální, 
pohybující se – nikoli v rozporu s § 1a zákona č. 262/2006 Sb. – v řádu desetitisíců Kč. 

Další náklady mohou vzniknout Ministerstvu kultury, resp. rozpočtové kapitole 334 – 
Ministerstvo kultury. Jak výše pojednáno, jeví se jako vhodné řešit podporu zahájení tzv. 
druhé kariéry výkonných umělců cestou příspěvků podle § 10 a násl. zákona č. 203/2006 Sb. 
V této souvislosti se ovšem jeví jako potřebné navýšit rozpočet kapitoly 334 – Ministerstvo 
kultury v programu Kulturní aktivity s určením na tzv. stipendia, a to cca o 6 mil. Kč ročně.  

Dílčí změnou právní úpravy poskytování tzv. státní záruky navrhovaným způsobem další 
náklady nevzniknou, neboť stávající právní režim zůstane zachován.  

Ohledně tématu přidělování identifikačního čísla osoby nevzniknou žádné náklady.  

3.3 Přínosy 

Základní přínosy návrhu jsou uvedeny v bodě 3.1. Návrh především poskytne právní nástroj 
pro efektivní kultivaci veřejného prostoru osazováním výtvarných děl či děl užitého umění, 
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jejichž kvalitu bude posuzovat odborný poradní orgán zřízený zadavatelem, jakož i pro 
podporu vzniku výtvarných děl a děl užitého umění. Dále návrh poskytne právní nástroj 
k podpoře výkonných umělců, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké profesi 
(typicky: tanečníků či hudebníků), a to bez nutnosti nového právního vymezení. Výkonný 
umělec tedy bude moci čerpat tzv. stipendium například pro účely rekvalifikace v rámci 
oboru, v němž dříve působil, přičemž podmínky stanoví Ministerstvo kultury v rámci 
vyhlášené výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na tvůrčí nebo studijní činnost. 
Dále je přínosem návrhu úprava tzv. státních záruk podle § 6 a násl. zákona č. 203/2006 Sb.; 
přínos spočívá především ve zvýšení jistoty a předpokládané ochoty půjčitele při možnostech 
využití daného institutu, což vyplývá ze zkrácení lhůty pro předložení žádosti a ze zrušení 
povinného měnového přepočtu. Konečně je přínosem návrhu výslovné zakotvení oprávnění 
Ministerstva kultury přidělit IČO přidělené správcem základního registru nově vzniklé státní 
příspěvkové organizaci v oblasti kultury. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Konkrétně jsou jednotlivé varianty řešení rozebrány v části 4, zde je uvedeno přehledné a 
stručné shrnutí. O obecných nákladech a přínosech navrhované právní úpravy pojednává tato 
část hodnocení dopadů právní regulace v bodech 3.1 – 3.3. Pořadí variant je uvedeno 
v následující tabulce; přitom vhodná varianta je označena v pořadí „1“, nevhodná varianta 
(leč případně akceptovatelná) je označena v pořadí „2“ a varianta, jež se jeví nepřijatelnou, 
nicméně byla při zpracování materiálu alespoň v počátku zvažována, je označena v pořadí 
„3“; přitom více variant může být číselně i věcně označeno shodně. 

Při posuzování variant Ministerstvo kultury hodnotilo u jednotlivých variant (v závislosti na 
tématu, jež je v konkrétní variantě řešeno) tyto základní parametry: 

1) Nutnost právní úpravy jako takové (její význam pro odstranění problémů, jež 
Ministerstvo kultury identifikovalo) a formu jejího zařazení do právního řádu. 

2) Vymahatelnost právní úpravy (aby byla právní úprava efektivně vymahatelná, je nutné 
přesné vymezení práv a povinností jednotlivých zúčastněných subjektů). 

3) Ekonomické dopady na zúčastněné subjekty, jimiž jsou (a) zadavatelé vybraných 
nadlimitních veřejných zakázek včetně obcí a krajů (je třeba, při naplnění účelu právní 
úpravy, klást na zadavatele co možná nejmenší administrativní a finanční nároky) a 
dále (b) výkonní umělci, kteří se z různých, především zdravotních, důvodů nemohou 
již věnovat své původní umělecké profesi. 

4) Ekonomické dopady na Ministerstvo kultury coby správce kapitoly státního rozpočtu. 
5) Přínos pro nejširší veřejnost (týká se tématu kultivace veřejného prostoru osazováním 

kvalitních uměleckých děl). 

