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Abstrakt

Diplomová práce „Strategické víceúrov�ové vládnutí v kulturní politice“ se v�nuje 

tématu kulturní politiky, které je �asto opomíjeno. Tuto oblast dále nahlíží optikou 

strategického vládnutí a analyzuje jeho stav podle úrovní vládnutí – nadnárodní, 

národní a podnárodní. Aby mohl být prozkoumán sou�asný stav problematiky, 

musela být zasazena do v�cného a historického kontextu formujícího rámec, 

ve kterém se kulturní politika odehrává. Analýzy této práce se proto zabývaly 

�inností politických institucí podle hodnotícího rámce a zhodnocení dvou 

konkrétních p�ípad� strategických ve�ejn�politických dokument� národní 

a podnárodní úrovn� v�etn� jejich aplikace. Z hlediska p�sobení klí�ových institucí 

byla na jednotlivých úrovních vládnutí, p�edevším u organizací specializovaných na 

oblast kultury, zjišt�na ur�itá snaha o koncep�ní �ešení díl�ích i souhrnných otázek 

daného odv�tví. Konkrétní realizace a odpov�dnost je však �asto p�esouvána na 

úrovn� nižší. Hlavn� v�cná a �asová návaznost strategických dokument� se pak 

ukázala jako problematická na více úrovních vládnutí, stejn� tak finan�ní prost�edky 

pot�ebné pro jejich realizaci. V záv�ru práce byla proto uvedena konkrétní 

doporu�ení, která by m�la vést ke zlepšení pozice a aplikace strategického vládnutí 

v kulturní politice. 

Abstract

The master's thesis "Strategic multilevel governance in cultural policy" deals with the 

often omitted topic of cultural policy. This field is observed from the strategic 

governance point of view and its position is analysed according to the levels 

of governance – supra-national, national, and sub-national. To explore the current 

state of the culture, it had to be placed into a framework forming context, where 

cultural policy takes place. Therefore, the analysis of this work dealt 

with the activities of political institutions according to the evaluation framework 



and with the evaluation of two specific cases of public policy documents of national 

and sub-national levels, including their application. From the perspective of major 

institutions at various levels of governance, especially organizations specialized 

on the field of culture, certain effort of conceptual solution of partial and overall 

issues of this field was found. The specific implementation and responsibility are 

often delegated to the lower levels of governance. Mainly, the continuity in the 

strategic documents topic and time at the multi-level governance is very problematic, 

as well as the funding necessary for their implementation. At the end of this work, 

specific recommendations, which should result in the improvement of strategic 

governance in the cultural policy, were proposed. 
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1. VYMEZENÍ P�EDM�TU ZKOUMÁNÍ 

A STRUKTURACE VÝZKUMNÉHO TÉMATU 

Kulturní politika a problematika kulturních památek je v sou�asném sv�t� tématem, 

které se t�ší nižší pozornosti, než mnohé p�edm�ty zájmu politik� ve sfé�e sociální �i 

ekonomické. V poslední dob� si však i politici za�ínají uv�domovat, jaký 

hospodá�ský potenciál je v kultu�e �i stavu památek ukryt a význam kultury je vedle 

každodenního života jedinc� a obohacování jejich kulturního kapitálu spat�ován 

i v hospodá�ské sfé�e. Tento nový pohled však musí �elit �ad� problém�, a proto 

jsem se rozhodla na osudy památek v kontextu národní i mezinárodní politiky 

zam��it. 

V zájmu o památky a v od toho odvislých osudech n�kterých skvost� se 

zrcadlí mnoho rozhodnutí, deklarovaných i realizovaných zám�r� rozmanitých 

aktér� na úrovni lokální, národní i mezinárodní. Hlavním p�edm�tem zkoumání 

diplomové práce proto bude, jak je stav památek ovliv�ován práv� deklarovanými 

vztahy �R ke kultu�e, množstvím výdaj�, mezinárodními závazky a v neposlední 

�ad� spoluprací jednotlivých politických resort� i triády sektor� (trh, stát a ob�anská 

spole�nost). Propojování státního a soukromého sektoru je v oblasti památkové pé�e 

totiž možným �ešením problematického financování památkové pé�e, avšak stejn�

problematická je p�ílišná nebo naopak nedostate�ná angažovanost soukromého 

�i nestátního neziskového sektoru podle míry atraktivity projektu �i památky. 

Nejsiln�jším mezinárodním hrá�em a mocným motiva�ním mechanismem, 

kterému bude v�nována samostatná �ást práce, je ve zkoumané problematice 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organization). 

UNESCO je organizací zam��enou na vzd�lávání, v�du a kulturu p�i Organizaci 

spojených národ� fungující více než šedesát let. �lenem této organizace, stejn� jako 

194 ostatních stát� je i �eská republika, a tak se ú�astní �ady projekt�

z nejrozli�n�jších odv�tví kultury, v�dy a vzd�lávání v souladu s p�írodou a národní 

identitou. Jedním z program� organizace je i tvorba a rozši�ování Seznamu 

sv�tového d�dictví UNESCO, který trvá již �ty�icet let. Zápis (nebo snaha o n�j) 

kulturních a p�írodních památek na tento seznam má nesporný dopad a� už na 

politiku celého státu nebo konkrétních region�, �innost �i vznik odpov�dných orgán�

a opat�ení, zájem investor� atd. Z úsp�šných proces� zápisu kandidátských památek, 

ale i z t�ch neúsp�šných mohou jiné (regionální nebo celostátní) programy �erpat 



inspiraci pro postup a rozvoj politik a strategií vlastních. Z mého pohledu i z pohledu 

ve�ejné politiky a doporu�ení pro politiky další je proto d�ležité podívat se na pr�b�h 

tvorby a analýzu výb�ru památek do Seznamu sv�tového d�dictví UNESCO ve všech 

dimenzích politiky. 

2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce, jak vyplývá z vymezení p�edm�tu zkoumání, je 

probádat situaci kulturních památek závislou na jejich atraktivnosti a na sou�innosti 

ovliv�ujících orgán� i sektor�. Cílem je také vymodelovat typy p�ípad�, které se 

takto objevují, doložit je praxí. Pro památky v mén� vyhovujícím stavu tak nabídnout 

�ešení ke zlepšení a identifikování problém�. Dalším cílem je zanalyzovat sou�innost 

t�í sektor� vyjmenovaných výše a roz�len�ní procesu zápisu památky na Seznam 

sv�tového d�dictví UNESCO do t�í dimenzí politiky (Polity, Politics, Policy). 

3. VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

Co podmi�uje zájem o památku a její stav? 

Jak funguje spolupráce zainteresovaných resort� státní správy i místní 

samosprávy navzájem a triády trh, stát a ob�anský sektor? 

Jak lze proces zápisu památky na Seznam roz�lenit do t�í dimenzí politiky? 

Jaké jsou dopady zápisu památky do Seznamu? 

4. TEORETICKÁ A HODNOTOVÁ VÝCHODISKA 

Jako základní teoretická a hodnotová východiska krom� teorií kulturních hodnot a 

kapitálu poslouží trojdimenzionální d�lení politiky, kterým se zabývá nap�. Fiala a 

Schubert (2000) nebo Veselý a Nekola (2007). Jako prvotní vzor zkoumání teorie 

fungování trhu, státu a ob�anského sektoru poslouží v seznamu literatury uvedená 

publikace prof. Pot��ka (2005), avšak tyto teoretické p�ístupy reprezentovány sadou 

základních u�ebnic budou samoz�ejm� rozvíjeny a dopl�ovány další literaturou.  

5. METODY A ZDROJE DAT 

Diplomová práce se  neobejde bez rešerše literatury a zisku �i pr�zkumu dat 

z r�zných databází. Základní seznam literatury je uveden v kapitole �íslo 7. Jako 

obecný zdroj informací a statistik poslouží webové stránky institucí zabývajících se 

kulturní politikou (Ministerstvo kultury, �eský statistický ú�ad, UNESCO, atd.). 

Nejd�ležit�jším poskytovatelem údaj� by podle plánu m�lo být Ministerstvo kultury, 

ve kterém p�es kontaktní osobu (�editelku odboru lidských zdroj� R�ženu Rusovou) 



prob�hne vyjednávání o odborné stáži. Syntézou t�chto poznatk� a p�ípadové studie 

n�kolika typ� památek odvozené od dalších doporu�ení dojde k vytvo�ení obrazu u 

typech památek, k analýze hlavních aktér� a bude vytvo�en strom problému pé�e o 

kulturní památky. 

6. P�EDPOKLÁDANÁ STRUKTURA DIPLOMOVÉ 

PRÁCE 

1. Úvod 

2. Cíle práce – výzkumný problém, cíl a otázky 

3. Metody a zdroje dat 

4. Teoretická a hodnotová východiska  

5. Analýza hlavních aktér� a problém�

 - UNESCO v rámci OSN a UNESCO v �R 

 - Úmluva o ochran� sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví 

 - Seznam sv�tového d�dictví UNESCO – t�i dimenze politiky 

 - MK �R, Státní kulturní politika (deklarace a praxe), spolupráce 

státu, trhu  a ob�anského sektoru 

6. P�ípadová studie a modely  

7. Záv�r 

8. Zdroje 
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ÚVOD 

Kultura je spolu s vládnutím stará jako lidstvo samo. V pr�b�hu vývoje p�estala být 

nazírána jako p�irozená sou�ást života, ale jako luxus, p�estože je ve skute�nosti 

nezbytností pro soužití lidí [Mat�j�, Žák 2001]. 

Kulturní politika, problematika kulturních památek i jejich ekonomizace, 

kultura v kontextu regionálního rozvoje – všechno toto byla témata, která se ješt�

donedávna t�šila �i ješt� t�ší nižší pozornosti, než mnohé p�edm�ty zájmu politik�

ve sfé�e �ist� sociální, politické �i ekonomické. V poslední dob� si však i politici 

za�ínají uv�domovat, jaký hospodá�ský potenciál je v kultu�e �i stavu památek 

ukryt a význam kultury �i investic do kultury a do její podpory si vedle 

uspokojování kulturních „pot�eb ve�ejnosti“ tzv. „ve�ejnými kulturními službami“ 

[Zákon �. 203/2006 Sb.: 2563] tito d�ležití akté�i uv�domují i zp�tn� v hospodá�ské 

sfé�e [Státní kulturní politika 2009: 5]. P�esto je však chápání kultury stále velmi 

abstraktní. Kulturní politika se neustále potýká s tím, že je i p�es veškeré opozitní 

proklamace nazírána jako zbytkové odv�tví, které p�ichází na �adu až jako poslední 

[Dolejš © 2014]. Tento fakt si uv�domují akté�i nap�í� politickým spektrem.  

P�itom práv� kulturní hodnoty nebo zdroje jsou podle n�kterých autor� hlavním 

tv�rcem ekonomického rozvoje státu [Pato�ka, He�manová 2008: 7]. Proto by m�l 

být kladen v�tší d�raz na cílené konkrétní kroky v kulturní politice [Dolejš © 2014] 

a rozvíjen i zde koncept strategického vládnutí.

 Ur�itý obrat v p�ístupu ke kultu�e se za�íná v �R na národní úrovni 

objevovat ve strategických dokumentech Ministerstva kultury. Postoj Ministerstva 

kultury vychází z �ady dokument� Evropské unie a v otázce kultury také 

mezinárodní organizace UNESCO. Nejedná se však v této obtížn� uchopitelné 

problematice o pouhé deklarace a v praxi tém�� nevynutitelná prohlášení? 

Jak se tento p�ístup projevuje v regionech? Na kulturu je p�ece nahlíženo jako 

na jeden z faktor� p�ispívajících k udržitelnému a místnímu rozvoji a ú�inný nástroj 

podpory zaostalých region� [Státní kulturní politika 2009: 43, 50]. 

Na tyto a další podobné otázky p�ináší odpov�di následující práce. 

Nastín�ný pohled na kulturu ne jen jako na ekonomického spot�ebitele, ale také 

producenta, totiž musí �elit �ad� problém� a ostatní obtížn� vy�íslitelné funkce 
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kultury, jako je nap�íklad výchova a socializace, jsou �asto opomíjeny. Strategické 

vládnutí je konceptem, který v �eském prost�edí ješt� p�íliš nezako�enil, p�esto 

(nebo spíš práv� proto) m�že být p�ínosné zhodnotit jeho využití v kulturní 

politice.1

                                                
1

 VOLBA TÉMATU A OSOBNÍ UVEDENÍ DO PROBLÉMU 
Na po�átku výb�ru tohoto tématu stál zájem autorky o um�lecké vzd�lávání z p�edchozí bakalá�ské 
práce v kombinaci se snahou porozum�t d�ní v této oblasti v regionech, a tak zájem o regionální 
rozvoj ve vztahu k um�ní, kultu�e, kulturním památkám a událostem v oblasti kulturní politiky. 
Tento zájem byl zárove� odvozen od vlastních pozorování a zkušeností ob�an� žijících a pracujících 
ve St�edo�eském kraji a v Praze, tedy v okolí místa bydlišt� a studií autorky, a to v zam��ení na 
kulturní politiku, která je samoz�ejm� vztažená k dalším politikám a jejich vývoji (jak se pozd�ji 
ukázalo), k reálné praxi a reálným dosahovaným výsledk�m i stav�m. 

Postupn� tak p�i konzultacích a studiích literatury byl vyhledáván a utvá�en pot�ebný 
analytický rámec a nacházeny související prom�nné, objevovala se tedy ur�itá možnost empirického 
p�ístupu v jinak obtížn� uchopitelné oblasti. S tímto postupem se práv� jako st�žejní vyno�ila otázka 
(ne)propojenosti politik a cíl�, tedy pot�eba strategického vládnutí v kulturní politice ve všech jejich 
úrovních.
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1 CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÝ PROBLÉM A OTÁZKY 

Hlavním zám�rem této práce je zjistit, jakým zp�sobem a zda v�bec se v kulturní 

politice uplat�uje koncept strategického vládnutí, a to v r�zných dimenzích této 

oblasti. Vládnutí, nebo p�ímo strategické vládnutí, neprobíhá pouze na centrální 

úrovni (ve zkoumaném p�ípad� na úrovni �R), ale uplat�uje se, nebo by se 

uplat�ovat m�lo, i na úrovních nadnárodních �i lokálních [Pot��ek 2006: 519]. 

Strategické vládnutí v kulturní politice je proto vztaženo jak k nadnárodní úrovni, 

tak p�edevším k úrovni lokální.  

1.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumným problémem této práce je otázka fungování nebo nefungování 

strategického vládnutí v kontextu víceúrov�ového vládnutí v kulturní politice 

s d�razem na státní a regionální úrove� tohoto problému. 

V první �ad� je proto nutné p�iblížit koncept vládnutí, definovat strategické 

a víceúrov�ové vládnutí. Poté je možná jejich aplikace v prost�edí �eské republiky 

a oblasti kulturní politiky. Jak už bylo uvedeno, strategické vládnutí 

není v rozvinutých demokraciích otázkou pouze centrálních vlád, ale je ur�ováno 

i aktéry z lokální �i nadnárodní úrovn�. Z hlediska výzkumu a strukturace problému 

je v této práci zvolen multidimenzionální p�ístup, který je dle literatury lépe 

uplatnitelný v praxi [Pot��ek a kol. 2007: 11–12], jak je uvedeno v kapitole 

o metodách a zdrojích dat. 

1.1.1 Strukturace výzkumného problému 

Stanovený výzkumný problém: Fungování strategického a víceúrov�ového vládnutí 

v kulturní politice s d�razem na státní a regionální úrove� problému, je zam��en 

na dv� hlavní oblasti, ke kterým se pojí výzkumné cíle. V první �ad� je zkoumán 

koncept strategického vládnutí v kulturní politice podle víceúrov�ového principu, 

a to prost�ednictvím klí�ových politických institucí daného tématu. Druhým 

zkoumaným jevem jsou pokusy o uplatn�ní strategického vládnutí v kulturní 

politice, tedy konkrétní koncepce národní a regionální úrovn� zam��ené na kulturní 

politiku. 
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Samotný pojem vládnutí nelze vztahovat pouze k rovin� národního státu, 

ale d�ležité jsou i jeho další dimenze – p�edevším úrove� nadnárodní a v této práci 

zkoumaná regionální [Pot��ek a kol. 2007: 12–13]. Podstatný je také nejen 

vertikální rozm�r, ale i horizontální vazby jednotlivých aktér�, kte�í kulturní 

politiku utvá�í. Jaká je odpov�dnost a míra vzájemné závislosti jednotlivých 

politických institucí, které byly shledány jako relevantní v otázce tvorby 

a faktického stavu kulturní politiky, je klí�ová otázka pro zhodnocení strategi�nosti 

používaných nástroj� pro tvorbu kulturní politiky (ak�ní plány, programy 

�i strategie apod.). Ur�ujícími tv�rci kulturní politiky však nejsou �i nemusí být 

pouze politické elity, ale v otázce kultury je nasnad� i role ob�anské spole�nosti 

[Ibid.: 12, 21–22]. 

 Na základ� tohoto krátkého uvedení do tématu jsou proto stanoveny 

následující výzkumné cíle a otázky. 

1.1.2 Výzkumné cíle a otázky práce 

První výzkumný cíl je zam��en p�edevším na výb�r a zhodnocení �innosti 

klí�ových politických institucí v oblasti kulturní politiky. Formulace tohoto cíle 

je proto: 

1) Identifikovat hlavní politické instituce utvá�ející kulturní politiku z hlediska 

strategického víceúrov�ového vládnutí. 

a) Jak funguje rámec (polity) a p�edevším samotný obsah (policy) v oblasti 

kulturní politiky z hlediska konceptu strategického a víceúrov�ového 

vládnutí? 

b) Jaká je odpov�dnost a vzájemná spolupráce t�chto institucí? 

c) Jaké jsou limity a možnosti rozvoje t�chto institucí ve zkoumané oblasti? 

Druhý návazný výzkumný cíl je pak zam��en na konkrétní pokusy o uplatn�ní 

strategického vládnutí v kulturní politice prost�ednictvím strategických dokument�

klí�ových úrovní vládnutí zkoumané problematiky. 

