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 Vážený pane ministře, 
 
 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) získala 
z Hospodářských novin (ze dne 30. května 2007) informace, že je na ministerstvu průmyslu 
a obchodu zpochybňována důvodnost existence Design centra České republiky (DC ČR), 
respektive, že existuje záměr zprivatizovat tuto organizaci. 
 Řada našich členů dlouhodobě spolupracuje s DC ČR a nyní jsme dotazováni na pravý 
stav věci. Naši členové oceňují široce založené, soustavné a nepřehlédnutelné úsilí DC ČR 
o kultivaci našeho prostředí, zejména v oblasti, která nás nejvíce zajímá, tj. kultivaci našich 
produktů, ale také veřejných prostor, pracovního prostředí, strojů a nástrojů. Činnost DC ČR má 
široký rozsah a dopad nejen na úspěšný rozvoj českého průmyslového designu, promítá se do 
kultivace výroby a v nemalé míře pozitivně ovlivňuje široké obecné estetické vnímání veřejnosti. 
 Mezi odbornou veřejností koluje v současné době mnoho různých variant zabývajících se 
budoucností této organizace, počínaje privatizací a konče faktickým zrušením Design centra 
České republiky, což je z našeho pohledu těžko přijatelná a pochopitelná varianta. 
 Právě s ohledem na znalost činností DC ČR jsme 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. Jsme toho názoru, že nejvhodnější formou existence DC ČR je 
nezávislá nezisková státní instituce napojená na rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu. 
 DC ČR je pro nás důvěryhodný odborný partner. Žádám Vás, vážený pane ministře, 
o velmi pečlivé zvážení perspektivy a další existence Design centra České republiky a to 
zejména v zájmu dalšího úspěšného rozvoje českého průmyslu a české kultury a vzdělanosti. 
V případě Vašeho zájmu nabízíme možnost schůzky s Vámi nebo Vámi pověřenou osobou 
v uvedené záležitosti. 
 
 Děkuji za spolupráci. 
 
 S pozdravem 
 
 
                     Jan  W i e s n e r 
                předseda   
  
 
 
 
 
 
Vážený pan 
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