Téma Varianta 0 Pořadí Varianta 1  Pořadí Varianta 2 Pořadí Varianta 3 Pořadí 
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V zásadě lze konstatovat, že nulové varianty (vyjma tématu 2.7, kdy nulová varianta přímo 
navazuje na vyhodnocení variant v tématu 2.6) neřeší konkrétní identifikovaný problém a jako 
takové jsou nepřijatelné. Při zvažování vhodnosti variant muselo Ministerstvo kultury, 
v součinnosti s konzultujícími subjekty, nalézt nezbytný kompromis mezi těmito faktory: (1) 
povinnost zadavatelů vybraných veřejných zakázek zajistit, aby v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky byla vyčleněna stanovená částka na realizaci uměleckého díla (sochařského, 
výtvarného), které bude instalováno ve veřejném prostoru a tak přispěje k jeho kultivaci, (2) 
zabránit osazování veřejného prostoru nekvalitními uměleckými díly jen proto, aby byla 
splněna zákonná povinnost. Ohledně podpory tzv. druhé kariéry umělců a formulací 
příslušného právního nástroje pak bylo nutno zabývat se tématem definice výkonného umělce 
a rozpočtovými možnostmi Ministerstva kultury (samozřejmě v obecné rovině). V případě 
přidělování IČO nově zřízeným státním příspěvkovým organizacím byla formulace a 
vyhodnocení variant jednoduchá, v případě státních záruk se situace jeví obdobně – zkrácení 
lhůt, které se ukázaly jako nepřiměřeně dlouhé, a větší komfort zejména pro půjčitele, kdy již 
nebude nutno uvádět celkovou výši náhrady za předměty, pro které je požadováno uzavření 
dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět, pouze v českých korunách. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Při výběru nejvhodnější varianty Ministerstvo kultury vycházelo v základu z následujícího: 

a) Je třeba zavést právní nástroj pro podporu vzniku nových výtvarných děl nebo děl užitého 
umění ve veřejném prostoru, a to ve vztahu k zadávání vybraných veřejných zakázek (ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb.). Tento nástroj má spočívat v tom, že zadavatelé vybraných 
nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce budou v souvislosti s veřejnou zakázkou 
zadávat i zhotovení výtvarného díla nebo díla užitého umění, jež bude umístěno ve veřejném 
prostoru. Částka, již na tento účel zadavatel vyčlení, bude činit alespoň 1% předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

2.1 ------ ------ nepřijatelná 3 vhodná 1 nepřijatelná 3 

2.2 nepřijatelná 3 vhodná 1 nevhodná 2 ----- ----- 

2.3 nepřijatelná 3 nevhodná 2 nevhodná 2 vhodná 1 

2.4 nepřijatelná 3 vhodná 1 nevhodná 2 ----- ----- 

2.5 nepřijatelná 3 nevhodná 2 vhodná 1 ----- ----- 

2.6 nepřijatelná 3 nevhodná 2 nevhodná 2 vhodná 1 

2.7 vhodná 1 nevhodná 2 nevhodná 2 ----- ----- 

2.8 nepřijatelná 3 vhodná 1 ----- ----- ----- ----- 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBH3FR5MM)



 20 

b) Je třeba vytvořit právní nástroj, který by umožnil efektivně finančně podporovat (ze 
státního rozpočtu) výkonné umělce, kteří se již nemohou věnovat své původní umělecké 
profesi. 

c) Pro zachování využitelnosti institutu tzv. státní záruky je nezbytné provést navrhované dílčí 
změny stávající úpravy. V opačném případě by mohla být ohrožena schopnost těch 
nejvýznamnějších paměťových institucí pořádat výstavní projekt větší rozsahu.  
 

4.1  Problematika způsobu zavedení regulace 

Varianta 0 nebyla ani formulována – potřeba právní úpravy je zřejmá a nulová varianta tedy 
z povahy věci nepřichází v úvahu. 

Byla zvolena varianta 2 – veškerá materie, již je třeba řešit, bude upravena v zákoně č. 
203/2006 Sb., do jehož věcné působnosti patří. Po konzultacích s Ministerstvem pro místní 
rozvoj se ukázala jako nepřijatelná varianta 3, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj striktně 
odmítlo novelizaci zákona č. 134/2016 Sb. Varianta 1, tedy řešení všech identifikovaných 
problémů v samostatném zákoně, by pak vedla k nežádoucímu rozmělňování právního řádu, 
kdy například materie týkající se tzv. státních záruk by byla řešena jiným zákonem než 
zákonem č. 203/2006 Sb., do jehož věcné působnosti patří.  

