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Odborná veřejnost je od konce května tohoto roku zneklidněna snahou rozkolísat dosud 
stabilizovanou oblast státní podpory designu. Jde o významnou součást naplňování cíle 
zvyšování konkurenceschopnosti národní produkce na světovém trhu šířením 
informovanosti, vzděláváním, evaluací a při zachování rovných podmínek i distribucí 
přímé podpory malému a střednímu podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo prostřednictvím tiskového mluvčího dne 1. 6. 
2007 prohlášení, v němž se praví: "Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový 
koncept podpory českého průmyslového designu. Během letních měsíců budou připraveny ve 
spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní 
model podpory. Pozornost se zaměří také na úlohu, kterou má v dosavadním systému 
podpory brněnské Design Centrum. Hovořit o jeho zrušení je předčasné, protože 
alternativní model podpory českého průmyslového designu není připraven."

Proti tomuto postupu "naruby" je nutno se ohradit. K rozhodnutí, zda podržet dosavadní 
nebo připravovat nový koncept podpory, je nutno dojít na základě analýzy a debaty s 
designérskou (ale nejen designérskou) obcí; to, čeho jsme svědky, staví profesní a 
občanské protějšky ministerstva před hotovou - a nezdůvodněnou - věc, před předběžně 
vyjádřené přání - nikoli věcně zdůvodněnou nutnost - změny.
Je zvláštní, že tiskový mluvčí MPO ČR nezná ani správný název této instituce. Nejde o 
"brněnské" Design Centrum, ale o Design centrum České republiky se sídlem v Brně a 
dvěma pracovišti a galeriemi - v Brně a v Praze! 
I když v České republice působí ať v rámci Unie výtvarných umělců České republiky nebo 
mimo ni nejméně pět relevantních profesních organizací nekomorového typu a jedna 
komora, není nám známo, že by za celé první pololetí příslušní činitelé ministerstva 
učinili jakýkoli pokus oslovit tyto organizace a ustavit řešitelský nebo alespoň 
oponentní tým. Předpokládáme, že tak nebylo učiněno ani ve vztahu k jiným 
reprezentativním uskupením jako jsou hospodářské komory, sdružení podnikatelů ad. 
Naopak z konstatování, že "během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s 
designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a afektivní model 
podpory" svědčí spíš o tom, že není připraveno vlastně nic a institucionální forma 
fungujícího systému je zcela nezodpovědně torpédována.

Úplný text s příslušnými odkazy (sdělení, články, diskuse, ohlasy) na 
http://www.uvucr.cz/diskuse/designcentrum_2007.htm (údaje budou průběžně doplňovány, 
sledujte, prosím, tuto stránku).

Není-li vám tato kauza lhostejná, sdělte nám, prosím, své názory, návrhy nebo 
vyjádřete podporu (mailto:designcentrum@uvucr.cz). O vývoji případu a dalších krocích 
budeme zasílat průběžně informace.
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