2) Zhodnotit význam a obsah vybraných strategických ve�ejn�politických 

dokument� kulturní politiky národní a regionální úrovn�. 
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a) Jaký význam a potenciál pro implementaci (strategického vládnutí) 

má Státní kulturní politika �R 2009–2014? 

b) Jaký význam a potenciál pro implementaci (strategického vládnutí) 

má Koncepce kulturní politiky HMP (2010) 2? 

                                                
2 Jediná Praha zpracovala dokument s explicitním názvem obsahujícím sousloví „kulturní politika“. 
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2 METODY A ZDROJE DAT 

Jak název práce napovídá, je výzkum v první �ad� zam��en na možnosti využití 

strategického vládnutí v kulturní politice a dále je k této problematice p�istupováno 

podle víceúrov�ového vládnutí. Zvolen byl tedy kvalitativní p�ístup. Nejprve proto 

byla provedena aplikace konceptu strategického vládnutí na oblast kulturní politiky 

a tedy zjiš�ováno, zda jsou napln�ny p�edpoklady pro uplatn�ní strategického 

vládnutí, nebo zda je v�bec možná sama existence strategického vládnutí 

ve zkoumané oblasti. Pozornost je proto v�nována níže diskutované globální etice, 

kognitivním zdroj�m, institucionálním zdroj�m a nástroj�m a sociálnímu kapitálu 

ve vztahu ke kulturní politice.  

 Po velmi pe�livém studiu zkoumaného prost�edí, byly jako nejvhodn�jší pro 

dané téma zvoleny následující metody. Pro dosažení prvního výzkumného cíle 

a získání odpov�dí na jeho výzkumné otázky byla proto provedena analýza níže 

definovaných politických institucí za pomoci hodnotícího rámce. Hodnotící rámce 

za�ínají v �eské republice využívat nap�íklad pod vlivem OECD regiony 

pro zhodnocení vlastních strategických dokument� nebo �innosti odpov�dných 

institucí. Pro zhodnocení r�zných politik tak mohou být využívány rozli�n�

sestavené hodnotící rámce, jejichž cílem je p�edevším poukázat na oblasti možného 

rozvoje nebo naopak slabá místa politik [DHV CR, spol. s r. o. 2010]. V této práci 

byl proto sestaven hodnotící rámec navazující nejen na výzkumné otázky pojící 

se k prvnímu výzkumnému cíli. Sledována proto v �innosti a klí�ových 

dokumentech zvolených institucí byla: 

1) jejich deklarovaná odpov�dnost v kulturní politice, 

2) provázanost (vztah) s ostatními úrovn�mi, 

3) existence potenciálu k uplatn�ní strategického vládnutí v kulturní 

politice. 

Koncept strategického vládnutí kombinuje jak analytické, tak normativní prvky. 

Ve vztahu k víceúrov�ovému vládnutí je v sou�asné dob� v�nována pozornost 

hlavn� interakci jednotlivých úrovní, stejn� jako v této práci [Pot��ek a kol. 2007: 

29, 47]. Jelikož první výzkumný cíl není zam��en na vyhodnocení úrovn�

strategického vládnutí ve víceúrov�ovém modelu, ale zjiš�uje stav dané 

problematiky, nebyly vytvá�eny indikátory, ale byl zvolen deduktivní postup, který 
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konvergentním procesem pojmenoval shodné vzorce v p�ístupu ke kulturní politice. 

Jako zdroj dat proto posloužily p�edevším hlavní strategie, programy, pakty 

�i smlouvy upravující zkoumanou oblast, tedy legislativní a strategické ve�ejn�

politické dokumenty a údaje z oficiálních webových stránek vybraných politických 

institucí (klí�ové události). Mezi primární data vypovídající o vládnutí bývají 

�azeny �ty�i hlavní kategorie zdroj�. Jsou to: zákony, úmluvy, standardy; výzkumná 

šet�ení; zprávy a analýzy; sledování událostí. Pro objektivn�jší analýzu byly 

vylou�eny subjektivní výpov�di a názory p�ípadných respondent� a pozornost byla 

v�nována objektivním indikátor�m jako nap�íklad podpis�m úmluv �i �lenství 

v organizacích apod. [Pot��ek a kol. 2007: 32–34]. 

Celé pojetí práce odpovídá z hlediska výzkumného designu p�ípadové studii, 

protože je zam��ena na sb�r dat týkající se jednoho rozm�ru konkrétní politiky 

[Veselý 2011: 55]. Marie Jelínková v publikaci Sou�asné metodologické otázky 

ve�ejné politiky (2011) totiž za využití práce H. Simonse definuje p�ípadovou studii 

nap�íklad jako detailní zkoumání konkrétního systému z r�zných perspektiv stojící 

na faktech, která slouží k hlubokému porozum�ní zkoumanému problému. 

[Jelínková 2011: 196]. Po prvotním prozkoumání systému, jenž p�edevším ur�uje 

stav kulturní politiky (tedy po provedení analýzy politických institucí), je možné 

zam��it se na konkrétní p�ípad v podob� dvou „pokus� o uplatn�ní strategického 

vládnutí“ [Pot��ek a kol. 2007: 203]. Struktura t�chto provedených studií je 

p�evzata z publikace Strategické vládnutí a �eská republika [Ibid.] a p�izp�sobena 

pro zkoumané dokumenty. Tyto kapitoly tedy obsahují: 

1) obecnou charakteristiku dokumentu, 

2) ur�ení aktér� vytvá�ejících dokument, 

3) identifikaci aktér� ovliv�ujících tvorbu dokumentu, 

4) konkrétnost obsažených opat�ení, 

5) kontrolní mechanismy jeho realizace, 

6) zhodnocení dosažených výsledk� dle aplikace dokumentu. 

V provád�ných analýzách je st�žejní zvolený p�ístup (multi-level governance) 

ve sm�ru od nadnárodních dokument� až k t�m regionálním �i lokálním, a tedy 

sledování jejich návaznosti �i naopak autonomie a dalších výše uvedených prvk�. 
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3 KONTEXT A TEORETICKÉ POZNATKY TÉMATU  

Výzkumný problém této práce vychází z ur�itého kontextu a tento kontext také 

zp�tn� utvá�í. V následujících podkapitolách je proto výše vyty�ený konkrétní 

výzkumný problém zasazen do obecn�jšího kontextu kulturní politiky, dalších 

politik �i v�cných východisek. K v�cným východisk�m se pojí i další níže uvedené 

teorie. 

3.1 Kontext 

Kulturu a kulturní politiku lze pojímat r�znou optikou, protože její hranice lze jen 

t�žko vyty�it. Podle vlastního pozorování se v sou�asné dob� za�íná �ím dál tím 

�ast�ji a také nejvýrazn�ji objevovat ekonomický pohled na kulturu �i kulturní 

politiku, ale také kritika tohoto p�ístupu. Pro uchopení problému je zárove� také 

vhodné si uv�domit, jakým prošel historickým vývojem a co jej v sou�asné dob�

nejvíce ovliv�uje. Jinými slovy nesmí být opomenut historický kontext problému. 

V již nazna�eném a zkoumaném geografickém nebo místním kontextu hraje 

st�žejní roli v �eské republice p�edevším spolupráce a uspo�ádání jak 

v regionálním m��ítku v podob� sou�innosti �i naopak nespolupráce jednotlivých 

kraj� a obcí, tak i �lenství �eské republiky v �ad� mezinárodních organizací. Zde je 

z hlediska kultury d�ležitým subjektem práv� organizace UNESCO jako 

specializovaná agentura OSN, ale i Evropská unie a (op�t) její finan�ní prost�edky 

z Evropských strukturálních fond� a koncepce evropské strukturální politiky. 

V dokumentech t�chto d�ležitých uskupení se totiž objevují oblasti týkající se 

regenerace m�st, památek, kvality života, lidského rozvoje a další kulturn� d�ležitá 

témata, kterým mají pomoci nap�íklad dlouhodob� mí�ené investice a propojené 

strukturální politiky. Problém tedy neobsahuje odd�len� regionální dimenzi, 

na kterou je zam��ena jedna pasáž práce, ale zmín�n je i v sou�asném pojetí kultury 

a kulturní politiky neopomenutelný globaliza�ní prvek, který stav kulturního 

d�dictví také zp�tn� ovliv�uje. 

I v geografickém kontextu a dalších níže uvád�ných se neustále stejn� jako 

v r�zných sférách spole�nosti objevuje rozm�r ekonomický nebo hospodá�ský. 

V oblasti kultury se proto jeví jako p�ínosné sledovat bilanci ve�ejných rozpo�t�, 

stavu národního hospodá�ství a p�edevším politických rozhodnutí, která tok 
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�i množství finan�ních prost�edk� ur�ených k využití v kulturní oblasti výrazn�

ovliv�ují. Principy globalizace a ekonomie tak v teoretickém propojení p�edstavuje 

p�ístup ekonomické globalizace. Neoliberalismus a jeho kritika se pak v celé 

sledované oblasti projevují rovn�ž ve zna�né mí�e. Podle takto podmín�ných úhl�

pohledu m�že být ekonomizace kultury pojímána bu� jako p�irozený a žádoucí 

proces, nebo naopak p�ehnaná, zbyte�ná a nesmyslná, vzhledem k souvisejícím 

hodnotovým preferencím zastánc� t�chto odlišných p�ístup�. Práv� návrat zp�t 

ke kulturním hodnotám m�že sloužit jako možnost p�ekonání jednostranného 

ekonomického vývoje spole�nosti. Je tedy otázkou, jaké hodnoty jsou rozhodující 

a p�evládající ve spole�nosti a politikách a m�žeme-li v takto rozt�íšt�ném poli 

zájm� vysledovat prvky strategického vládnutí. 

Obrázek 1: Schéma „politická ekonomie kulturních statk�“ [Cultural Security ©2001-2013], 

upraveno  
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Obrázek 2: Schéma ur�ujícího kontextu problému [autorka] 

Z v�cné stránky, ale i již nazna�ené politické, je nutné práci �i její v�cnou �ást 

zam��it na význam kultury pro spole�nost, její funkce �i pozici z hlediska jejího 

financování. Nezbytné je tak v první �ad� p�iblížit používané pojmy jako jsou práv�

kulturní politika, funkce kultury atd.  
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a víceúrov�ového vládnutí 

v kulturní politice 

s d�razem na státní 

a regionální úrove�

problému.



13 

3.2 V�cná východiska 

V každé práci je nutné vycházet z ur�itých teoretických a v�cných poznatk�, 

které p�ináší i tyto následující kapitoly a podkapitoly. V logickém sledu jsou 

zde proto nejprve uvedeny hlavní poznatky, užívané p�ístupy a definice týkající se 

kultury, funkcí kultury a kulturní politiky, které se následn� vztahují k teoriím 

ve�ejného zájmu a ve�ejných statk� také v ekonomické perspektiv� �i tezích. 

Specifický propojující pohled na téma regionální a jiné lokace kulturních statk�, 

kultury a kulturního d�ní nejen v sou�asné dob� p�ináší podkapitola s názvem 

„Kultura jako hardware a software“. Další úst�ední téma se v�nuje financování 

kultury jak ze státních, tak ze soukromých zdroj� a skladb� t�chto zdroj� v �eské 

republice. 

3.2.1 Kultura a její funkce 

Z teoretického hlediska i praktického pojetí existuje mnoho pohled� na to, 

co kultura je. V sou�asné dob� se tak m�žeme setkat s celou �adou definic tohoto 

pojmu, který se vyskytuje v r�zných souvislostech. P�ístupy k definicím a definice 

samotné se �asto prolínají a p�edevším odráží kontext, ve kterém jsou používány. 

Jejich množství a nejednotná navazující terminologie pak ústí jen v další obtíže 

[Pato�ka, He�manová 2008: 9]. I když tedy široké pojetí kultury m�že p�inášet �adu 

problém� v dalším zkoumání, jeví se jako pot�ebný tento p�ístup, který nevy�adí 

n�které d�ležité souvislosti tématu a prvotní pracovní definice je proto následující: 

„Kultura je souhrn duchovních a materiálních �inností, výtvor� a hodnot 

ur�itého spole�enství v prostoru a �ase“ [Rybá� 2007: 2]. Jak již bylo napsáno, 

je tato definice sice pom�rn� obecná, ale zahrnuje všechny podstatné prvky kultury, 

jako je duchovní i materiální dimenze a p�edevším prostor i �as, ve kterém 

je kultura vnímána. Ve spole�enských v�dách lze najít v kultu�e další d�ležité 

souvislosti: 

„V širším slova smyslu souvisí kultura s mnoha sociálními aspekty, 

s životním zp�sobem, s �adou civiliza�ních návyk� a pot�eb, s rozvíjením 

spole�enských rituál�, jejichž význam je zásadní a p�itom nevy�íslitelný, nebo�

se týká kvality života celé spole�nosti“ [Koncepce kulturní politiky 2006: 3]. 
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Normativní funkce kultury p�sobí jak na historické, tak na sou�asné vzorce 

chování (apod.), proto nap�íklad na: 

• kvalitu mezigenera�ních vztah�, 

• zdravotní a hygienické návyky, 

• pracovní výkonnost, 

• délku života, 

• rovnost pohlaví, 

• respektování menšin, 

• respektování handicapovaných �len� spole�nosti, 

• ekologické chování, 

• atd. [Ibid.: 4] 

Jiný oficiální dokument - Kulturní politika (2001), p�ipomíná z funkcí kultury navíc 

ješt� její nezanedbatelný vliv na rozvoj intelektuální úrovn� ob�an�, a tedy její 

výchovn� vzd�lávací funkci, která má vliv i na morální a emocionální úrove�

obyvatel. Smysluplným trávením volného �asu m�že kultura bránit vzniku 

n�kterých sociáln� patologických jev� a neporozum�ní mezi lidmi. Již ve vý�tu 

zmín�ný respekt v��i handicapovaným lidem pak plní funkci terapeutickou, 

nap�íklad p�i jejich ú�asti na kulturním d�ní  apod. [Ministerstvo kultury 2001: 4]. 

 Kultura a její kontext se dotýká �ady oblastí života jedinc� i celé 

spole�nosti. Má také zárove� pasivní i aktivní ekonomickou funkci, tedy 

spot�ebovává a zárove� vytvá�í prost�edky státního rozpo�tu [Ibid.]. 

„Bez pochopení souvislostí kultury s dalšími oblastmi života spole�nosti by mohl 

být vztah m�sta a kultury redukován pouze na definování objemu finan�ních 

prost�edk� poskytovaných z ve�ejných zdroj� subjekt�m p�sobícím v oblasti 

kultury“ [Koncepce kulturní politiky 2006: 4]. Kulturu však takto redukovat kv�li 

dalším jejím výše zmín�ným funkcím nelze, což platí nejen na úrovni m�st a obcí, 

ale i ve sfé�e regionální, národní i nadnárodní. 

Podle Evropské unie má kultura „…své ko�eny v ur�ité zemi nebo regionu, 

ale i p�esto p�edstavuje d�dictví, které sdílejí všichni Evropané (…) 

má nezastupitelnou roli v regionální politice. (…) Kulturní a kreativní odv�tví 

v Evrop� jsou nezanedbatelným zdrojem p�íjmu a pracovních míst“ [�innosti 
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Evropské unie 2011]. V EU je v sou�asné dob� tedy zd�raz�ován práv� regionální 

a ekonomický potenciál kultury, který byl a bude v této práci mnohokrát sklo�ován.

3.2.2 Kultura a kulturní politika jako ve�ejný zájem, nebo ve�ejný 

statek (?!) 

Oblast kultury je úzce spojena s ve�ejnými financemi a tedy ekonomickými 

teoriemi. Jak již bylo zmín�no, prost�edky ze státního rozpo�tu nejen od�erpává, 

ale i dopl�uje. Pom�r mezi touto spot�ebou a produkcí je mimo jiné ur�ován i tím, 

jaký zájem je na podílu financování deklarován v politických rozhodnutích 

nebo dokumentech ze strany státu apod. D�ležitou roli nejen v této práci proto 

m�že hrát také to, zda je kultura vnímána jako ve�ejný zájem, ve�ejný statek 

�i pot�eba ve�ejnosti, �emuž se budou v�novat následující kapitoly. 

3.2.2.1 Ve�ejný zájem a ve�ejný statek 

Ve�ejný nebo všeobecný zájem se vyskytuje v pr�b�hu historických prom�n snad 

od po�átku lidské spole�nosti a ve všech jejích stádiích. Objevuje se jak v praxi, 

tak i v oblasti ekonomické teorie [Goulli 1999: 9], tedy v obou oblastech dot�ených 

i v této práci. 

 Již p�i vzniku prvních osad, kolonií a spole�enství docházelo k praktickému 

odlišování mezi zájmem k ve�ejným a soukromým subjekt�m �i objekt�m. Zvláštní 

p�ístup byl volen i v kultovní oblasti. S vynálezem písma, a tedy s tvorbou prvních 

písemností p�ešel tento vztah z pouhé roviny ústní do podoby smluv, 

ale i teoretických úvah a právních úprav. Chápání pojm� ve�ejný a soukromý zájem 

však bylo vztahováno p�edevším ke konkrétním stavbám, které se mohly dochovat 

i do sou�asnosti v podob� historických památek. Ustálení a jasné ur�ení rozdíl�

mezi pojmy ve�ejný a soukromý (individuální) nastolil �ímský právní systém 

obsahující i odpovídající tresty za jejich porušení. „Nositeli ve�ejného zájmu 

se staly ú�ední moc obce a sdružení (kolegia) r�zných skupin obyvatelstva“ [Ibid.: 

10] Tento princip rozd�lení moci, �i jeho nositel� se po období jasného 

absolutistického �i komunistického diktátu ve�ejného zájmu v podstat�

v posledních letech navrátil. Jako nový nositel ve�ejného zájmu se za�ínají 

objevovat ob�anská sdružení. Nejen s nimi jsou spojeny rozpory a konflikty 
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pramenící z takto vzniklé plurality rozhodovacích center, kdy pro každou úrove�, 

politiku a oblast, je jinak definován ve�ejný zájem. V zemích s tradi�ními nositeli 

ve�ejného zajmu je jeho smysl jasn� patrný a dominuje nad zájmy individuálními 

[Ibid.]. �eská republika však v této otázce stojí vzhledem k povále�ným a dalším 

transformacím spíše na pomyslném rozcestí mezi ob�ma zájmy a jen obtížn�

lze ur�it, ve které oblasti vyhrává ten �i onen. 

