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* * *

Členům spolků UVU ČR, profesionálním výtvarným umělcům individuálně zapsaným v 
Rejstříku profesionálních výtvarných umělců ČR
Členům Rady UVU ČR a představitelům členských organizací UVU ČR
Představitelům asociovaných profesionálních organizací

* * * 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v tomto čase probíhají na dvou na sobě nezávislých místech přípravy významných 
událostí: Rada uměleckých obcí ČR připravuje konferenci O stavu kultury a redakce 
aktuální publicistiky České televize připravuje v rámci pořadu U nás v Evropě téma 
"Umělci".
Na základě dokumentů přijatých Radou UVU ČR, dalších zdrojů a vývoje současných 
jednání zástupců UVU ČR s představiteli státu jsme připravili pracovní text, který Vám 
předkládáme k informaci s prosbou o připomínky a doplňky.

Problémy výtvarné obce očima Unie výtvarných umělců České republiky
___________________________________________________________________

Východiska
----------

* Analýza postavení výtvarného umělce v ČR (viz 
http://www.uvucr.cz/top/aktualni/analyza_prvni_verze_textu_2001_2002.html )
* Podklady ke konferenci UNESCO o postavení umělce 1997
* Sborník o kultuře v České republice po roce 1989 (MK ČR, duben 1999
* UVU ČR - Program na léta 1999 až 2000 (viz 
http://www.uvucr.cz/top/aktualni/program_uvu_cr.1999-2000.html )
* Návrhy UVU ČR podané nebo připravované v souvislosti s reformou veřejných financí 
(viz http://www.uvucr.cz/aktualni/reforma_verejnych_financi.htm )

Okruhy nejzávažnějších problémů s návrhem řešení
------------------------------------------------

Zásadní změny v podmínkách profesionální autorské výtvarné tvorby u nás nastaly v 
letech 1990 až 1992.
Očekávání velké části výtvarných umělců bylo nereálné potud, že spojovalo podržení 
všech dosavadních výhod s dalšími výhodami svobodné společnosti. Proto vyústilo ve 
značné zklamání při  nárazu na tvrdé tržní podmínky (daně, pojištění, nájmy nebytových 
prostor, ztráta odbytového zázemí, růst cen všech vstupů).
Je na čase vrátit se znovu k východiskům a pokusit se nekompromisně prosazovat některá 
existenční opatření, která zlepší podmínky umělecké tvůrčí činnosti.

1. Zlepšení prostředí pro tvůrčí činnost
- zajištění finančních prostředků pro výtvarné umělecké dílo ve veřejném prostoru 
(zákon o veřejných zakázkách nebo zákon o kultuře, pevné procento z rozpočtovaných 
nákladů)
- rozšíření trhu uměleckých děl - daňové uznání výdajů k nákupu uměleckého díla (zákon 
o daních z příjmů - stanovení limitu, zavedení speciální účetní kategorie)
- rozšíření možnosti nebýt účetní jednotkou a využít paušálního odečtu nákladů (zákon 
o daních z příjmů, zvýšení ze současných 30 na 60 nebo 50 %)
- daňová uznatelnost členských příspěvků uhrazených profesní organizaci umělců (komoře 
s nepovinným členstvím)

2. Zlepšení cílené podpory pro tvorbu
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- 1 % ze státního rozpočtu na kulturu (vláda, kritika zbytkové tvorby státního 
rozpočtu z hlediska klesajících prostředků na kulturu, očistění prostředků kapitoly 
Kultura od prostředků určených církvím, zastavení trendu sílící podpory obnovy památek 
a slábnoucí podpory živého umění
- změna grantového systému MK ČR - pevný klíč pro složení grantových komisí 
respektující samosprávné organizace umělců, snížení státní ingerence do rozhodování, 
možnost slučování finančních prostředků z různých zdrojů účtovaných různými účetními 
jednotkami (změna rozpočtových pravidel)

3. Podpora profesních organizací umělců jako součást budování a rozvoje občanské 
společnosti
- poskytování finanční podpory k udržení základních činností profesních sdružení 
nekomorového typu
- poskytování finanční podpory na činnost národním reprezentacím mezinárodních 
nevládních organizací
- zahrnutí profesních organizací umělců do systému PPP (Public Private Partnership) 
- jmenování reprezentantů uměleckých obcí členy poradního sboru ministra kultury
- uznání Rady uměleckých obcí jako partnera vlády ČR pro oblast tvůrčích svobodných 
povolání

Václav Kubát, předseda Rady UVU ČR

* * *

Předešlé E-INFORMACE UVU ČR jsou přístupny na 
http://www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm
Přehled posledních pěti zpráv:
E-32: EUROPRIX Multimedia Top Talent Avard (6.7.2003)
E-33: Reforma veřejných financí a UVU ČR /1/ (26.7.2003)
E-34: Intersalon AJV 2003 (15.8.2003)
E-35: Reforma veřejných financí a UVU ČR /2/ (24.9.2003)
E-36: Zpravodaj Společnosti pro současné umění (SCA) Ostrava, srpen 2003 (24.9.2003)
* * *
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČR (http://www.uvucr.cz)
Užíváte-li jinou e-mailovou adresu nebo nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte 
nám to, 
prosím (mailto:uvucr@nextra.cz)
---
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