4.2  Problematika zavedení povinnosti zadavatele veřejné zakázky na stavební 
práce zajistit v souvislosti s touto veřejnou zakázkou instalaci výtvarného 
díla nebo díla užitého umění do veřejného prostoru 

Byla zvolena varianta 1, a to ze dvou základních důvodů: účelem návrhu je jednak kultivace 
veřejného prostoru cestou osazování výtvarných děl či děl užitého umění, jednak podpora 
toho, aby vznikala nová umělecká díla. Jde tedy nejen o kultivaci veřejného prostoru (slovy § 
34 zákona č. 128/2000 Sb.: veřejných prostranství), ale též o podporu současné umělecké 
tvorby. Varianta 0 je nepřijatelná, neboť neřeší identifikovaný problém. Varianta 2 byla 
bedlivě zvažována, obsahově by navazovala na právní konstrukci pojednanou v části 1.3, 
avšak vzhledem k potřebě podpory současné umělecké tvorby byla shledána jako nevhodná. 
Zadavatel veřejné zakázky tedy bude zadávat – cestou veřejné soutěže – vytvoření nového 
uměleckého díla a nebude se moci omezit jen na koupi již existujícího díla a jeho osazení. 
Zejména u výtvarných děl interiérových (např. mozaiková výzdoba vestibulu školy či 
knihovny) je vhodné vytvoření díla přímo ad hoc.  

4.3  Problematika vymezení veřejných zakázek, k nimž se bude vztahovat 
povinnost zadavatele zadat zhotovení výtvarného díla / díla užitého umění  

Vzhledem k tomu, že u tématu 2.2 nebyla zvolena nulová varianta, zabývalo se Ministerstvo 
kultury i tímto tématem.  

Byla zvolena varianta 3. Tato varianta je vlastně kompromisním řešením problému, v němž 
na jedné straně stojí reálná potřeba kultivace veřejného prostoru a na druhé straně jistá hrozba 
instalace nekvalitních uměleckých děl. Dále se nutně uplatnil aspekt finanční zátěže 
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zadavatelů veřejných zakázek. Půjde pouze o zadavatele veřejných zakázek na stavební práce, 
neboť u veřejných zakázek na dodávky či na služby by požadavek na kultivaci veřejného 
prostoru byl nelogický (pokud například obec či kraj zadá veřejnou zakázku na IT služby, 
vskutku není důvod, aby v souvislosti s touto zakázkou musel zadavatel vybavit budovu sídla 
obecního či krajského úřadu například plastikou či kašnou). Mimo jiné i z tohoto důvodu 
nepřipadá v úvahu varianta nulová. Varianta 1 a 2 nejsou vhodné: právní úprava musí 
pamatovat na situace, kdy osazení uměleckého díla v souvislosti se stavebními pracemi není 
vhodné, případně ani právně možné (což se může týkat například rekonstrukce nemovitých 
kulturních památek). Tyto varianty by také ve svém důsledku mohly vést až k „nadprodukci“ 
děl, která by vznikala pouze proto, aby zadavatel splnil svou zákonnou povinnost. Pojednaná 
povinnost může být splněna realizací interiérového i exteriérového díla; může být též splněna 
realizací více děl (například mozaikou ve vestibulu knihovny a zároveň plastikou ve veřejném 
prostoru před knihovnou). 

4.4 Problematika posuzování umělecké kvality zadaného výtvarného díla / díla 
užitého umění  

Byla zvolena varianta 1, podle které zadavatel ustaví odborný poradní orgán, který – 
zejména v rámci veřejné soutěže – bude posuzovat návrhy uměleckých děl vzniklých 
v souvislosti s danou veřejnou zakázkou. Předpokládá se, že členové komise budou konat 
práci v rámci pracovněprávního vztahu, například na základě dohody o provedení práce. 
Komise bude nejméně pětičlenná a základní dokumenty k její činnosti (stanovy, jednací řád) 
vydá zadavatel veřejné zakázky. Úkolem komise (poroty) bude posoudit kvalitu výtvarného 
díla či díla užitého umění, jež bude zhotoveno a instalováno v souvislosti s danou veřejnou 
zakázkou; přitom bude posuzovat jednak dílo jako takové, jednak vhodnost jeho osazení (což 
se týká zejména veřejných prostranství). Varianta nulová se jeví nepřijatelnou: opomíjí 
nezbytnou fázi hodnocení díla, takže by hrozilo riziko osazování veřejného prostoru, 
nevyjímaje například interiéry veřejných budov, nekvalitními díly. Varianta 2, která 
předpokládá posuzování návrhu díla či děl orgánem veřejné správy, byla shledána nevhodnou: 
za realizaci veřejné zakázky odpovídá zadavatel (stručně shrnuto) a není vhodné, aby do této 
jeho kompetence zasahoval správní orgán „zvenčí“, když to není nezbytné a řešení problému 
osazení kvalitního uměleckého díla může řešit zadavatel sám, s využitím jím ustavené poroty. 

