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        Č.j.:915-2007/Bo-Pa 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
Česká komora architektů se znepokojením sleduje informace zpochybňující důvodnost 
existence Design centra České republiky. 
Práci DC ČR můžeme velice dobře posoudit z mnohaleté a prospěšné vzájemné spolupráce 
při organizování řady soutěží a výstav, zejména 11 ročníků soutěže Český interiér. DC ČR je 
pro nás důvěryhodný odborný partner. Oceňujeme soustavné a nepřehlédnutelné úsilí této 
organizace o kultivaci veřejných i soukromých prostor, včetně pracovního prostředí. Činnost 
DC ČR má široký rozsah a dopad nejen na úspěšný rozvoj českého průmyslového designu, 
ale v nemalé míře pozitivně ovlivňuje široké obecné estetické vnímání vztahující se 
k městskému interiéru, soukromým prostorám bytů, kancelářských a vůbec pracovních 
prostor, zasahuje do školských edukačních aktivit v oblasti designu a architektury, do oblasti 
životního prostředí, image a pověsti České republiky v zahraničí. 
O to víc jsme zneklidněni informacemi, které dostáváme z různých stran. Mezi odbornou 
veřejností koluje mnoho různých variant zabývajících se budoucností této organizace, 
počínaje privatizací a konče faktickým zrušením Design centra České republiky, což je 
z našeho pohledu naprosto nepřijatelná varianta. 
Právě s ohledem na důvěrnou znalost činností DC ČR jsme též přesvědčeni, že privatizace 
DC ČR není vhodnou formou. DC ČR je institucí s nepřehlédnutelným odborným renomé, 
která je v našich podmínkách nezastupitelná a své poslání plní zodpovědně a ku prospěchu 
rozvoje designu v celé šíři oboru. Za zcela zásadní považujeme, aby DC ČR zůstalo 
zachováno jako nezávislá nezisková státní instituce. 
Žádáme proto kompetentní orgány, aby pečlivě zvážily perspektivy a další existenci DC ČR, 
a to v zájmu dalšího úspěšného rozvoje českého průmyslu a české kultury a vzdělanosti. 
 
S pozdravem 
 
 

Ing. arch. Dalibor Borák 
předseda 
Česká komora architektů 

 
 
 
Na vědomí: 
Karel Kobosil, ředitel DC ČR 
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