 Jak bylo ukázáno, je pojem „ve�ejný zájem“ spojen p�edevším 

s filozofickou, ale i praktickou rovinou. �asto se s tímto termínem ale setkáváme 

i ve sfé�e politické, publicistické a p�edevším ekonomické. O rozlišení 

�i definování vztahu ve�ejného zájmu k pojm�m jako je ve�ejný prosp�ch a ve�ejný 

statek pojednává nap�. Ji�í Marek a p�ipomíná obecné rysy ve�ejného statku, 

pro který jsou typické tyto prvky: 

• „ned�litelnost spot�eby a nesout�živost spot�ebitele, 

• nevylu�itelnost ze spot�eby, 

• nulové mezní náklady na spot�ebu každého dalšího spot�ebitele“ 

 [Marek 1999: 18]. 

Ve�ejný zájem tak spojuje s ur�ením optimální (efektivní) velikosti ve�ejného 

sektoru, a tedy objemu ve�ejných statk�. Empirické zhodnocení této adekvátní míry 

však není možné [Ibid.]. 

 Jako d�vody selhání v užívání a definování ve�ejných statk� jsou potom 

uvád�ny p�edevším vládní selhání pramenící a� již z výše zmín�ných konflikt�

rozhodovacích center, nebo z op�t obtížn� definovatelné nízké efektivity 

implementací t�chto rozhodnutí [Ibid.].  

3.2.2.2 Kultura a kulturní politika 

Po p�edchozím definování ve�ejného zájmu a ve�ejného statku, nastín�ní jejich 

souvislostí s filosofickou, praktickou a ekonomickou sférou je vhodné uvést 

chápání t�chto pojm� na praktickém p�íkladu - v kultu�e. Jako vhodná ukázka 

rozlišení toho, co m�že být v pohledu kultury a kulturní politiky ve�ejným zájmem 

a statkem, je uveden konkrétní použitý p�ípad z politické praxe lokální úrovn�

ve strategickém dokumentu Koncepce kulturní politiky Hlavního m�sta Prahy 

(2006). 
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Koncepce kulturní politiky Hlavního m�sta Prahy zohled�uje ve�ejný zájem 

takto: „‘Ve�ejný zájem‘ je zájem o to, co p�ináší prosp�ch ve�ejnosti. ‘Ve�ejnost‘ 

je pojem ozna�ující specifický druh subjektu. Ve�ejnost je subjektem kulturní 

politiky, uspokojování ve�ejného zájmu není tedy poskytování pouhé zábavy 

�i relaxace, ale citlivé zajiš�ování podmínek svobodného rozvoje ve�ejnosti jakožto 

spole�enství živých bytostí – ob�an�…“ [Koncepce kulturní politiky 2006: 5]. 

 „…Jako ve�ejný statek jsou kultura a um�ní chápány tehdy, uspokojují-li 

diferencované zájmy obyvatel a návšt�vník� m�sta, a to i v oblastech s kulturou 

souvisejících. T�mito oblastmi jsou zejména: 

• oblast vzd�lávání a osv�ty; 

• životní styl obyvatel a návšt�vník� m�sta; 

• podpora identity m�sta; 

• marketing a propagace m�sta v zahrani�í; 

• ekonomika (kultura ovliv�uje ekonomiku a zárove� sama p�edstavuje 

samostatné a významné ekonomické odv�tví); 

• sociální sféra (zam�stnanost v kultu�e a v navazujících službách, vliv 

na sociální vztahy, náladu obyvatel atd.); 

• cestovní ruch a kongresová turistika“ [Ibid.: 6].

I když se tedy n�kte�í politikové a auto�i zde citované koncepce zdráhají považovat 

kulturu za ve�ejný zájem, vystupuje v praktickém život� jak v této podob�, 

tak i ve form� ve�ejného statku.  Zákon ze dne 12. dubna 2006 o n�kterých druzích 

podpory kultury a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� p�ichází navíc s pojmy 

jako je uspokojování „kulturních pot�eb ve�ejnosti“ takzvanými „ve�ejnými 

kulturními službami“ [Zákon �. 203/2006 Sb.: 2563], z �ehož mohou bohužel 

pramenit další problémy nejen v oblasti uchopitelnosti a srozumitelnosti t�chto 

pojm�. 

 Zjednodušen� je proto kulturní politika v této práci pojímána jako politika 

relevantních aktér�, kte�í ovliv�ují kulturu v daném prost�edí. 
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3.2.3 Kultura jako hardware a software 

Lokace sídel byla již odedávna závislá p�edevším na �ad� geografických 

�i geologických a politických faktor�. Umíst�ní staveb a sídel podléhalo mnoha 

v�decky zd�vodnitelným praktickým i estetickým kritériím. Krom� t�chto v�decky 

a racionáln� zd�vodnitelných p�í�in osídlení n�kterých míst však existují 

i pohnutky vycházející z dlouhodob� kultivovaného citu pro krajinu, kdy se lidé 

z dnešní doby n�jak podv�dom� navracejí na stará sídla svých p�edk�. Avšak 

moderní stavby �asto tento dlouhodob� kultivovaný a uznávaný cit pro charakter 

krajiny necitliv� narušují [Cílek 2010: 127]. Historické nebo kulturní d�dictví 

se potom m�že pro dané sídlo stát prost�edkem bu� k jeho ekonomickému 

pozvednutí, nebo naopak zatížení. M�sta s ur�itým p�evážn� hmotným kulturním 

d�dictví se musí k této skute�nosti, tedy k jakémusi zd�d�nému hardware dané 

lokality, n�jakým zp�sobem postavit. Unikátnost místního statku a místní kultury, 

která p�edstavovala koncem 19. století ur�itou lokální pýchu sídel, pak spolu 

s dalšími doprovodnými jevy (nap�. programy jako jsou koncerty, festivaly apod., 

tedy ur�itý software sídla) m�že p�edstavovat �ešení financování jejich chodu nebo 

nutných oprav atd. Je proto nutné nebo p�ínosné, aby tato sídla dokázala upoutat 

pozornost a vystavit na odiv svou jedine�nost, což ale v �eské republice, kde 

na �ad� míst p�evažuje skepse ohledn� výjime�nosti ur�itých statk�, není p�íliš 

b�žné. Tradi�n� nebo �ast�ji se setkáme s kritikou a neú�astí ob�an� na další 

kultivaci sídel �i jejich kulturního d�dictví. V praxi se ale ukázalo, jak pot�ebné je 

rozvíjení „institucí, které nás propojují se zbytkem sv�ta“ [Jak to vidí Václav Cílek  

© 1997–2013], tedy iniciativa místních lidí a investice do plného života i 

v nefinan�ní sfé�e života, kde není podstatné, kolik finan�ních prost�edk� se 

vy�erpá, ale jak dojde k nastartování a udržení aktivity v dané v�ci [Ibid.].  

3.2.4 Financování kultury 

Sledování výdaj� a p�íjm� kulturního odv�tví je spolu se samotným zájmem 

o kulturu jako ekonomického hrá�e rozvíjeno v �eské republice p�edevším 

v posledních letech. Sv�d�í o tom a� už studie srovnávající p�ístup k financování 

kultury v �R a v jiných vysp�lých státech [Projektová a rozvojová agentura 2008], 

nebo publikace hodnotící možnosti rozvoje kultury a její ekonomiky v kontextu 
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Evropy a doporu�ení pro kulturní politiku nejen státu, ale i nejmenších 

municipálních �lánk� [Dostál, Kislingerová 2012]. V neposlední �ad� se od roku 

2009 v�nuje Národní informa�ní a poradenské st�edisko pro kulturu (NIPOS) 

na základ� pov��ení Ministerstva kultury sestavování tzv. satelitního ú�tu kultury, 

který za využití dat a spolupráce s �eským statistickým ú�adem prov��uje veškeré 

finan�ní toky sm�rem do a z kultury [Satelitní ú�et © 2015]. Zpracovávání statistik 

kultury se poté v�nuje Centrum informací a statistik kultury (CIK) [NIPOS © 

2015]. Srovnatelnost údaj� z t�chto r�zných zdroj� je však op�t velmi obtížná 

z d�vodu zna�ných odlišností ve využívaných metodikách a zdrojích dat. 

Jedna z prvních srovnatelných analýz vývoje kultury a jejího financování 

tak pro ilustraci zachycuje nap�íklad srovnání náklad� a výnos� ve sledovaném 

odv�tví a další zajímavé skute�nosti.3

Tab. �.  1: �asové �ady vybraných ekonomických ukazatel� sektoru kultury [NIPOS 2014: 22] 

V �eské republice byl p�ed rokem 1989 (potažmo 1993) tém�� výlu�ným zdrojem 

finan�ních prost�edk� kultury ve�ejný rozpo�et a u veškerých kulturních institucí 

docházelo k jejich zestátn�ní. Po roce 1989 a p�edevším v sou�asné dob� je kladen 

                                                
3 Další informace o ve�ejných výdajích viz P�íloha 1 
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d�raz na vícezdrojové financování kultury [Dostál, Kislingerová 2012: 112–120]. 

Zp�soby financování kultury lze tedy hierarchicky rozd�lit na dv� oblasti – 

centralizované finan�ní transfery a decentralizovanou finan�ní pomoc. Mezi 

centralizované zp�soby financování jsou �azeny dotace a da�ové úlevy. Tato oblast 

se týká p�edevším finan�ních tok� proudících ze státních zdroj�, tedy p�ímých 

dotací. „V �eské republice ud�luje dotace ministerstvo, krajské, obecní ú�ady, 

 fondy ustavené státní správou nebo samosprávou. Velikosti a základní sm��ování 

toku financí jsou vymezeny zákonem o finan�ním rozpo�tu �R.“ [Projektová 

a rozvojová agentura 2008: 9]. Finan�ní prost�edky (p�íjmy) Ministerstva kultury 

jsou ve státním rozpo�tu obsaženy v kapitole 334, tato kapitola je tvo�ena 

da�ovými i neda�ovými p�íjmy v�etn� prost�edk� poskytnutých Evropskou unií 

[Zákon �. 504/2012 Sb.]. Výdaje jsou pak �len�ny podle �ady ukazatel� obdobn�

jako ostatní kapitoly státního rozpo�tu. Další zákony krom� státního rozpo�tu, které 

ovliv�ují nejen financování kultury, ale i samotnou organizaci financování 

územních celk�, jsou: zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních 

rozpo�t�, zákon �. 128/200 Sb., o obcích (obecní z�ízení) a zákon �. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské z�ízení) [Illner 2012]. Zvláštním orgánem podílejícím 

se na financování kultury je Státní fond kultury �eské republiky. 

Nep�ímým zp�sobem financování kultury jsou da�ová zvýhodn�ní spojená 

s kulturou. „Da�ový systém v �R neumož�uje kulturn�-specifické da�ové úlevy 

(slevy na dani, ode�itatelné položky) jednotlivým ob�an�m“ [Projektová 

a rozvojová agentura 2008: 11]. Da�ové úlevy se tak obecn� týkají p�edevším 

osvobození od p�evodních daní a úspory na daních z p�íjmu. Obecn� tyto úlevy 

a zdan�ní platí pro hospoda�ení v neziskovém sektoru a kultura tak v da�ovém 

systému jasné zvýhodn�ní s jednotnou koncepcí �i zám�rem postrádá [Ibid.]. 

Decentralizované formy financování nebo spíše pomoci kultury 

jsou rozlišovány na dárcovství, sponzoring a fundraising a jsou op�t spojeny spíše 

s celým neziskovým sektorem, než pouze s kulturou. Výhodnost sponzorství 

a dárcovství závisí ve zna�né mí�e na da�ovém systému pat�i�ného státu, a tak 

v �R je z hlediska výnosu pro kulturu výhodn�jší dárcovství, ale pro subjekt 

poskytující p�ísp�vek je to sponzorství [Ibid.: 13] Samotnou kapitolou 

decentralizovaného financování kultury je fundraising vycházející z tradice 
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nestátních neziskových organizací v USA. Fundraising je strategicky významnou 

aktivitou, která cílí na soukromé subjekty a m�že sloužit k dlouhodobému nejen 

finan�nímu zajišt�ní kulturních organizací a projekt� [Dostál, Kislingerová 2012: 

112–113]. „Fundraising (�esky ‚p�stování fond�’) p�edstavuje systematické 

získávání finan�ních i nefinan�ních zdroj�, které nezisková organizace pot�ebuje 

k realizaci svého poslání prost�ednictvím jednotlivých projekt�“ [Ibid.: 113]. 

Pro získávání finan�ních i nefinan�ních prost�edk� tímto zp�sobem je prvotní jasné 

vymezení projekt� a institucí (jejich poslání), jejich p�edstavení v co nejlepším 

sv�tle a následné systematické hledání p�isp�vatel� v co nejširším jejich poli. 

Ve fundraisingu a v obdobném principu získávání zdroj� je využívána �ada metod 

p�edevším ve zp�sobu, jakým je oslovována spole�nost a hledáni p�isp�vatelé. 

�eská republika je v t�chto procesech však stále na po�átku [Ibid.: 112–120]. 

3.3 Teoretické poznatky tématu 

Jak již bylo zmín�no, opírá se tato práce o �adu teorií a teoretických východisek, 

která mohou vysv�tlovat fungování a vývoj kulturní politiky ve sledovaném období 

i míst� (úrovni). Jako nejd�ležit�jší jsou p�iblíženy teorie institucí a aktér�

(historický institucionalismus), multi-level governance (víceúrov�ové vládnutí), 

okrajov� teorie regionálního nebo udržitelného rozvoje a p�edevším koncept 

strategického a víceúrov�ového vládnutí. Pro pochopení širších souvislostí tématu 

jsou p�iblíženy principy uplat�ované v p�ístupu k problematice v minulosti 

a v regionálním rozm�ru. 

3.3.1 Kultura a udržitelný rozvoj 

Na pomezí mezi �ist� teoretickým a praktickým p�ístupem nejen ke kultu�e 

a kulturní politice stojí principy udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj bývá 

spojován p�edevším s problematikou životního prost�edí, regionálního rozvoje, 

hospodá�ského a ekonomického r�stu a jen málokdy s oblastí týkající se kultury. 

V posledních desetiletích se však situace za�íná pomalu m�nit, stejn� jako se m�ní 

p�ístup ke kultu�e a krom� zmín�ných oblastí, kde je udržitelný rozvoj klí�ovým 

pojmem a cílem, je sledován i v odv�tví kultury. Kultura v modelech udržitelného 

rozvoje spole�nosti je ale op�t ve složité pozici. Nap�íklad klasické definice 
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�i p�ístupy k udržitelnému rozvoji OSN, Sv�tové národní banky �i dalších institucí 

kladou d�raz na vyvážený hospodá�ský a spole�enský rozvoj spole�nosti. Není tedy 

vyzdvihován pouze ekonomický výkon, jehož m��ení však bylo do hodnocení stavu 

kultury rovn�ž v posledních letech za�len�no a v ur�ité mí�e jen díky výnos�m 

kulturního sektoru je kultu�e v�nována pozornost. Kulturní pot�eby však mohou být 

v modelech udržitelného rozvoje spole�nosti akcentovány jako pot�eby minulých, 

sou�asných i budoucích generací, které nemohou být práv� budoucím generacím 

up�eny. Modely vývoje spole�nosti v pohledu udržitelného rozvoje tak varují p�ed 

jednostranným ekonomickým zam��ením, honbou za zvyšováním zisk� a produkce 

[Udržitelný rozvoj © 2008–2014]. 

Již ve Strategii udržitelného rozvoje �eské republiky z roku 2004 je kultura 

zmi�ována jako rozvojový faktor a d�ležitá složka znalostní spole�nosti. Samotná 

strategie je ale stav�na op�t spíše na ekonomických základech. I když obsahuje 

i další pilí�e (environmentální a sociální), význam kultury je op�t spojován 

p�edevším s ekonomikou a jako jedno z rizik budoucnosti je zde uvád�no práv�

podce�ování rozvojového potenciálu kultury. Z hlediska spole�enského významu je 

pak nejd�ležit�jší p�ínos kultury ve vzd�lanosti a prevenci rizikových faktor�

spole�nosti a p�edávání hodnot dalším generacím, protože udržitelný je rozvoj 

takový, kde nejsou pot�ebami sou�asných generací ohroženy pot�eby t�ch 

budoucích [Strategie udržitelného rozvoje 2004]. 

Na záv�r této kapitoly a jako uvedení kapitoly následující se proto hodí tato 

citace vystihující celé pojetí práce: „Ekonomická analýza vždy m�la sklon 

up�ednost�ovat význam hmotného pokroku p�ed nehmotnou kvalitou života, jímž 

žijeme. �asem si stále ost�eji uv�domujeme, že takový p�ístup je nesmírn�

zjednodušený“ [Johnson 2001: 19]. P�i p�ílišném oklešt�ní ukazatel� vývoje 

spole�nosti a nestrategickém využívání zdroj� je totiž udržitelný rozvoj tak, jak je 

p�iblížen výše, v ohrožení. Další otázkou je pak vztah mezi odpov�dností institucí 

za vývoj spole�nosti a jejích jednotlivc�. 
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3.3.2 Transforma�ní procesy v �R (neoliberalismus 

a globalizace) 

V moderních d�jinách se ve sv�t� objevují státy, které bývají ozna�ovány 

jako slabé, a to p�edevším proto, že nejsou schopny tvo�it a distribuovat pot�ebné 

ve�ejné statky. Pomoc t�mto stát�m m�ly p�inést neoliberální principy uplat�ované 

v úsp�šné západní spole�nosti, avšak jejich p�enesení do slabého státu, jehož 

spole�nost nebyla na tento p�ístup dostate�n� p�ipravená, p�inesla spíše opa�ný 

efekt [Waisová 2007: 107]. 

Kritika neoliberalismu, který dominoval v transforma�ních procesech 

devadesátých let �eské republiky, se za�ala objevovat u nás již v této dob�. 