4.5 Problematika vázanosti zadavatele závěrem odborného poradního orgánu 
(komise, poroty) ustaveného zadavatelem pro výtvarnou soutěž 

Byla zvolena varianta 2. Jeví se jako potřebné, aby zadavatel veřejné zakázky byl ohledně 
kvality a osazení uměleckého díla, které v souvislosti s danou veřejnou zakázkou vzniká, 
vázán závěry, jež „jeho“ poradní orgán formuluje. Tato vázanost však nemůže být 
bezvýhradní – může nastat situace, že například odborný poradní orgán kladně posoudí 
výtvarné dílo (sochu) a místo, kam má být osazena, a následně se zjistí, že osazení není 
možné, z důvodů věcných či právních. Pro tyto případy, jež lze označit jako „hodné 
zvláštního zřetele“, musí mít zadavatel právní možnost oslyšet, byť třeba jen do určité míry, 
závěr odborné komise (poroty). Může nastat situace, kdy kvalitní umělecký artefakt nelze 
osadit na předpokládané místo třeba z důvodu nestability podloží, což bude zjištěno až 
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v průběhu geologického průzkumu, či z důvodu, že jde o archeologickou lokalitu. Zároveň je 
nutno zajistit, aby i v případě neshody zadavatele se závěry komise mohly pokračovat práce 
na přípravě či realizaci veřejné zakázky. Proto nebylo možné zvolit variantu 1. Zároveň 
nebylo možné zvolit variantu nulovou, podle které by zadavatel nebyl závěry poradního 
orgánu vůbec vázán, neboť tu by celá úprava pozbyla smyslu. 

4.6  Problematika finanční podpory výkonných umělců, kteří se již nemohou 
věnovat své umělecké profesi  

Byla zvolena varianta 3. Tato varianta předpokládá, že Ministerstvo kultury bude moci 
poskytovat finanční podporu výkonným umělcům, kteří se již nemohou věnovat své původní 
umělecké profesi, cestou tzv. stipendií, tedy příspěvků na tvůrčí či studijní účely podle § 10 a 
násl. zákona č. 203/2006 Sb. Z hlediska legislativního je tato cesta jednoduchá, z hlediska 
právního, resp. realizačního je jednoduchá rovněž, neboť Ministerstvo kultury poskytuje 
stipendia po více než 10 let. Každoročně jsou vyhlašovány tématické okruhy, v nichž jsou 
stipendia poskytována, a předpokládá se, že pokud bude návrh schválen, bude zaveden 
zvláštní stipendijní okruh právě s určením pro zahájení tzv. druhé kariéry výkonných umělců, 
a to v rámci stávajícího dotačního programu Kulturní aktivity. Z hlediska finančního 
odkazujeme na část 3.2; pokud by nebylo možné při jednání o státním rozpočtu navýšit 
prostředky kapitoly 334 – Ministerstvo kultury o řádově několik milionů Kč (alespoň 6 mil. 
Kč), bude možné tyto prostředky vyčlenit v rámci rozpočtu kapitoly. Varianty 1 a 2, 
spočívající v zavedení institutu odpovídajícímu penzijnímu připojištění se státním 
příspěvkem, resp. měsíčnímu příspěvku ve stanovené výši, byly shledány nevhodnými – 
vyžadovaly by přesné vymezení výkonných umělců, jichž se mohou týkat, včetně 
prokazování například doby zaměstnání či umělecké činnosti, což by znamenalo nárůst 
administrativní zátěže pro zaměstnavatele (jimiž zde pro zjednodušení rozumíme i osoby, pro 
něž výkonný umělec prováděl umělecký výkon například na základě smluv podle 
autorskoprávních předpisů či smluv inominátních – tedy mimo rámec pracovněprávní). Dále 
by tyto varianty znamenaly nárůst agendy Ministerstva kultury. Varianta nulová pak 
nepřichází v úvahu, neboť neřeší identifikovaný problém.  