Kritizována byla p�edevším jednostrann� zam��ená orientace na ekonomickou 

oblast života a zpochyb�ovány byly p�edpoklady „…o trhu jako p�irozeném stavu 

spole�nosti a tržním chování jako ˛druhé p�irozenosti �lov�ka’… “ [Ve�erník 1997: 

259]. Socio-ekonomické sm�ry poté upozor�ovaly, že „…ekonomické chování 

�i ekonomika nemohou být považovány za nezávislý systém, navíc kontrolující 

všechny ostatní sféry spole�enského života“ [Ve�erník 1997: 264]. 

P�esto v pr�b�hu transformace „…byl na po�átku 90. let akceptován tržní 

princip jako nejp�irozen�jší prost�edí pro uchování, tvorbu a distribuci kulturních 

hodnot. (…) P�ijetím obecných tržních mechanism� se však dynamika vztahu 

kultura-ekonomika vy�erpala a ve sfé�e reálné politiky bylo realizováno minimum 

praktických krok� k tomu, aby se vytvo�il jiný ekonomický rámec pro fungování 

kultury“ [Kesner 2001: 10]. Rozhodn� tedy nebyl v oblasti kultury zvolen 

strategický zp�sob transformace. 

P�es veškerá upozorn�ní na jednostrannou orientaci ekonomickým sm�rem 

a zde uvád�né slabiny neoliberalismu, se i v kulturní sfé�e tento princip za�íná op�t 

projevovat, ale již se zakomponovanými prvky práv� socio-ekonomického pohledu. 

Bývalý ministr kultury Václav Jedli�ka v p�edmluv� dokumentu Státní kulturní 

politika �eské republiky 2009–2014 tento vývoj popisuje takto: „Zajímavé je 

srovnání dnešní kulturní politiky s tou p�edchozí, kterou p�ijala vláda v roce 2001. 

Mezi hlavní témata tehdejší kulturní politiky byla opat�ení spojená s naším vstupem 

do Evropské unie a s reformou ve�ejné správy. Dnes, kdy je �eska republika 

platným �lenem Evropské unie a kraje p�evzaly na svá bedra mnohé povinnosti, 
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které do té doby plnil stát, jsme získali prostor zam��it se na jiné velké téma, které 

do té doby v souvislosti s kulturou výrazn� nezaznívalo. Statistiky v Evrop� ukazuji, 

že kultura je sektor, který se velmi výrazn� podílí na tvorb� hrubého domácího 

produktu. Jinými slovy, kultura peníze neutrácí, ale vyd�lává“ [Státní kulturní 

politika 2009: 5]. �áste�n� je tedy reflektována p�ipomínka sociálních ekonom�

v podob� uv�dom�ní si podílu kultury na hrubém domácím produktu, tedy 

že ekonomika není nezávislou jednotkou. P�esto se ale jasn� ukazují tendence 

spole�nosti p�evád�t veškeré oblasti života na ekonomické nebo m��itelné prvky 

�i ukazatele. Pomineme-li, že skute�né zapojení kraj� a dalších lokálních jednotek 

podle n�kterých autor� není tak ideální [Pato�ka, He�manová 2008: 7–8], vyvstává 

otázka, co všechno je možné p�evést na pen�žní nebo jiné kvantitativní vyjád�ení 

a zda nem�že dojít k ohrožení lidského a kulturního rozvoje (nevýhodných, 

ale z hlediska spole�nosti d�ležitých kulturních oblastí), preferováním rozvoje 

ekonomického.  

Dalším tématem této kapitoly je promítnutí globaliza�ních tendencí 

do hodnot spole�nosti nebo do hodnot p�evládajících v politikách klí�ových aktér�

pod jasným vlivem doby. „…Vládnutí je vždy v ur�itých hodnotách zakotveno 

a o dosažení ur�itých hodnot usiluje [Pot��ek a kol. 2007: 138]. Tyto globaliza�ní 

tendence, které se za�aly nejen po fyzickém otev�ení hranic po roce 1989 objevovat 

i v �R, ur�ily vývoj ekonomiky, sociální politiky i kultury. Ekonomické zm�ny pak 

m�ly dalekosáhlé d�sledky nejen ve sfé�e sociální [Suša 2010]. A�koli existuje 

mnoho vysv�tlení globaliza�ních trend�, t�emi jejich základními p�í�inami 

nebo p�edpoklady jsou technologický, politický a ekonomický stav spole�nosti 

[Organizational culture 2014]. Tyto jmenované p�í�iny se v pr�b�hu 

transforma�ních proces� v �R za�aly objevovat s r�znou rychlostí a intenzitou. 

Po politických zm�nách a transformaci ekonomiky došlo i k rozvoji technologií 

a propojení �eské republiky s globálním trhem, který za�al ovliv�ovat veškerý 

život spole�nosti, a to i oblasti d�íve pouze národní �i regionální – jako nap�. 

kultura. V rychle se prom��ující spole�nosti tak byla v�nována pozornost vedle 

národní suverenity spíše hodnotám sm��ujícím k evropeizaci. Základ stavu 

spole�nosti je však tvo�en nejen na t�chto úrovních, ale i ve sfé�e obcí a region�. 
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struktury p�íslušného územního celku a jeho �ástí (region�, mikroregion�) 

a odstra�ování pop�ípad� zmír�ování regionálních disparit…“ [Ministerstvo pro 

místní rozvoj 2006: 6]. Jak z použitých slov v definici, jako je kvalita života a 

zvyšování životní úrovn�, plyne, je pojem regionální rozvoj hodnotov� zatížen, a 

proto je možné jej pojímat zárove� jako teoretické, tak i hodnotové východisko.  

„Problematika regionálního rozvoje a regionální politiky se od druhé 

poloviny 90. let 20. století za�íná postupn� dostávat do pop�edí zájmu politik�

i odborník� r�zných profesí také v �eské republice“ [Blažek, Uhlí� 2002: 9]. 

Také �eská republika si tedy v pr�b�hu a po uskute�n�ní transforma�ních proces�

a generaci nových problém� postupem �asu za�íná uv�domovat d�ležitost 

harmonického rozvoje region� �i kraj�, a to nejen pro celkovou hospodá�skou 

situaci a vyrovnaný rozvoj státu.  

„Význam místní a regionální kultury vystupuje do pop�edí jednak z hlediska 

uchování kulturních tradic vázaných na dlouhodob� existující územní spole�enství, 

ve vztahu ke zd�d�ným hodnotám materiální i nemateriální kultury a jednak 

v souvislosti s ekonomickým využitím kulturního d�dictví jako rozvojového 

potenciálu jak v rámci prostorové ekonomiky, tak i v zájmu efektivizace 

národohospodá�ského systému“ [Pato�ka, He�manová 2008: 8]. Podle n�kterých 

autor� �i institucí (jak již bylo nazna�eno) je v sou�asné dob� nahlíženo 

na ekonomiku kultury jako na jednou z nejdynami�t�jších oblastí sv�tové 

ekonomiky. Ekonomika kultury tak ovliv�uje nejen hospodá�skou situaci zemí, 

ale je p�edevším ur�ována schopností zapojit regionální zdroje �i potenciál 

do ekonomického procesu. Nejtypi�t�jším zapojením tohoto potenciálu je využití 

kultury k cestovnímu ruchu, avšak existuje mnoho dalších možností, které stejn�

jako turismus mají své klady i zápory. �eská republika (a její regiony) se však 

i po masivním rozvoji tržn�-ekonomického myšlení potýká s problémy v otázce 

efektivity zapojení kultury do ekonomiky. �astým jevem je bohužel totiž 

„…devastace regionálního a lokálního zdrojového potenciálu a zvyšující se tlaky 

na financování kultury ze státního rozpo�tu“ [Pato�ka, He�manová 2008: 7]. 

Tomuto stavu je pochopiteln� nutné úpln� p�edcházet, nebo se z n�j alespo� podle 

autory doporu�ovaných princip� vymanit. Principy alternativního financování 

kultury již byly uvedeny výše. 
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Dominantním p�ístupem uplat�ovaným v dob� p�echodu �eské republiky 

k tržnímu hospodá�ství a p�i dalších spole�enských zm�nách byl princip 

neoliberalismu, který se projevuje i v kultu�e. Stále �ast�ji se ale objevuje 

polemika, zda bylo využití a zavedení t�chto teoretických p�ístup� do praxe vhodné 

i u nás. Obdobná diskuze se s rozši�ujícími se nerovnostmi, které regionálnímu 

rozvoji neprospívají, objevuje i v jiných �ástech sv�ta a v jiných regionech.  

I když existuje �ada zp�sob� jak m��it nebo popsat tyto disparity, je ale t�žké z nich 

usuzovat n�jaké záv�ry, natož nacházet d�vody, jak nerovnosti vznikají, 

pro� dochází k jejich vzniku a pro� ve spole�nosti p�etrvávají [Nedomlelová 2011].  

3.3.4 Strategické vládnutí 

V rychle se prom��ující spole�nosti je otázkou, jakým sm�rem se má ubírat 

vládnutí a jaké postupy mají volit konkrétní vlády. Zm�ny ve spole�nosti nejsou 

marginálního, ale zásadního charakteru a nelze reagovat na každou zm�nu zvláš�

sadou neprovázaných akcí, ale zvolit jasnou dlouhodobou strategii. P�ed každým 

vládním rozhodnutím také stojí fakt, zda stávající principy, zp�sob fungování 

a rozsah správy je schopen zvolené strategie realizovat, pop�ípad� jaké zm�ny jsou 

ve správ� státu nutné op�t s ohledem na spole�nost jako celek [Jenei 2012]. 

 Koncept strategického vládnutí vychází z obecných teorií a termínu 

vládnutí. Vládnutí však leze jen t�žko dostate�n� obecn� definovat a tato práce 

si ani za cíl definování vládnutí neklade. Z hlediska této práce je d�ležité, 

že strategické vládnutí neprobíhá pouze na centrální úrovni (ve zkoumaném p�ípad�

na úrovni �R), ale uplat�uje se, nebo by se uplat�ovat m�lo i na úrovních 

nadnárodních �i lokálních [Pot��ek 2006: 519]. Strategické vládnutí pat�í 

do skupiny koncept�, které kombinují normativní a analytické prvky [Pot��ek 

a kol. 2007: 29] a neobejde se bez �ady p�edpoklad� pro jeho uplatn�ní: globální 

etiky, kognitivních zdroj�, institucionálních zdroj� a nástroj� a sociálního kapitálu 

[Ibid.: 13]. Globální etika souvisí s výše diskutovanou problematikou udržitelného 

rozvoje a p�edevším globaliza�ních trend� a hodnot, které p�evládají v sou�asné 

propojené spole�nosti. Nelze sobecky up�ednost�ovat hodnoty jednoho 

spole�enství nad hodnoty jiného nebo se v�novat pouze jedné oblasti života 

spole�nosti. Zdroje poznání (kognitivní zdroje) slouží jako podklad pln�
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kvalifikovaných rozhodnutí vlád, která jsou vztažena k dlouhodobému cíli, 

jenž ale není jednoduché v b�žných podmínkách definovat. Institucionálním 

zdroj�m a nástroj�m již �áste�n� byla a dále bude v�nována pozornost, jsou to totiž 

nejen instituce, ale i normy a tedy rámce strategického vládnutí, ve kterých politiky 

probíhají. Je proto d�ležité si uv�domit zasazení zkoumaných politik v jejich 

kontextu. Posledním p�edpokladem nebo zdrojem pro uplatn�ní strategického 

vládnutí je tzv. sociální kapitál, tedy ur�itá kapacita klí�ových aktér� a celé 

spole�nosti dohodnout se na kolektivní akci sm��ující k napln�ní strategických cíl�

[Ibid.: 17–21]. 

Po definování p�edpoklad� strategického vládnutí je vhodné zmínit nástroje 

strategického vládnutí, kterými jsou dosahovány stanovené dlouhodobé cíle. 

Jedním z nejdiskutovan�jších a nejvyužívan�jších nástroj� strategického vládnutí, 

kterému je v této práci v�nována pozornost, je ve�ejný rozpo�et a p�edevším jeho 

skladba. Programov� výkonové rozpo�tování umož�uje sledovat ú�innost 

a efektivnost ve�ejných politik a je tak nástrojem jejich �ízení. Ur�ujícím subjektem 

je v tomto druhu rozpo�tování vláda, obdobné principy pak platí p�enesen�

i u územních rozpo�t� [Ochrana 2006: 507–509]. R�zné nástroje lze tedy 

uplat�ovat na r�zných úrovních a strategické vládnutí tak op�t naráží na koncepty 

�i teorie víceúrov�ového vládnutí a vzájemné fungování aktér� a institucí. 

3.3.5 Víceúrov�ové vládnutí (multi-level governance) 

Pr�b�h vládnutí nelze omezit na vládnutí pouze v jedné úrovni, ale v poslední dob�

jsou z hlediska výzkumu vládnutí sledovány krom� státocentrického pohledu 

i úrovn� supranacionální a substátní. Toto rozvrstvení vládnoucích center bývá 

spojováno s již popisovaným jevem, jakým je globalizace [Dan�ák, Hloušek 

2007: 7]. Zárove� se vedle víceúrov�ového vládnutí (multilevel governance) za�íná 

diskutovat o tzv. víceúrov�ové regulaci (Multilevel regulation), 

která je ale uplatnitelná pouze v n�kterých politikách [Chowdhury, Wessel 2012]. 

Proto z hlediska této práce následuje p�iblížení obecn�jšího vládnutí, nikoli 

konkrétních regulací. 

 P�ístup k vládnutí se ve druhé polovin� minulého století za�al prom��ovat 

a docházelo tak postupn� k p�echodu od unitárního principu k princip�m 
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regionalizace nebo nap�. federalizace. Stejn� tak docházelo k propojování sv�ta 

a dle n�kterých autor� zahájily globaliza�ní trendy rozpad tradi�ních národn�-

státních princip�. Pokud centralizovaná forma státního uspo�ádání pod rozvojem 

komunikace, p�enosu statk� i služeb, technologií a globální ekonomiky ztrácí 

své opodstatn�ní a neplní efektivn� svou úlohu, nastupují jiné jednotky, 

které mohou tuto úlohu plnit efektivn�ji. Vyšší nároky jsou pod vlivem urbanizace 

kladeny i na efektivitu ve�ejné správy [Vykoupilová 2007: 13]. 

 Rozvoj národních stát� v Evrop� se datuje nejmén� do 17. století. 

V 19. století probíhaly další klí�ové zm�ny spole�nosti, které vedly k centralizaci 

moci pod vlivem rozvoje vzd�lanosti a nutnosti chránit území p�ed ostatními 

mocenskými vpády. Práv� rozvoj vzd�lanosti a následn� technologií a globalizace 

pak nastartovaly trend zcela opa�ný sm��ující k rozvrstvení rozhodovacích center 

nad a pod úrove� národního státu. V Evrop� pak došlo pod vlivem druhé sv�tové 

války a tedy nevyváženého zásahu do jednotlivých region� stát� k p�enesení 

odpov�dnosti za stav t�chto celk� práv� na regiony, nebo naopak na ješt� vyšší 

správní orgány. Jistý vliv na rozvoj decentralizace m�ly i ideologie, 

a to demokratizace v oblasti zájm� v jednotlivých sektorech a politikách aktér�. 

Míra decentralizace tak, jak jí bylo dosaženo v konkrétních státech, je však rozdílná 

a závisí na �ad� dalších faktor�, které lze souhrnn� s trochou paušalizace za�adit 

do oblasti historické a kulturní podmín�nosti spole�nosti [Vykoupilová 2007: 14–

15]. 

 Politické procesy v globalizované spole�nosti jsou stále složit�jší 

a složit�jší, práv� proto je možné chápat víceúrov�ové vládnutí jako odpov��

na tento vývoj [Pot��ek a kol. 2007: 13]. Dimenze vládnutí se ale neomezují pouze 

na vertikální úrove�, ale víceúrov�ové vládnutí lze pojímat i z perspektivy 

horizontální. V tomto pojetí se pak uplat�ují nap�íklad teorie sítí. Stejn� tak 

rozhodování a tvorba politik není výlu�n� v gesci státu, ale jistý vliv na formulaci 

ve�ejných politik mají i zástupci trhu, ob�anské spole�nosti a v sou�asné dob� �ím 

dál tím víc i zástupci médií [Pot��ek 2005]. 
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3.3.6 Institucionální teorie 

Institucionální teorie nejsou jednotným systémem p�edpoklad� a tvrzení, ale spíš 

širokým teoretickým pohledem nebo mnohotvarým komplexem myšlenek. Jejich 

aplikace je možná na rozsáhlou škálu sociálních fenomén� od celosv�tové úrovn�, 

až po úrove� interpersonální [Scott 2005: 408–414]. Institucionální teorie jsou 

stejn� staré jako studie politiky samotné a sahají tedy do dob Platóna �i Aristotela. 

Institucionální struktury byly už v této dob� považovány za ur�ující složku, která 

utvá�í politické podn�ty a normativní hodnoty ve spole�nosti. Stejné principy 

fungování politik byly zkoumány i p�i zakládání politického systému USA.  

K institucím a aktér�m je tedy možné p�istupovat r�zným zp�sobem. Výše popsaný 

p�ístup ke studování politik a sociálních zm�n kladoucí d�raz na skute�ný sv�t, 

který je utvá�en zp�sobem jednání a strukturou institucí, je typický pro historický 

institucionalismus [Steinmo 2008: 118–119]. 

„Ve v�tšin� sou�asných teorií politiky ustupují tradi�ní politické instituce 

jako zákonodárství, právní systém a stát, stejn� jako tradi�ní ekonomické instituce, 

jako nap�íklad firmy, z pozice, kterou drželi v d�ív�jších teoriích politických v�dc�

(…) formáln� organizované sociální instituce za�aly být zobrazovány pouze jako 

arény, ve kterých za p�sobení �ady faktor� probíhá politické jednání (…)“ [March, 

Olsen 2006: 734]. Do pop�edí tak vstupují myšlenky morálního individualismu 

a nap�. st�et zájm�, který je p�i vyjednávání v t�chto prostorech dominantní. 

Od �ist� teoretických a globálních myšlenek je tedy možné p�ejít i ke konkrétním 

aplikacím. Jasná formulace toho, co instituce jsou nebo v jakém smyslu jsou 

v ur�ité práci pojímány, pak závisí na ú�elu analýzy [Aoki 2001: 1].  
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4 STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ V KULTURNÍ POLITICE 

K analyzování strategického vládnutí v kulturní politice �i k obecným prvk�m 

vládnutí je zde využit multidimenzionální p�ístup, který umož�uje v takto složité 

oblasti identifikovat její veškeré relevantní aspekty. Zkoumaný celek – kulturní 

politika, je tak rozložen do jednotlivých složek ur�ených k detailnímu prozkoumání 

[Pot��ek a kol. 2007: 12]. Samotná analýza za�íná v souladu s výše p�edstaveným 

teoretickým konceptem identifikací základních p�edpoklad� pro uplatn�ní 

strategického vládnutí na p�íkladu kulturní politiky. 

4.1 P�edpoklady pro uplatn�ní strategického vládnutí 

v kulturní politice 

P�edpoklady pro uplatn�ní strategického vládnutí jsou jakýmisi indikátory vlastního 

strategického vládnutí, strategické vládnutí samo o sob� totiž lze jen t�žko 

empiricky prokázat [Pot��ek a kol. 2007: 13]. Tyto jednotlivé p�edpoklady jsou 

proto pro ur�ení míry strategického vládnutí v kulturní politice aplikovány 

na zkoumanou oblast v následujících podkapitolách. 

4.1.1 Globální etika 

Již p�i p�iblížení teoretických poznatk� tématu byly jako klí�ové diskutovány 

dominantní hodnoty spole�nosti, které se v �eské republice po p�evratných 

událostech na konci 80. a za�átku 90. let minulého století dostaly do pop�edí. 

Zmi�ovány byly vedle neoliberalismu také globaliza�ní tendence, od kterých 

se hodnoty ve spole�nosti odvíjely. Pro uplatn�ní strategického vládnutí je d�ležitá 

jednotná orientace spole�nosti a veškerých jejích jednotek ve spole�ných aktivitách, 

a tedy ur�itá všeobecn� uznávaná globální etika p�eklenující p�ípadné neshody 

v díl�ích �innostech. Globální etika má mnoho spole�ného s konceptem 

udržitelného rozvoje nebo zp�sobu života a byla také rozvíjena nap�. �eským 

environmentalistou Josefem Vavrouškou. Globální etika není spojována pouze 

s právy, ale také s povinnostmi spole�enství a jeho jednotek a lze ji proto pojímat 

jako soubor uznávaných pravidel spole�nosti. P�enesení globální etiky do praxe 

pak znamená tvorbu efektivní politiky v dané oblasti, záleží ale na užite�nosti 

hodnot, které spole�nost �ídí [Pot��ek a kol. 2007: 17–18]. 
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Globální etika se v kulturní politice projevuje jak v uznávaných právech, 

tak povinnostech. D�ležitou autoritou je v této oblasti v �eské republice 

Ministerstvo kultury. Jasn� definovaná práva a povinnosti zde však p�íliš nejsou. 

Jistou výpomocí je proto závazek plynoucí z Mezinárodního paktu 

o hospodá�ských, sociálních a kulturních právech, který zavazuje smluvní strany 

v �lánku 15 k uznávání práv „(…) každého: 

a) ú�astnit se kulturního života; 

b) užívat plod� v�deckého pokroku a jeho využití; 

c) požívat ochrany morálních a materiálních zájm�, které vyplývají 

z jeho v�decké, literární nebo um�lecké tvorby. 

Opat�ení (…) k dosažení plného uskute�n�ní tohoto práva, budou zahrnovat i ta, jež 

jsou nutná pro zachování, rozvoj a ší�ení v�dy a kultury“ [OSN 1996: 3–4]. 

Touto deklarací (p�edevším �lánky 1 a 15) tak byla kulturní práva zd�razn�na jako 

neopominutelná lidská práva.  

Povinnosti pak v globálním m��ítku rovn�ž není zcela lehké vysledovat. 

Opakujícími se tématy v �ad� koncep�ních dokument� r�zných úrovní však jsou 

nap�íklad tyto povinnosti: 

a) zachování a ochrana kulturního d�dictví, 

b) rozvoj kultury hmotné i nehmotné, 

c) ochrana autorských práv. 

Globální etika a tedy tyto principy mají blízko i ke zkoumané institucionální 

odpov�dnosti. 

4.1.2 Kognitivní zdroje 

Vzd�lávání k rozpoznávání hlavních problém� a definování nejd�ležit�jších cíl�

politik je hlavním p�edpokladem strategického vládnutí v�bec. Bez predikce 

a deskripce budoucích událostí nelze na tento možný vývoj dostate�n� dob�e 

reagovat. Vzd�lávání se netýká pouze konkrétních oblastí (v tomto p�ípad� kulturní 

politiky), ale i samotného vládnutí a tak i p�edvídání, jakým sm�rem se v globálním 

prost�edí bude vládnutí ubírat [Pot��ek a kol. 2007: 19–20]. 

 Kultura je odv�tvím s dlouhotrvající tradicí a širokým kontextem, a proto 

odv�tvím zna�n� složitým. Kapacity vlád podle n�kterých autor� neposta�ují 
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k dostate�nému u�ení se, natož nejsou schopné anticipace. Proto je d�ležité zam��it 

se na rozvoj pomocných organizací zabývajících se práv� predikcí možného vývoje 

jednotlivých odv�tví i celé spole�nosti [Ibid.]. V kulturní politice je v �eské 

republice takovým nástrojem nebo organizací nap�íklad Národní poradenské 

a informa�ní st�edisko pro kulturu, nebo jeho specializovaný útvar Centrum 

informací a statistik kultury, jehož �innost již byla zmi�ována výše. Sama vláda 

se tedy vzd�lávání v této oblasti v�nuje spíše p�enesen� p�es pov��ené organizace. 

4.1.3 Institucionální zdroje a nástroje 

Pojetí institucionálních teorií, analýz a institucí samotných m�že být rozli�né. 

K institucím jako k p�edpoklad�m strategického vládnutí je p�istupováno nejen jako 

k organizacím, ale i k normám a pravidl�m. Budování institucí zajiš�ujících 

strategické vládnutí by m�lo probíhat v adekvátní mí�e, ne tedy bezcíln�. „Dror 

(2004: 17n) navrhuje, aby instituce strategického vládnutí byly strukturovány 

jako � Strategický mozek centrální vlády 	 (Central Govern-mental Strategic Brains), 

složený ze sedmi hlavních sou�ástí:  

1. profesionální enkláva strategického myšlení a plánování v blízkosti 

šéfa vlády, 

2. menší týmy strategického myšlení a plánování v blízkosti hlavních 

ministr� s vlivem na utvá�ení budoucnosti, 

3. dobrý p�ístup t�chto jednotek k vrcholným tv�rc�m rozhodování 

a hlavním proces�m volby, 

4. národní výzkumná a vývojová organizace (mozkový trust), 

odpov�dná za p�ípravu dlouhodobých základních politických 

direktiv, 

5. profesionální tým pro zvládání krizových situací, 

6. obdobné kapacity v parlamentech a na podnárodní úrovni vládnutí;  

7. ucelený systém sestávající ze vzájemn� spolupracujících �ástí 

strategické sít�“ [Dror 2004 dle Pot��ek a kol. 2007: 20]. 

P�i aplikaci t�chto sou�ástí institucionálního strategického rámce na p�íkladu �eské 

republiky a kulturní politiky je možné konstatovat, že ne všechny tyto sou�ásti jsou 

ve zkoumaných podmínkách p�ítomny. V oblasti kulturní politiky totiž nejsou 
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typické krizové situace, a tak spíše chybí profesionální týmy zam��ené na zvládání 

krizových situací v kultu�e, stejn� tak diskutovaná je vzájemná spolupráce 

a ucelenost výše uvedeného systému. 

4.1.4 Sociální kapitál 

Sociální kapitál je v této podkapitole a ve využití ve strategické vládnutí pojímán 

trochu odlišn� od klasického vymezení sociálního kapitálu, který je spíše zam��en 

na jednotlivce. V tradi�ní definici je sociální kapitál pojímán jako souhrn možných 

i skute�ných zdroj� využitelných díky sociálnímu kontaktu s dalšími jedinci 

spole�nosti, tedy využití sít� kontakt�, které jedinec má. [Ma�íková, Petrusek, 

Vodáková 1996: 475]. 

 V p�ípad� strategického vládnutí p�edstavuje sociální kapitál kolektivní 

vlastnost – shodu na budoucím stavu spole�nosti (shodu v p�ístupu k problému). 

Spole�nost proto musí d�v��ovat vládním kapacitám ve sm��ování jejich politik 

a p�enesen� vlády i dalším �ídícím jednotkám, aby byly strategické principy 

efektivn� uplatnitelné za sou�asné minimalizace náklad� na n�. Tento kolektivní 

sociální kapitál je však kv�li výše uvedené d�v��e problematický, protože je 

ve spole�nosti plné nerovností velmi obtížné takovou d�v�ru budovat a nacházet 

shodu p�i �ešení problém� [Pot��ek a kol. 2007: 21]. V �eské republice je situace 

velmi prom�nlivá a obvykle existují protich�dné názory v �ešení otázek, kam má 

spole�nost sm��ovat. V kulturní politice tyto tenze nejsou tolik spole�nost 

paralyzující, protože sledování ochrany a rozvoje kultury je jasnou prioritou. 

Problémy nastávají op�t spíše v otázce, jaké nástroje ke spole�nému cíli sm��ují 

nejlépe. 

4.2 Kultura v legislativ� �R (institucionální zarámování) 

Právní p�edpisy tvo�ící legislativní rámec zkoumané problematiky lze roz�lenit 

podle oblastí kultury v nich vymezených. Stejn� jako uvádí Ministerstvo kultury, 

se jedná o: 

a) um�ní, knižní kulturu a knihovny, 

b) státní památkovou pé�i, 

c) ochranu movitého kulturního d�dictví, muzea a galerie, 
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d) hromadné sd�lovací prost�edky a kinematografii, 

e) provád�ní autorského zákona, 

f) církve a náboženské spole�nosti, 

g) financování kultury, 

h) v�ci všeobecné a organiza�n� správní [�len�ní p�edpis� © 2007]. 

V�tšina t�chto oblastí vychází z legislativních dokument� starších deseti a více let, 

situace se v nich lze proto ozna�it za stabilní. Kde vývoj ur�it� nestagnuje, je 

odv�tví týkající se financování kultury, církví a p�edevším hromadných sd�lovacích 

prost�edk� a kinematografie. Ur�itý nár�st v produkci zákon� je možné pozorovat i 

v období okolo roku 2004, tedy v souvislosti se vstupem �eské republiky do EU 

[Ibid.]. Další p�ibližování jednotlivých legislativních dokument� upravujících výše 

uvedené oblasti však není z hlediska této práce relevantní.  

V regionálním m��ítku je kultura obvykle i sou�ástí strategických plán�

nebo program� rozvoje jednotlivých kraj�, jejichž tvorbu ukládá zákon �. 248/2000 

Sb. o podpo�e regionálního rozvoje [Zákon ze �. 248/2000 Sb.]. V t�chto p�ípadech 

je ale spojována p�edevším s ochranou kulturních památek, s rozvojem kulturní 

infrastruktury a turismu. Jak již bylo uvád�no, dalšími klí�ovými zákony v oblasti 

nižších územn� správních celk� potom jsou: zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 

pravidlech územních rozpo�t�, zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) 

a zákon �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení) [Illner 2012]. 

Institucionální rámec však netvo�í pouze platná legislativa, která je snadno 

popsatelná, d�ležitá je také role uspo�ádání státu, mezinárodního systému nebo 

spole�nosti. Institucionální nebo spíše tento legislativní rámec tvo�í ur�itý prostor, 

ve kterém akté�i jednají na r�zných úrovních a sledují své zájmy [Howlett 

a Ramesh 1995]. Nakolik je ale jejich jednání strategické, je obsahem následujících 

kapitol. 

4.3 Víceúrov�ové vládnutí v kulturní politice 

Ke zkoumanému strategickému vládnutí v kulturní politice byl zvolen p�ístup 

zd�raz�ující jednotlivé úrovn� vládnutí. Nadnárodní, národní a lokální rovina je tak 

analyzována jak jednotliv�, tak v souvislosti s úrovn�mi zbývajícími. St�žejním 
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sledovaným prvkem je deklarovaná odpov�dnost t�chto aktér� a již zmi�ovaná 

p�ítomnost �i nep�ítomnost prvk� konceptu strategického vládnutí. 

4.3.1 �len�ní institucí 

Aktéry politického procesu mohou být jak jednotlivci, tak skupiny. Soubor aktér�

dané politické oblasti pak dohromady tvo�í politický subsystém [Howlett a Ramesh 

1995]. Existuje mnoho zp�sob� jak p�istupovat ke zkoumání aktér� klí�ových pro 

danou problematiku. Prvotní ale pro další analýzu je sestavení orienta�ního 

seznamu (schématu �i tabulky), a tak seskupení �i roz�len�ní všech relevantních 

jednotek ur�ujících vývoj kulturní politiky [Veselý 2007]. 

Tab. �.  2: �len�ní institucí kulturní politiky [autorka] 

Ve�ejný sektor (politické instituce) Soukromý (nestátní) sektor 

Mezinárodní a nadnárodní instituce a 

jejich orgány (UNESCO, EU, Rada 

Evropy) 

Mezinárodní a nadnárodní instituce 

(nap�. Cultural Action Europe, Evropská 

filmová akademie apod.) 

Národní instituce a jimi z�izované 

jendotky  (vláda, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo pro místní rozvoj) 

Národní instituce (nap�. ProCulture o. s., 

Kultura jinak atd.) 

Regionální (jednotlivé krajské ú�ady a 

nap�. komise pro kulturu (a 

památkovou pé�i nebo cetovní ruch)) 

Regionální (nap�. Ob�anské sdružení 

Fléda) 

Lokální (kulturní komise obcí apod.) Lokální (nap�. La Fabrika �i jiné 

organizace) 

Jak z tabulky a ze zam��ení práce plyne, st�žejní roli p�i uplat�ování strategického 

vládnutí v kulturní politice hrají p�edevším politické instituce ve�ejného sektoru, 

které jsou p�em�tem dalších analýz. Výše uvedené �len�ní m�že být samoz�ejm�

detailn�jší a nap�íklad soukromý sektor dále rozd�len na ziskový a neziskový, 

avšak pro další sm��ování práce jsou brány v úvahu p�edevším aspekty vládnutí 

spojené s politickými institucemi d�ležitými pro vládnutí obecn� i v kulturní 

politice. 
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4.3.2 Analýza politických institucí 

Definice výše uvád�ných politických institucí, která rovn�ž odpovídá této práci, zní 

tak, že se jedná o organizace vytvá�ející, prosazující a užívající práva, urovnávající 

konflikty a p�enášející politiku do hospodá�ství a sociálního systému [Alistair © 

2015]. Z hlediska samotné analýzy jsou pak hlavními sledovanými prom�nnými 

tvo�ící hodnotící rámec krom� obecného p�iblížení zkoumaných institucí: 

1) jejich deklarovaná odpov�dnost v kulturní politice, 

2) provázanost s ostatními úrovn�mi, 

3) existence potenciálu k uplatn�ní strategického vládnutí v kulturní 

politice. 

Srovnávání t�chto sledovaných prvk� je dále provád�no podle jednotlivých úrovní 

vládnutí. Politická instituce je tak vždy nejprve p�iblížena z hlediska zkoumané 

oblasti kulturní politiky a následn� jsou zanalyzovány její klí�ové postoje - 

(strategické) dokumenty �i programy. Samotný hodnotící rámec je pak obsažen 

ve vyhodnocení analýzy jako p�ehledná tabulka. 

4.3.2.1  Nadnárodní úrove� politických institucí 

Silným mezinárodním hrá�em a mocným motiva�ním mechanismem je v této 

zkoumané úrovni UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

organization). UNESCO je organizací zam��enou na vzd�lávání, v�du a kulturu 

p�i Organizaci spojených národ� fungující více než šedesát let. �lenem této 

organizace, stejn� jako 194 ostatních stát�, je i �eská republika, a tak se ú�astní 

�ady projekt� z nejrozli�n�jších odv�tví kultury, v�dy a vzd�lávání v souladu 

s p�írodou a národní identitou. Jedním ze strategických program� organizace je 

i tvorba a rozši�ování Seznamu sv�tového d�dictví UNESCO, který trvá již �ty�icet 

let [About us © 1995–2012 ]. Zápis kulturních a p�írodních památek na tento 

seznam (nebo snaha o n�j) má nesporný dopad a� už na další sm��ování celého 

státu nebo konkrétních region�, �innost �i vznik odpov�dných orgán� a opat�ení, 

zájem investor� atd. Z úsp�šných proces� zápisu kandidátských památek, 

ale i z t�ch neúsp�šných mohou jiné (regionální nebo celostátní) programy �erpat 

inspiraci pro postup, rozvoj politik a strategií vlastních.  
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Do problematiky kultury a kulturní politiky se krom� UNESCO - tedy 

organizace vzniklé již 16. listopadu 1945 [About us © 1995–2012], zapojuje �ada 

dalších spole�enství, jako je nap�íklad Evropská unie, která s UNESCO uzav�ela 

i partnerství zahrnující nejen kulturní otázky, ale i další oblasti zájmu obou t�chto 

spole�enství [European union 2012]. Práv� tímto �íjnovým memorandem z roku 

2012 byla odsouhlasena dlouhodobá spolupráce, vzájemná pomoc a diskuze na poli 

vzd�lání, v�dy a kultury, která zavazuje i další zú�astn�né aktéry [Ibid. 2012]. 

Mezi n� pat�í i p�istoupivší státy Evropské unie z roku 2004, které pro p�ijetí 

do spole�enství musely projít dlouhým vývojem. Ten nejen z hlediska kultury 

a kulturní politiky p�ibližuje ve své studii Lidia Varbanova [Varbanova 2007]. 