4.7  Problematika vymezení výkonných umělců  

Byla zvolena varianta 0 – v návaznosti na zvolení varianty 3 v tématu 2.6. Vzhledem 
k tomu, že v tématu 2.6 nebyla zvolena varianta vyžadující zvláštní a právně přesné vymezení 
výkonných umělců, pokud jde o konkrétní uměleckou činnost a dobu jejího vykonávání 
(včetně nezbytného prokazování) není třeba v návrhu definovat výkonného umělce, který by 
mohl čerpat podporu ze státního rozpočtu. Nelze předpokládat, že by v aplikační praxi bylo 
řešeno toto téma, pokud by se tak přece stalo, lze využít pojmosloví zákona č. 121/2000 Sb. 
nebo pojmosloví nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Varianty 1 a 2, byť bedlivě zvažovány, byly 
v návaznosti na téma 2.6 shledány nevhodnými. 

4.8 Problematika přidělování identifikačního čísla osoby státní příspěvkové 
organizaci nově zřízené Ministerstvem kultury 
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Byla zvolena varianta 1 – výslovné zavedení pravomoci Ministerstva kultury přidělovat IČO 
státním příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, jež (případně) v budoucnu zřídí či která 
vznikne například splynutím dvou státních příspěvkových organizací. Nulová varianta zde 
není možná, neboť by neodstranila stávající mezeru v právním řádu.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučená varianta, jak je v jednotlivostech a podrobnostech popsána v části 3 a 4, bude 
zavedena do zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. Nepředpokládá se zásah do 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Bude-li toho třeba, 
bude Ministerstvo kultury jakožto ústřední orgán státní správy pro oblast umění (§ 8 zákona č. 
2/1969 Sb.) vydávat metodické materiály. 

Téma poskytování tzv. stipendií bude finančně řešeno v rámci rozpočtové kapitoly 334 – 
Ministerstvo kultury. 

Vynucování nově zavedených povinností bude obecně řešeno cestou kontrolní působnosti 
Ministerstva kultury a cestou ukládání sankcí podle nově zavedených skutkových podstat 
přestupků vztahujících se k povinnostem zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadat též zhotovení uměleckého díla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 

Konkrétně - vynucování bude řešeno především v rámci provádění kontrol podle zákona č. 
255/2012 Sb. včetně tzv. předkontrolních zjištění podle § 3 odst. 1 tohoto zákona a dále 
cestou ukládání sankcí za přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude v působnosti Ministerstva kultury. Z hlediska 
kvantitativního vyhodnocení nákladů a přínosů v průběhu účinnosti navrhované úpravy se 
jako lhůta vhodná k získání dostatečně robustního souboru dat pro účel přezkumu účinnosti 
navrhované úpravy jeví doba pět let od vstupu tohoto zákona v účinnost. 

Účinnost předloženého návrhu zákona bude průběžně ověřována v praxi běžnými metodami 
správní kontroly a dozoru. Jako indikátory pro posouzení efektivity dané právní úpravy budou 
využity zejména údaje o počtu nadlimitních veřejných zakázek, na něž návrh dopadne, dále 
údaje o počtu realizovaných uměleckých děl (pokud možno v členění na interiérová / 
exteriérová), podle okolností též ohlasy na instalaci konkrétního uměleckého díla v konkrétní 
lokalitě. Dále budou jako indikátory pro posouzení efektivity navržené právní úpravy použita 
data o stipendiích, tedy o příspěvcích na tvůrčí nebo studijní účely, jimiž Ministerstvo kultury 
coby poskytovatel disponuje, resp. po nabytí účinnosti navrhované úpravy bude disponovat. 

Podle potřeby budou též využívána data shromažďovaná a vyhodnocovaná Institutem umění – 
Divadelním ústavem. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Hlavní město Praha; Magistrát hl. m. Prahy 

Spolek SKUTEK 

Český statistický úřad 

Institut umění – Divadelní ústav 

Parlamentní institut  

Toolkit – Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects 
among Member States of the European Union  
Study No. 2003-4879 ordered by the European Commission to inventory national systems of 
public guarantees in 31 countries 
 
POZNÁMKA: Problematika zhotovování děl na zakázku je diskutována na různých 
platformách již několik let, a to za účasti nejen odborné veřejnosti, ale i dalších 
zainteresovaných subjektů (Česká komora architektů, Magistrát hlavního města Prahy, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR). 
  
8. Kontakt na zpracovatele RIA   
Závěrečnou zprávu RIA zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy 
jsou: 

Mgr. Jiří Klusoň, vedoucí oddělení umění, odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva 
kultury  
tel.: 257 085 356 
e-mail: jiri.kluson@mkcr.cz  
 
Bc. Petra Křížková 
oddělení umění odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury  
tel.: 257 085 212 
e-mail: petra.krizkova@mkcr.cz  
 
Mgr. Olga Zídková 
legislativní oddělení odboru legislativního a právního Ministerstva kultury 
tel.: 257 085 262 
e-mail: olga.zidkova@mkcr.cz 
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