Zabývá se jak obecným vývojem t�chto p�evážn� postkomunistických zemí, 

tak i jednotlivými zvolenými prioritami pro oblast kultury národní i lokální úrovn�, 

tedy nap�íklad turistickou (a návazn� ekonomickou) rovinou v �eské republice 

nebo rozvojem muzeí v Ma�arsku v souvislosti s opera�ními programy �lenských 

stát� podle EU [Ibid. 2007: 50, 56]. Jednostranná orientace kultury a kulturní 

politiky nap�íklad na oblast turismu však stejn� jako jednostranná orientace 

na produkci zisku m�že mít i negativní d�sledky. Je ale jasné, že kultura a �innost 

jednotlivých spole�enství se v sou�asném globalizovaném sv�t� neustále st�etávají 

a pozice jednotlivých aktér� na r�zných polích kultury (nap�. autorská práva) 

nejsou nem�nné [Gordon 2007]. Ani procesy v pr�b�hu tvorby a nastolování 

nadnárodní kulturní politiky nejsou jednozna�né a nezávislé, jak nazna�uje Patricia 

Dewey ve své analýze Transnational Cultural Policymaking in the European Union 

[Dewey 2008]. 

4.3.2.1.1 OSN a Mezinárodní pakt o hospodá�ských, sociálních a kulturních 

právech 

Organizace spojených národ� vzešla obdobn� jako její p�edch�dkyn� (Spole�nost 

národ�) z mírových jednání spojených s ukon�ením sv�tových válek. Práv� hr�zy 

t�chto konflikt� nezm�rné ší�e, intenzity a následných dopad� podnítily zájem 

�elních p�edstavitel� zú�astn�ných stát�, aby vytvo�ili organizaci v�nující se 

lidským práv�m, humanitárním, mírovým a bezpe�nostním otázkám, 

mezinárodnímu právu, ale práv� i sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Oficiální 

vznik OSN byl poté spojen s ratifikací Charty OSN 24. �íjna 1945 [OSN Praha © 
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2005] a UNESCO vzešlo z londýnského jednání OSN v listopadu roku 1945 

[History © 1995–2012]. 

Postupem �asu p�i rozvoji zájmu o nazna�ené oblasti lidských práv byl 

19. prosince 1966 v New Yorku p�ijat také Mezinárodní pakt o hospodá�ských, 

sociálních a  kulturních právech4, který je ve vztahu ke kulturní politice a této práci 

st�žejní. Mimo jiné totiž zavazuje smluvní strany Paktu v �lánku 15 k uznávání 

práv „(…) každého: 

d) ú�astnit se kulturního života; 

e) užívat plod� v�deckého pokroku a jeho využití; 

f) požívat ochrany morálních a materiálních zájm�, které vyplývají 

z jeho v�decké, literární nebo um�lecké tvorby. 

Opat�ení (…) k dosažení plného uskute�n�ní tohoto práva, budou zahrnovat i ta, 

jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a ší�ení v�dy a kultury“ [OSN 1996: 3–4]. 

Touto deklarací (p�edevším �lánky 1 a 15) tak byla kulturní práva zd�razn�na jako 

neopominutelná lidská práva a stejn� tak by mohl být kulturní život ozna�en 

za ve�ejný zájem, který by m�ly všechny státy dohody minimáln� respektovat. 

Pakt v �R 

�eská republika, nebo v dobách vzniku Paktu ješt� �eskoslovenská socialistická 

republika, se díky �lenství v OSN rovn�ž zavázala plnit povinnosti plynoucí z této 

smlouvy. V platnost vešel tento Pakt v naší republice tém�� po deseti letech od jeho 

vzniku, tedy 23. b�ezna 1976, kdy bylo jeho plné zn�ní zárove� uvedeno v zákon�

�. 120/1976 Sb. D�ležit�jší však než p�ijetí, je napl�ování veškerých smluv, 

a to i tohoto Paktu, jehož podpisem se státy zavázaly i k pravidelnému podávání 

zpráv o pln�ní závazk� z Paktu plynoucích generálnímu tajemníkovi OSN. Vláda 

�R se na svých webových stránkách v�nuje jak charakteristice dokumentu 

a pr�b�hu jeho p�ijetí, tak práv� i zprávám podávaným OSN, které se nacházejíí 

ve dvou p�ipojených dokumentech. �R totiž zatím podala zprávy dv�. Ty od roku 

1998 vypracovává zmocn�nec vlády pro lidská práva a Rada vlády �R pro lidská 

práva [Mezinárodní pakt 2006]. 

                                                
4 dále jen Pakt 
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První zpráva nese oficiální název „Úvodní zpráva �eské republiky 

o opat�eních p�ijatých k pln�ní závazk� podle Mezinárodního paktu 

o hospodá�ských, sociálních a kulturních právech (za období od 1. ledna 1993 

do 31. prosince 1999)“ a pojednává krom� kulturních práv o �ad� dalších oblastí, 

vypo�ádává se i s transformací �R a procesem p�ijetí Paktu. Dále se v�nuje 

jednotlivým jeho �lánk�m, stejn� tak poukazuje na Preambuli Ústavy �R 

a „odhodlání ‘spole�n� st�ežit a rozvíjet zd�d�né p�írodní a kulturní, hmotné 

a duchovní bohatství....’“ [Úvodní zpráva 2000: 19]. Napl�ování výše citovaného 

�lánku 15 a jeho t�í bod� je v první zpráv� poté dokládáno p�edevším formou zákon�, 

financování z ve�ejných rozpo�t�, institucionálních opat�ení a informacemi obecn�

p�ibližujícími stav dané oblasti v �R. 

Druhá periodická zpráva o pln�ní závazk� plynoucích z Mezinárodního paktu 

o hospodá�ských, sociálních a kulturních právech pak otázku �lánku 15 ne�eší 

již tak obsáhle jako zpráva p�edchozí. Na necelých dvou stranách zpráva pojednává 

p�edevším o zm�nách v televizním a rozhlasovém vysílání, zavedení a novelizování 

autorského zákona (121/2000 Sb.), �i o projektech pro zdravotn� postižené ob�any. 

Oproti zpráv� p�edcházející je však v jejím záv�ru reflektováno nebo dopln�no 

pln�ní �ady doporu�ení OSN. Kultury a kulturní politiky se zmi�ovaná doporu�ení 

až na výjimky v podob� zamezení diskriminace menšin, žen a t�lesn� postižených 

osob p�íliš nedotýkají [Druhá periodická zpráva 2006]. 

4.3.2.1.2 UNESCO jako specializovaná organizace OSN

Jak už bylo nazna�eno p�i p�edchozím stru�ném vyjmenování hlavních aktér�

nadnárodní úrovn� kulturní politiky, st�žejní roli zde hraje UNESCO – organizace 

specializovaná na vzd�lávání, v�du a kulturu p�i Organizaci spojených národ�. 

Kultura se tak dostává do spojitosti s dalšími oblastmi, jako je práv� v�da 

a vzd�lávání. UNESCO je odborným orgánem OSN na zkoumanou problematiku, 

který se soust�edí v sou�asné dob� na 7 hlavních témat s názvy: 

• vzd�lávání pro 21. století, 

• posilování svobody vyjad�ování, 

• ochrana našeho d�dictví a posilování kreativity, 

• u�ení se žití pohromad�, 
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• budování znalostní spole�nosti, 

• jedna planeta, jeden oceán, 

• v�da pro udržitelnou budoucnost [UNESCO © 1992–2015].

UNESCO se v�nuje �ad� dlouhodobých strategických program� a proces�, kterým 

je nap�íklad i tvorba Seznamu sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO 

(viz P�íloha 2). Tento program zna�n� ovliv�uje jednotlivé �lenské státy, 

tedy i �eskou republiku. Zárove� UNESCO p�ijímá programové dokumenty 

ur�ující priority v �ešení problém�, kterými se organizace zabývá – Medium-Term  

Strategy (2014–2021) a Programme and Budget (2014–2017), ve kterých je jasn�

strukturovaná odpov�dnost pro jednotlivé výkonné jednotky organizace [Ibid.]. 

4.3.2.1.3 Evropská unie a kulturní politika - Lisabonská strategie a smlouva 

z Nice 

P�ibližovat Evropskou unii v obecné rovin� postrádá z hlediska zkoumané 

problematiky smysl, proto je p�ímo zjiš�ován její vztah ke kulturní politice. Zájem 

Evropské unie o oblast kultury je poprvé nov� a jasn� uveden v Maastrichtské 

smlouv� o Evropské unii podepsané 7. února 1992. K prvnímu listopadu 1993 poté 

smlouva vstoupila v platnost, od �ehož se odvíjely další kroky EU a �lenských stát�

[Maastrichtská smlouva © 1995–2013]. Oblast kultury a kulturní politiky 

je v Maastrichtské smlouv� a jejích konsolidovaných verzích p�ipomínána okrajov�

v n�kolika jejích pasážích, protože EU nap�íklad považuje za d�ležité konstatovat, 

že „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování 

a rozvoj evropského kulturního d�dictví“ [Ú�ední v�stník 2010: C 83/17]. HLAVA 

XIII poté p�ímo nese název KULTURA, té se také v�nuje a neopomíná národní 

a regionální kontext problematiky, stejn� jako nadnárodní �i spole�né prvky 

kulturního d�dictví. 

„Smlouva Evropských spole�enství z Nice ze dne 26. února 2001 obsahuje v 

�lánku 151 postoj Evropských spole�enství ke kultu�e. Zodpov�dnost za rozkv�t 

kultur �lenských stát� tak z�stává na národních vládách a Rada p�ijímá pouze 

podp�rná opat�ení, aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní p�edpisy �lenských 

stát�. Tento postoj Evropské unie je základem pro p�ijímání jednotlivých státních 

kulturních politik jejími �lenskými státy“ [Státní kulturní politika 2009: 9].
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Z hlediska dalšího vývoje kulturní politiky je nutné zmínit Lisabonskou 

strategii, která se vyskytuje již v samotném názvu této podkapitoly. První 

a v podstat� neoficiální ale �asto používaná verze strategie vzešla ze zasedání 

Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 a stejn� jako její zrevidovaná podoba – 

ob�as ozna�ovaná jako obnovená Lisabonská strategie – se zam��uje p�edevším 

na evropskou ekonomiku a její r�st [Lisabonská strategie © 2009]. Ekonomika, 

jak nazna�ovalo schéma „politické ekonomie kulturních statk�“, je jedním 

z ur�ujících prvk� kultury, což se v Lisabonské strategii a ve využití p�evážn�

n�kterých myšlenek strategie v dalších koncepcích jasn� odráží v diskuzích 

o ekonomickém potenciálu kultury apod. V samostatné zpráv� zpracovávané 

pro Evropskou komisi (Ekonomika kultury v Evrop�) agenturou KEA European 

Affairs je totiž Lisabonská strategie nejen citována, ale i vztahována k �asto 

opomíjeným spole�ensko-hospodá�ským p�ínos�m kulturního a tv�r�ího odv�tví 

[KEA 2006]. 

Kulturní a tv�r�í odv�tví tvo�í zárove� jednu z oblastí politiky rozvoje 

zve�ejn�ných v sekci kultury Evropské komise [Culture © 1995–2012]. Obdobn� je 

pak ekonomika kultury pojímána ve zmi�ované zpráv�, kde autorská organizace 

neopomenula ani integra�ní význam kultury, avšak hlavní d�raz položila 

na vy�íslení jednotlivých okruh�, odv�tví a pododv�tví kulturního a tv�r�ího 

pr�myslu odvolávajíce se na cíl Lisabonské strategie v podob� hospodá�ského 

rozvoje apod. Zpráva tak p�ináší nový pohled na kulturu, jak uvádí již jednou 

citovaný bývalý ministr kultury Václav Jedli�ka v p�edmluv� k dokumentu 

ministerstva kultury Státní kulturní politika �eské republiky 2009–2014: „Statistiky 

v Evrop� ukazuji, že kultura je sektor, který se velmi výrazn� podílí na tvorb�

hrubého domácího produktu. Jinými slovy, kultura peníze neutrácí, ale vyd�lává“

[Státní kulturní politika 2009]. D�kazy t�chto funkcí kultury se však hledají nebo 

vytvá�ejí velmi obtížn� a pozvolna. Kea European Affairs ve zpráv� za použití 

speciální metodologie vycházející z dostupných dat institucí jako je Eurostat, 

Amadeus, Bureau van Dijk Electronic Publishing utvo�ila orienta�ní p�ehled 

p�ímých a nep�ímých spole�ensko-hospodá�ských p�ínos� kulturního a tv�r�ího 

odv�tví. Porovnatelnost údaj� za jednotlivé �lenské státy však byla rovn�ž velmi 

obtížná a pro budoucí hodnocení proto zpráva doporu�uje p�echod k jednotnému 



43 

systému evidence výnos� pocházejících z kulturního odv�tví v hlavních oblastech 

zam�stnanosti, prodeje apod. Z hlediska kultury region� pak ve zpráv� nalezneme 

konstatování o jasném p�ínosu kultury pro regiony v podob� nap�. zam�stnanosti, 

turistiky atd. [KEA 2006]. 

Kultura a všechna její specifická odv�tví se tedy v Evropské unii �asto 

vyskytují v obtížné pozici. Financování kultury se potýká s návrhy na odstátn�ní, 

škrty, a to i p�esto, že p�ínos tohoto odv�tví zahrnuje p�ímé i nep�ímé hospodá�ské 

a sociální p�ínosy. Z doporu�ení zprávy Ekonomika kultury v Evrop� tak plyne, 

že by mohlo být p�ínosné nap�.: „Vytvo�it solidní kvantitativní d�kazní materiál 

pro �initele p�ijímající rozhodnutí“ nebo „Integrovat kulturní dimenzi do smluv 

o spolupráci a obchod� mezi Evropskou unií a t�etími zem�mi za ú�elem rozvíjení 

kulturní vým�ny a podporování kulturní rozmanitosti“ [KEA 2006: 12] atd. 

Z hlediska �innosti EU v souvislosti s kulturou je vhodné zmínit ješt�

nap�íklad Výbor pro kulturu a vzd�lávání p�i Evropském parlamentu zajiš�ující 

p�edevším legislativní podn�ty [Kultura a vzd�lávání © 2012], anebo evropské 

strukturální a investi�ní fondy, ve kterých v souladu s územním rozvojem m�žeme 

nalézt jako jednu z oblastí intervence národní podporu potenciálu kulturního 

d�dictví apod. [Strukturální fondy © 2015]. P�edevším v poslední dob� (a 

pravd�podobn� do budoucna) je však nej�inn�jším orgánem EU v oblasti kultury 

Evropská komise, která ve svých programech reaguje nejen na strategii Evropa 

2020. Jako sou�ást strategického rámce Evropského programu pro kulturu p�ijatého 

usnesením Rady EU stanovuje konkrétní cíle a priority, kterých by m�lo být 

v oblasti kultury dosaženo (nap�. prost�ednictvím 2015–2018 Work Plan for 

Culture)5 [Ú�ední v�stník C287 2007 a Strategic framework 2015]. 

4.3.2.2 Národní úrove� politických institucí 

Mezi hlavní dot�ené subjekty v daném tématu a prost�edí �eské republiky 

zaujímají výsadní postavení následující instituce a jim pod�ízené organiza�ní 

jednotky. Jedná se p�edevším o vládu a Ministerstvo kultury, okrajov� pak nap�. 

                                                
5 Existuje již i prvotní vyhodnocující dokument o stavu implementace Evropského programu pro 
kulturu [Strategic framework 2015]. Dlouhodobým strategickým projektem je volba evropského 
hlavního m�sta kultury (pro rok 2015 Plze�), kterou lze p�irovnat k tvorb� Seznamu sv�tového 
kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO, avšak v historii a rozsahu nedosahuje takového významu 
[The European Capitals 2015]. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí nebo Ministerstvo zahrani�ních 

v�cí atd. Na �innost jednotlivých ministerstev pak navazují jejich poradní (obvykle 

jimi z�izované) jednotky. 

 U každé vlády, kterých se v �eské republice v pr�b�hu 22 let (od roku 

1993) vyst�ídalo již t�ináct, lze jako st�žejní strategický dokument zhodnotit její 

programové prohlášení p�edkládané poslanecké sn�movn� pro vyslovení d�v�ry, 

a tedy souhlasu s takto zamýšleným plánem na budoucí �ty�leté období. V �ele 

Ministerstva kultury se od roku 1993 objevilo ministr� dokonce �trnáct. Oblast 

tvorby dlouhodobých politických koncepcí je tak zna�n� rozt�íšt�ná. 

P�esto se následující kapitoly zam��í na pozici kultury, vztah vlád ke kultu�e, 

kulturní politice a strategickému vládnutí v kulturní politice v t�chto programových 

prohlášeních a následn� na �innost Ministerstva kultury a jeho klí�ové dokumenty. 

4.3.2.2.1 Vlády a jejich programová prohlášení 

Jak již bylo uvedeno, v pr�b�hu posledních 22 let se v �eské republice vyst�ídalo 

13 vlád. Na každou vládu tak v pr�m�ru p�ipadalo pouze p�es rok vládnutí. Ur�itý 

sm�r nebo témata týkající se kultury se však v jednotlivých prohlášeních vyskytují 

stabiln� nebo opakovan�. Krom� programových prohlášení je možné najít 

jednotlivá témata, kterým se vlády v�nují, i v koali�ních smlouvách. 

V programových prohlášeních se odráží jak skladba vládnoucích koalic (politická 

reprezentace) a tedy jejich preference v �ešení jednotlivých otázek spole�nosti, 

tak celosv�tový, národní i lokální vývoj. 

Níže jsou proto v p�ehledné tabulce zanalyzována programová prohlášení 

vlád p�edevším z hlediska pozice kultury v dokumentu a následn� v n�m 

vypíchnuty hlavní nebo nové p�ístupy ke kultu�e. 
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Tab. �. 3: Programová prohlášení vlád se vztahem ke kultu�e [autorka]

 vláda pozice kultury v 
dokumentu 

hlavní (nové) prvky, zam��ení a cíle 

1. Vláda Václava Klause I. 
(02. 07. 1992–04. 07. 1996) 

v souvislosti s životním 
prost�edím, zdravotnictvím, 
školstvím a v�dou 

odstátn�ní a europeizace (transformace); 
odpov�dnost jednotlivce a nižších územních celk�
[Programové prohlášení 1992] 

2. Vláda Václava Klause II. 
(04. 07. 1996–02. 01. 1998) 

samostatná kapitola pluralizace finan�ních zdroj�; za�le�ování 
do Evropy; odpov�dnost region� [Programové 
prohlášení 1996] 

3. Vláda Josefa Tošovského 
(02. 01. 1998–17.07.1998) 

v souvislosti se školstvím 
národnostní a ekologickou 
politikou 

v�dní politika; legislativní ochrana; odklon 
od jednostranného ekonomického p�ístupu 
[Programové prohlášení 1998a] 

4. Vláda Miloše Zemana 
(22. 07. 1998–12. 07. 2002)6

samostatná podkapitola 
navrhovaných opat�ení v sociální 
oblasti 

multikulturní otev�ená spole�nost (ší�ka kultury); 
více zdrojové financování; legislativní zarámování 
korespondující s EU; tvorba dokumentu – Kulturní 
politika [Programové prohlášení 1998b] 

5. Vláda Vladimíra Špidly7

(15. 07. 2002–04. 08. 2004) 
samostatná podkapitola v rámci 
soudržnosti spole�nosti 

integra�ní prvek; více zdrojové financování; 
dodržování Kulturní politiky; legislativa 
odpovídající EU [Programové prohlášení 2002] 

6. Vláda Stanislava Grosse 
(04. 08. 2004–25. 04. 2005) 

samostatná podkapitola v rámci 
znalostní a informa�ní 
spole�nosti 

kultura jako faktor rozvoje; podpora nevládních 
kulturních organizací; zákon o ve�ejné podpo�e 
kultury – více zdrojové financování [Programové 
prohlášení 2004] 

7. Vláda Ji�ího Paroubka 
(25. 04. 2005–04. 09. 2006) 

samostatná podkapitola v rámci 
znalostní a informa�ní 
spole�nosti 

využití evropských fond�; regionální infrastruktura; 
(jinak p�evzato od p�edchozí vlády) [Programové 
prohlášení 2005] 

8. Vláda Mirka Topolánka I. 
(04. 09. 2006–09. 01. 2007) 

sou�ástí kapitoly "Ob�an, rodina 
a spole�nost vzd�lání a kultury" 

p�íležitost k uplatn�ní národních hodnot v Evrop�; 
decentralizace kultury - porozum�ní mezi úrovn�mi 
kultury; zvýšení výdaj� státního rozpo�tu na kulturu 
až na 1 %, jednotná sazba dan� na kulturní služby 
[Programové prohlášení 2006] 

9. Vláda Mirka Topolánka II. 8

(09. 01. 2007–08. 05. 2009) 
sou�ástí kapitoly "Ob�an, rodina 
a spole�nost vzd�lání a kultury" 

p�evzato z p�edchozího programového prohlášení 
[Programové prohlášení 2007] 

10. Vláda Jana Fischera 
(08. 05. 2009–13. 07. 2010) 

v souvislosti se vzd�láním, 
v�dou, výzkumem a lidskými 
právy 

mimorozpo�tové zdroje; �erpání fond� EU; podpora 
projekt� s vysokou p�idanou hodnotou [Programové 
prohlášení 2009] 

11. Vláda Petra Ne�ase9

(13. 07. 2010–10. 07. 2013) 
v souvislosti se školstvím, 
mládeží, t�lovýchovou, v�dou a 
výzkumem 

hybatel vývoje civilizace; rozvojový faktor 
spole�nosti; efektivnost vynakládaných prost�edk�; 
UNESCO a expertní spolupráce; nebude podporovat 
další rozvoj harmonizace legislativy [Programové 
prohlášení 2010] 

12. Vláda Ji�ího Rusnoka 
(10. 07. 2013–29. 01. 2014) 

v souvislosti s vzd�láním, v�dou 
a výzkumem (velmi malý 
prostor) 

aktuální otázky a financování pro uspokojení 
ve�ejných služeb [Programové prohlášení 2013] 

13. Vláda Bohuslava Sobotky 
(29. 01. 2014–trvá) 

�len�ní dle ministerstev = 
kapitola Ministerstvo kultury 

1 % výdaj� státního rozpo�tu; využití fond� EU a 
norského finan�ního mechanismu; zákon o 
ve�ejnoprávních institucích v kultu�e; vývoz um�ní 
a kultury; podpora regionální kultury a neziskových 
organizací [Programové prohlášení 2014] 

                                                
6 zpráva o pln�ní programového prohlášení – byla p�ijata státní kulturní politika 
7 vnik „Prohlášení vlády o podpo�e kultury“ 
8 p�ijata Státní kulturní politika �R 2009–2014 (není uvedeno v programovém prohlášení)
9 zpráva o spln�ní desítek bod� z programového prohlášení 
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Téma kultury se objevilo ve v�tší �i menší mí�e ve všech programových 

prohlášeních, a� už jako samostatná kapitola nebo nej�ast�ji sou�ást oblastí 

vzd�lávání, v�dou, výzkumem, školstvím apod. Opakujícím se problémem, který 

byl p�ibližován již v teoretických poznatcích tématu, bylo financování kultury a 

to z hlediska jeho objemu nebo zp�sobu. Ve t�ech prohlášeních se tak objevil cíl 

v podob� 1% podílu výdaj� státního rozpo�tu na kulturu. Nutnost více zdrojového 

financování pak byla sklo�ována ješt� �ast�ji a byla také spojována se vstupem 

�eské republiky do EU a �erpáním prost�edk� z fond� EU, nebo se zapojováním 

nižších územních celk� �i nestátních subjekt� do této oblasti. Odpov�dnost 

za kulturu byla �asto p�enášena na jednotlivce �i nižší územní celky, i když pot�eba 

ochrany a hodnoty kultury ve spole�nosti dominovaly ve sfé�e národní 

a nadnárodní. Pouze v jednom prohlášení byla zmín�na další organizace zabývající 

se p�ímo kulturou a pot�eba spolupráce s ní (UNESCO v programovém prohlášení 

Petra Ne�ase) [Programové prohlášení 2010]. Jasná zp�tná vazba k programovým 

prohlášením v podob� nap�íklad zhodnocení dosažených cíl� se v podstat� objevila 

pouze u dvou programových prohlášení, a proto lze t�mto dokument�m p�ipsat 

p�edevším pouze deklarativní význam. Nadpr�m�rná politická podpora 

strategickému �ízení byla zaznamenána za vlády Miloše Zemana (1998–2002) 

[Pot��ek a kol. 2007: 133] o �emž sv�d�í i fakt, že byla vypracována zpráva 

o pln�ní programového prohlášení této vlády, ve které bylo v oblasti kultury jako 

cen�ný p�ínos uvád�no schválení do této doby neexistující koncepce kulturní 

politiky usnesením �. 14/2001 ze dne 10. 1. 2001 p�esahující funk�ní období této 

vlády [Zpráva 2002]. 

4.3.2.2.2 Ministerstvo(a) 

Úst�edním orgánem státní správy v oblasti kultury je Ministerstvo kultury, v jehož 

�ele stojí ministr – tedy �len vlády. Obdobnou pozici mají i ostatní ministerstva, 

z nichž ve vztahu ke zkoumané problematice hraje st�žejní roli Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR). MMR je ze zákona povinno vytvá�et st�edn�dobý 

strategický dokument ur�ující vztah státu k region�m, kraje �i regiony potom 

p�enesen� tvo�í tyto strategické dokumenty vlastní. Ve strategii regionálního 

rozvoje �eské republiky pro obdobné období, jako je pozd�ji analyzovaný 
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dokument Státní kulturní politika �R, tvo�í využití kulturního potenciálu 

samostatnou kapitolu jako jeden z hlavních faktor� regionálního rozvoje. 

Diskutován je p�edevším samotný kulturní potenciál, který má podle textu být 

v �eské republice specifický a p�i vhodném navázání kulturní infrastruktury 

a služeb velkou p�íležitostí pro regionální rozvoj. Na pot�ebu dobré infrastruktury 

navazoval i cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. Co se tý�e samotných 

památek, je jejich financování a pozice v dokumentu MMR shledána jako zdroj 

možných disparit a také rozpor� mezi centralistickou politikou a politikou region�

[Ministerstvo pro místní rozvoj 2006].  

Ministerstvo kultury, d�íve spojované do jednoho ministerstva spolu 

se školstvím �i informacemi, se ve své �innosti m�že v sou�asné dob� opírat 

nap�íklad o Radu pro um�ní, nebo již uvád�né Národní informa�ní a poradenské 

st�edisko pro kulturu (NIPOS). Z hlediska výzkumného zázemí, a tedy pot�ebných 

nástroj� pro uplatn�ní strategického vládnutí, mohou být proto podmínky pro jeho 

rozvoj považovány za spln�né. Po období nekoncep�ního transforma�ního procesu 

v kultu�e tak došlo alespo� k formálnímu ustálení a k pravidelné tvorb�

koncep�ního dokumentu, který ur�uje sm��ování této oblasti v souladu 

s institucemi, kterými je �eská republika �lenem. Od roku 2001 tak dochází 

k tvorb� státní kulturní politiky vzájemnou diskusí aktér� nap�í� tímto odv�tvím. 

Na analýzu Státní kulturní politiky �eské republiky 2009–2014 je zam��ena 

samostatná p�ípadová studie, a proto zde není dále rozebírána.

4.3.2.3 Regionální a lokální úrove� politických institucí 

Postupem sm�rem od centrálních rozhodovacích úrovní k t�m regionálním 

a lokálním dochází k nár�stu po�tu subjekt� podílejících se na implementaci 

politiky nebo utvá�ení faktického stavu zkoumané oblasti. Jednotícím prvkem 

v takto rozt�íšt�né sfé�e by proto m�la být nap�íklad aplikace jasných koncepcí 

vyšších úrovní. Obdobn� jako Ministerstvo pro místní rozvoj tvo�í strategii 

regionálního rozvoje, jsou kraje povinny schvalovat program rozvoje územního 

obvodu kraje [Zákon ze �. 248/2000 Sb.].  

„Program rozvoje územního obvodu kraje obsahuje zejména: 
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a) analýzu hospodá�ského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, 

charakteristiku slabých a silných stránek jeho jednotlivých �ástí a hlavní sm�ry 

rozvoje, 

b) vymezení region�, jejichž rozvoj je t�eba podporovat s ohledem na vyvážený 

rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na n�ž má být podpora zam��ena v�etn�

navrhovaných opat�ení, 

c) úkoly a priority v rozmíst�ní a rozvoji ob�anské vybavenosti, infrastruktury, 

životního prost�edí, sociální politiky, vzd�lávání a dalších odv�tví v jeho 

samostatné p�sobnosti“ [Ibid.: 6]. 

 Kultura je tak obsažena v t�chto programech obvykle v souvislosti 

s rozvojem ob�anské vybavenosti nebo v souhrnné kategorii „další odv�tví“. 

P�ehledn� lze jednotlivé platné i minulé programy rozvoj� kraj� nalézt na portálu 

dataplan.info, který se zabývá strategickým �ízením a udržitelným rozvojem obcí a 

region�. Povinná tvorba t�chto program� od roku 2000 již sta�ila projít vývojem 

sm�rem od krátkodob�jších program� (okolo �ty� let) k dlouhodob�jším strategiím 

(nap�. šestileté období). V nich je kultura spojována p�edevším s turistikou, a tak 

hodnocena jako možný potenciál rozvoje kraje10. Krom� strategií kraj� (NUTS 3) 

existují i regionální opera�ní programy na úrovni region� soudržnosti (NUTS 2) 

[DataPlán © 2015]. 

P�i zkoumání samotné kultury (ne jako sou�ást regionálního rozvoje) 

je situace z hlediska strategických dokument� a institucí na regionální úrovni 

mnohem horší. Kultura se zde objevuje podobn� jako sou�ást podkapitol 

programových prohlášení vlád v souvislosti s památkovou pé�í, cestovním ruchem, 

vzd�láváním, v�dou a výzkumem. Zda kraje ustaví iniciativní a poradní orgány 

pro kulturu �i nikoli a z�ídí tedy takto zam��ené komise �i výbory, je �ist�

na jednotlivých krajích. Od této skute�nosti je pak odvislá i jakákoli strategická 

�innost. Zna�n� odlišnou pozici z hlediska region� zaujímá Praha, jakožto region 

a obec zárove�. Práv� Praha se tvorb� samostatného strategického dokumentu 

pro kulturu dlouhodob� v�nuje. První koncepce byla p�ijata už v roce 2006, 

                                                
10 Pojetí kultury v t�chto dokumentech se dále v�nuje podkladová studie Státní kulturní politiky �R 
2009–2014 [Filosofická fakulta 2008], a proto zde postrádá význam dále tuto oblast rozebírat. 
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poslední pak v roce 2010 [Koncepce kulturní politiky © 2010]. Na analýzu tohoto 

dokumentu je op�t zam��ena p�ípadová studie, a proto zde dále už rozebírána není. 

Z hlediska obcí je nejd�ležit�jší jejich povinnost pe�ovat o pot�eby ob�an� a 

všestranný rozvoj obvodu. Z�izování kulturních institucí a aktivit je tak �ist�

v jejich p�sobnosti i vzhledem k možnostem financování z vlastních rozpo�t�. 

Samoz�ejm� existuje možnost zapojení m�st a obcí do program� vyhlašovaných 

Ministerstvem kultury [Filosofická fakulta 2008]. P�íklady dobré praxe je p�esto 

možné najít. Jedním z m�st, které se dlouhodob� v�nuje kultu�e a utvá�í 

samostatnou politiku �i program rozvoje kultury, je Plze�. Také díky dlouholetému 

programu (Program rozvoje kultury ve m�st� Plzni na léta 2009–2019) s jasn�

stanovenými indikátory pln�ní vyty�ených cíl� se Plze� stala Evropským hlavním 

m�stem kultury 2015 [Program rozvoje kultury 2009]. Plze� se tak podílí na již 

t�icet let probíhajícím programu EU [The European Capitals 2015]. 

4.3.2.4 Politické instituce dle hodnotícího rámce 

Po p�edchozím p�iblížení klí�ových politických institucí daných úrovní vládnutí je 

možné vyhodnotit další sledované prom�nné – deklarovanou odpov�dnost, 

propojenost úrovní vládnutí a existenci potenciálu k uplatn�ní strategického 

vládnutí. 

 Odpov�dnost, nebo také deklarované poslání institucí, je vztažena v p�ípad�

možnosti p�ímo ke kultu�e. Sledovaná propojenost politik pak souvisí s obecnou 

�inností t�chto institucí i s výskytem p�ímých odkaz� ve strategických 

dokumentech, pokud tedy existují, což je zhodnoceno i v potenciálu k uplatn�ní 

strategického vládnutí v kulturní politice. 
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Tab. �. 4: Vyhodnocení dle hodnotícího rámce (rozší�ená verze) [autorka] 

 Odpov�dnost 
(poslání) 

Propojenost 
úrovní politik 

Potenciál SV v 
kultu�e 

OSN Mír a bezpe�nost, 
lidská práva. 
Pro oblast kultury 
z�ízena 
specializovaná 
organizace 
UNESCO. 

Deklarativní pakty, 
úmluvy �i politiky, ke 
kterým se p�ipojují 
jednotliví �lenové 
spole�enství. 
(princip top-down) 

Pouze právní vynutitelnost 
a sank�ní mechanismy. 
Pro strategické dokumenty 
ur�itých oblastí z�izovány 
specializované agentury 
nebo organizace. 

- UNESCO Obecn� p�edevším 
témata jako 
spojování národ� a 
udržitelný rozvoj. 
Budování 
mezikulturního 
porozum�ní 
prost�ednictvím 
ochrany kulturního 
d�dictví a podpory 
kulturní 
rozmanitosti. 

Zapojování ostatních 
organizací OSN, 
OECD. Na 
napl�ování cíl�
program� uvád�na i 
role �lenských stát� a 
nevládních 
organizací. 
(princip top-down i 
�áste�n� bottom-up) 

Strategické víceleté 
dokumenty (Medium- 
Term Strategy, 
Programme and budget), 
v nichž jsou jasn�
definovány hlavní ak�ní 
linie v�etn� o�ekávaných 
výsledk� a finan�ní 
náro�nosti a 
zainteresovaných subjekt�
dle úrovní. 
Dalším p�íkladem nap�. 
tvorba Seznamu sv�tového 
kulturního a p�írodního 
d�dictví UNESCO (viz 
p�íloha). Funk�ní poradní 
orgány vytvá�í podkladové 
analýzy. 

EU Odpov�dnost za 
kulturu nesou (nesly) 
p�edevším národní 
státy.  
Výbor p�i 
Evropském 
parlamentu 
analyzuje 
legislativní návrhy. 
Evropská komise 
„pomáhá �ešit 
spole�né výzvy.“ 

Princip top-down 
(bottom-up volenými 
zástupci Evropského 
parlamentu, kde je 
však kultura 
okrajovým tématem).  

Všestranný rozvoj region�
(+ strukturální fondy). 
Strategické víceleté 
aktivity: Evropský 
program pro kulturu 
(2007) + implementa�ní 
program 2015–18 Work 
Plan for Culture. 
Stanovování evropského 
hlavního m�sta kultury. 

Vláda Odpov�dnost za 
zd�d�né kulturní 
hodnoty (statky) 
zmi�ována 
v programových 
prohlášeních. 
Oblast kultury 
spravována 
Ministerstvem 
kultury. 

Obecn� pozice �R 
definována ve vztahu 
k vyšším i nižším 
celk�m a jejich 
politikám, ale 
konkrétn� v kultu�e 
odkazy na vyšší 
úrove� tém��
neexistují. Role kraj�
a lokálních struktur 
v kulturní politice 
uvád�na je.  

Potenciál strategického 
vládnutí v kulturní politice 
je zanedbatelný – až na 
�innost jedné z vlád (1998 
– 2002 vláda Miloše 
Zemana) 
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- Ministerstvo 
kultury 

Odpov�dnost je 
p�esouvána na kraje 
a obce, ministerstvo 
figuruje jako 
úst�ední orgán státní 
správy. 
Prezentuje vztah 
státu ke kultu�e (viz 
programová 
prohlášení) 

Ministerstvo 
odkazuje jak na 
nadnárodní, tak i 
regionální a lokální 
celky a jejich politiky 
(programy), funguje 
jako mezi�lánek mezi 
nadnárodní a 
regionální úrovní, 
koordinuje 
implementaci politiky 
sm�rem dol� a 
podává hlášení o 
výsledcích sm�rem 
vzh�ru. 

Existuje strategický 
dokument týkající se 
kulturní politiky (tvo�en 
opakovan� od roku 2001 
avšak s �asovými a 
v�cnými mezerami), 
existují odborné poradní 
orgány (NIPOS apod.). 

Kraje Hlavní odpov�dností 
kraje je vyvážený 
rozvoj jeho 
územního obvodu. 

Kraje tvo�í 
mezistupe�
v hierarchii �R mezi 
ministerstvem 
a obcemi. 

Z hlediska kultury 
p�etrvává r�zná úrove�
a zam��ení koncep�ních 
dokument� podle 
jednotlivých kraj�, tudíž 
r�zný potenciál 
k uplatn�ní �i využití 
strategického vládnutí 

Obce Uspokojují pot�eby 
celkového 
kulturního rozvoje. 

Implementují politiky 
všech nad�ízených 
úrovní a jsou povinny 
o své �innosti 
podávat zprávy. 
(princip top-down) 

Obce z�izují kulturní 
komise a v obecné rovin�
integrované plány rozvoje 
obcí (v�tší obce), 
ve kterých bývá kultura 
zahrnuta. 

Odpov�dnost jednotlivc� (orgán�, rad apod.) za tvorbu a realizaci klí�ových politik 

je v rámci organizací jasn� ur�ována p�edevším u nadnárodních specializovaných 

institucí, avšak obecná odpov�dnost je v této úrovni spíše pojímána jako poslání.

P�ímá deklarace toho, za co jsou jednotlivé instituce odpov�dné, se však tém��

nevyskytuje a je p�edevším u nižších úrovní stanovována formou legislativy. V této 

sledované kategorii se tedy m�žeme setkat s jasn� definovanou pop�. 

nedefinovanou odpov�dností, nebo s odpov�dností delegovanou na další organizace 

�i stupn� rozhodování. Propojenost jednotlivých politik a úrovní �asto sklouzává 

k pouhému vyjmenovávání vyšších úrovní dané problematiky a kladení úkol� t�m 

nižším (klasifikováno jako princip top-down). S opa�ným p�ístupem, kdy jsou 

reflektovány nap�. požadavky z nižších rozhodovacích úrovní (bottom-up) je možné 

se v t�chto institucích setkat výjime�n�. Z hlediska potenciálu k uplatn�ní 

strategického vládnutí je situace taková, že již existuje �ada strategických 

dokument� a pomocných odborných orgán�, které tyto koncepce vytvá�í. 

Jaká je ale úsp�šnost uplatn�ní t�chto pokus� o strategické vládnutí, je otázkou 
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dalších analýz. V následující tabulce je možné tuto zkoumanou oblast rozd�lit 

na špatný, st�ední a dobrý potenciál podle existence výše uvedených dokument�

a orgán�. 

Tab. �. 5: Aplikace hodnotícího rámce – vyvození kategorií [autorka] 

 Odpov�dnost 
(poslání) 

Propojenost úrovní 
politik 

Potenciál SV v 
kultu�e 

OSN delegovaná  princip top-down st�ední (pouze 
pov��ovací 
dokumenty) 

- UNESCO definovaná princip top-down i �áste�n�
bottom-up 

dobrý (dokumenty 
i orgány) 

EU delegovaná 
(�áste�n�
definovaná) 

princip top-down (bottom-up 
v omezeném rozm�ru) 

dobrý (dokumenty 
i orgány) 

Vláda delegovaná princip top-down  špatný (až na jednu 
z vlád) 

- Ministerstvo 
kultury 

delegovaná 
(�áste�n�
definovaná) 

princip top-down i bottom-up dobrý (až st�ední – 
mezery 
v dokumentech 
i �innosti orgán�) 

Kraje definovaná princip top-down i bottom-up st�ední (v závislosti 
na konkrétních 
krajích) 

Obce definovaná nejnižší �lánek principu top-
down 

st�ední (v závislosti 
na konkrétních krajích 
a obcích) 

4.3.3 Díl�í záv�r 

Pro zjišt�ní stavu strategického vládnutí v kulturní politice bylo v první �ad�

nezbytné v�novat pozornost jeho p�edpoklad�m, na které navázala analýza 

politických institucí. Instituce byly nejprve charakterizovány obecn� z hlediska 

jejich �innosti a ve vztahu ke zkoumané problematice a pozici, kterou ve složitém 

systému zastávají. V�tšina studovaných institucí již ve zkoumaném prost�edí p�sobí 

dlouhou dobu, proto byly vyzdvihnuty jejich nejd�ležit�jší legislativní 

a nejaktuáln�jší strategické dokumenty – p�edevším na úrovni nadnárodní. Nejen 

strategická aktivita je v této oblasti již dlouhodob� zako�en�ná. Národní úrove�

byla sledována prost�ednictvím �innosti ministerstev a hlavn� vlád a jejich 

programových prohlášení, která mají nebo by m�la mít podobu dlouhodobých 

strategických deklarativních dokument�. P�estože se téma kultury ve všech 

programových prohlášení objevilo, pozornost mu byla v�nována v r�zném rozsahu 

a �asto pouze formáln�. Návaznost na tyto proklamace zájmu o kulturu 
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ve specializovaném ministerstvu (Ministerstvu kultury) však zaostávala. St�žejnímu 

dokumentu úst�edního orgánu národní úrovn� – Státní kulturní politika �R 2009–

2014  byla v�nována pozornost v samostatné kapitole, stejn� jako p�íkladu 

strategického ve�ejn�politického dokumentu podnárodní úrovn�. 

 Po prvotním ur�ení pozice politických institucí ve zkoumané oblasti byly 

vyvozeny nejprve obecné a následn� konkrétní hodnoty podle testovaných oblastí 

hodnotícího rámce. �astým jevem se tak ukázalo p�esouvání odpov�dnosti na nižší 

územní (samosprávné) celky, preskriptivní princip uplat�ování spolupráce 

ve vztahu od vyšších jednotek k nižším (top-down) a r�zná (p�evážn� st�edn�

dobrá) míra potenciálu k uplatn�ní nebo v existenci strategického vládnutí 

v kulturní politice (strategických dokument� a orgán�). 

4.4 Strategické ve�ejn�politické dokumenty kulturní politiky 

národní a podnárodní úrovn�

Jako hlavní reprezentativní dokumenty zkoumané problematiky byly v oblasti 

nadnárodní a podnárodní úrovn� zvoleny Státní kulturní politika �eské republiky 

2009–2014 a Koncepce kulturní politiky hlavního m�sta Prahy (2010), na kterých 

je ilustrován stav strategických ve�ejn�politických dokument� a jejich potenciál 

pro uplatn�ní strategického vládnutí. 

4.4.1 P�ípad �. 1: Státní kulturní politika �eské republiky 2009–

2014 

Tvorba ucelené státní kulturní politiky se objevila poprvé v roce 1999 a návazn�

v roce 2001 [Ministerstvo kultury 2001: 2]. T�mto dokument�m samoz�ejm�

p�edcházely jiné odborné texty koncep�ní povahy, protože tém�� každý ministr se 

o jejich tvorbu zasazoval. V�tšina t�chto tezí však nebyla dlouhodobé povahy 

a neobsahovala ucelen� veškeré oblasti zahrnuté do kulturní politiky [Filosofická 

fakulta 2008]. Samotný zkoumaný dokument tedy m�že navazovat na již provedené 

analýzy a vyvarovat se stejným selháním, která byla t�m p�edchozím vy�ítána. 
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4.4.1.1 Charakteristika dokumentu 

Státní kulturní politika na léta 2009 až 2014 byla p�ijata usnesením vlády �eské 

republiky ze dne 19. listopadu 2008 �. 1452, tato informace spolu s úvodním 

slovem ministra kultury p�edchází samotný text dokumentu [Státní kulturní politika 

2009]. P�edsedou vlády podepisujícím toto usnesení byl Ing. Mirek Topolánek 

a pozitivn� o tomto návrhu hlasovalo všech dvanáct z p�ítomných �len� vlády 

[Záznam ze 38. sch�ze © 2009–2015]. V usnesení je obsažen i požadavek na 

spolupráci kraj� a obcí p�i realizaci Státní kulturní politiky a tedy op�t nutnost 

zapojení více úrovní. Dále je dokument �len�n na dv� hlavní pasáže - samotnou 

kulturní politiku (tedy východiska, vize, cíle, úkoly a opat�ení) a podkladovou 

studii, z které první �ást textu vychází. Podkladová studie je mnohem rozsáhlejší 

než �ást týkající se Státní kulturní politiky. Podkladová studie je také dostupná jako 

samostatný dokument analyzující dosavadní stav a vývojové tendence v oblasti 

kulturní politiky, dále vyhodnocení koncepcí a dokument� vzniklých do doby 

tvorby Státní kulturní politiky. Zabývá se i p�edpisy a dokumenty výše 

zmi�ovaných politických institucí jako UNESCO, Evropská unie apod., a� už 

z hlediska jejich obsahu, nebo prostého souhrnného p�ehledu mezinárodních 

dokument� ve vztahu ke Státní kulturní politice. Zvláštní kapitola je v�nována 

finan�ním zdroj�m, kterými se zabývala i tato práce (viz výše), protože finan�ní 

nástroje jsou zárove� možným nástrojem strategického vládnutí. Podkladová studie 

op�t obdobn� s touto prací postupuje sm�rem od nadnárodních k národním 

a regionálním oblastem, které hrají klí�ovou roli v rozvoji kultury a ur�ování 

silných a slabých stránek, hrozeb a p�íležitostí stavu kultury (získávány podklady 

pro SWOT analýzu) [Státní kulturní politika 2009]. 

 Z formálního hlediska je tento dokument na vysoké úrovni, což se již nedá 

�íci o návazných aktualizacích a zprávách o jeho pln�ní, kde jsou nap�. typografické 

chyby velmi �asté. V nich jsou ale jasn� definovány odpov�dnosti jednotlivých 

aktér� za plánované kroky �i konkrétní legislativní zm�ny. 

4.4.1.2 Akté�i vytvá�ející dokument 

Oficiálním vydavatelem Státní kulturní politiky �eské republiky 2009–2014 

je Ministerstvo kultury �R. Podkladovou studii ke Státní kulturní politice na léta 
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2009–2014 zpracovala Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie) 

ve spolupráci s Ministerstvem kultury [Filosofická fakulta 2008]. Jedním 

z odborník�, jehož publikace zde již byla zmi�ována, který se rovn�ž autorsky 

podílel na zpracování tohoto dokumentu, byl i Doc. Ing. Ji�í Pato�ka, CSc. D�ležité 

je také p�ipomenout neúsp�šný zám�r ministra kultury Václava Jehli�ky p�ipojit 

oblast cestovního ruchu, a tak i tok nemalých finan�ních prost�edk� z této i do této 

oblasti plynoucí, pod Ministerstvo kultury. Cestovní ruch však nadále z�stal v gesci 

Ministerstva pro místní rozvoj [Benediktová 2008]. Jak již bylo uvedeno, dokument 

p�ijala vláda usnesením dne 19. listopadu 2008. Pro tvorbu podklad� byla využita 

spolupráce dalších aktér�. 

4.4.1.3 Identifikace aktér� ovliv�ujících tvorbu dokumentu 

V rámci Podkladové studie ke Státní kulturní politice na léta 2009–2014 byla 

zpracována SWOT analýza, kdy položil zpracovávající tým �ty�i klí�ové otázky 

následujícím osloveným aktér�m v oblasti kultury. Zde je vý�et t�ch, kte�í poskytli 

odpov�di: 

• Kraje (Jiho�eský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, 

Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký 

kraj, Pardubický kraj, Plze�ský kraj, Hlavní m�sto Praha, St�edo�eský 

kraj, Ústecký kraj, kraj Vyso�ina, Zlínský kraj) 

• „APA 

• Asociace hudebních um�lc� a v�dc�

• Asociace �editel� symfonických orchestr�

• Svaz u�itel� tance 

• Centrum pro sou�asné um�ní 

• �eská Asociace neprofesionálních komorních a symfonických t�les 

• �eská hudební rada 

• �eská protipirátská unie 

• Divadelní ústav 

• FF MU Brno 

• FOK 

• Muzeum a archiv populární hudby 
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• HF JAMU 

• Národní galerie v Praze 

• Národní knihovna �eské republiky 

• Národní filmový ústav 

• Národní ústav lidové kultury 

• NIPOS 

• Obec p�ekladatel�

• Pražský filharmonický sbor 

• PEN klub 

• Sdružení historických sídel �ech, Moravy a Slezska 

• Sdružení knihoven �R 

• Severo�eská filharmonie Teplice 

• Svaz m�st a obcí 

• Sdružení východo�eských výtvarník�

• Svaz knihovník� a informa�ních pracovník�

• Tanec Praha 

• Tvar 

• UHSP 

• Um�lecko-historická spole�nost 

• Unie p�veckých sbor�

• Ústav d�jin um�ní“ [Státní kulturní politika 2009: 98–99].

Odpov�di na otázky týkající se ovlivnitelných a neovlivnitelných, p�íznivých 

a nep�íznivých faktor� rozvoje kultury pak byly seskupovány podle shody 

v odpov�dích (hledány spole�né kategorie) a vyhodnocovány podle jednotlivých 

oddíl� SWOT analýzy. Jak z výše uvedeného vý�tu plyne, byly do výzkumného 

souboru za�azeny nap�íklad profesní organizace a jiná zájmová sdružení, výzkumné 

agentury státního i nestátního sektoru, média a další organizace s r�znou mírou 

návaznosti na Ministerstvo kultury �i vládu a jiné politické instituce [Ibid.]. 

 Tento vý�et ovliv�ujících aktér� samoz�ejm� není kone�ný, ale je z�ejmé, 

že tvorbu dokumentu ovlivnila �ada aktér� a jejich sí� je široká. I p�es jejich 
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rozmanitost však byli schopni najít shodu ve faktorech umož�ující rozvoj kultury 

a naopak její rozvoj brzdící �i znemož�ující. 

4.4.1.4 Konkrétnost obsažených opat�ení 

Navrhovaná opat�ení nebo úkoly jsou �len�ny podle �ty� cíl� a obsahují celkem 44 

položek s jasn� ur�eným kontrolním termínem a institucí, která má spln�ní daného 

úkolu realizovat. N�které úkoly navazují nebo spadají i do více cíl�. Tyto cíle jsou: 

• „CÍL 1 – EKONOMICKÁ A SPOLE�ENSKÁ DIMENZE 

Využít p�ínos� um�ni a kulturního d�dictví a s nimi spojené kreativity 

pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních obor� a �inností. 

• CÍL 2 – OB�ANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI 

Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním r�stu 

ob�an�, zejména pro rozvoj tvo�ivosti, kultivaci demokratických hodnot 

a individuálních postoj� a pro posilování odpov�dnosti za zd�d�né 

i vytvá�ené hodnoty. 

• CÍL 3 – ROLE STÁTU, KRAJ
 A OBCÍ P�I PODPO�E ZACHOVÁNÍ 

A TVORBY KULTURNÍCH HODNOT 

Poskytovat p�ímou i nep�ímou podporu uchování existujících kulturních 

hodnot a nakládání s nimi, stejn� jako tvorb� hodnot nových. 

• CÍL 4 – ROLE STÁTU P�I TVORB� PRAVIDEL 

Vytvá�et transparentní a nediskrimina�ní prost�edí pro kulturní aktivity 

a jejich podporu z úrovn� státu, kraj� a obcí“ [Státní kulturní politika 

2009: 12].

Konkrétnost obsažených opat�ení nebo cíl� ve zkoumaném dokumentu není 

p�ílišná. P�esn�jší definice obsahují stanovené úkoly, avšak krom� samotné Státní 

kulturní politiky �eské republiky 2009–2014 ješt� existuje plán implementace 

a následné hodnocení nebo pln�ní tohoto dokumentu. 

 Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2009–2014, jak zní jeho 

oficiální název, obsahuje konkrétní kroky, které mají být pro napln�ní jednotlivých 

úkol� uskute�n�ny a krom� identifikace odpov�dných subjekt� za jejich realizaci 

a termínu spln�ní je zde zahrnuto i p�edpokládané množství pot�ebných finan�ních 

prost�edk� v�etn� jejich zdroje. Nej�ast�jší odpov�dnou institucí je Ministerstvo 
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kultury, které spolupracuje s Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní 

rozvoj, Ministerstvem školství mládeže a t�lovýchovy, Ministerstvem vnitra 

�i Ministerstvem pr�myslu a obchodu �i �eským statistickým ú�adem. Finan�ní 

zdroje p�evážn� pramení ze státního rozpo�tu, avšak využity jsou i další zdroje – 

nap�. Integrovaný opera�ní program apod. [Plán (nedatováno)]. 

N�která opat�ení byla v pr�b�hu implementace zrušena usnesením vlády 

�. 823/2011 o aktualizaci Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2009–

2014. V návaznosti na toto usnesení vnikl Aktualizovaný Plán implementace Státní 

kulturní politiky na léta 2012–2014, kde je již možné i zjistit, jaký je (byl) stav 

pln�ní stanovených úkol�. Aktualizace souvisela p�edevším s problémem 

financování t�ch úkol�, které nepokrývala kapitola Ministerstva kultury státního 

rozpo�tu. Tyto úkoly proto byly zrušeny [P�edkládací zpráva (nedatováno)]. 

Další zm�ny pak p�inesla i Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013–2014 

s výhledem na roky 2015–2020 [Aktualizace (nedatováno)]. 

 Konkrétnost obsažených opat�ení t�chto dokument� je tak v rovin�

vytvo�ení odborných publikací, komparací, analýz, statistik, legislativních opat�ení 

�i dalších strategií. P�evažujícím cílem a p�ínosem nejsou tedy konkrétní zm�ny 

v kulturní politice jako takové, ale spíše tvorba návod� k dosažení zlepšení stavu 

cílových oblastí a popis stavu sou�asného [Aktualizovaný Plán (nedatováno)]. 

4.4.1.5 Kontrolní mechanismy realizace 

Jednotlivé úkoly definované v Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 

2009–2014 m�ly jasn� stanovené datum realizace, náklady na ni a odpov�dný orgán 

k jejich zajišt�ní. Tyto t�i prvky byly hlavními kontrolními mechanismy realizace 

zkoumaného dokumentu. V pr�b�hu implementace však došlo k revizi n�kterých 

úkol� z d�vodu omezených finan�ních prost�edk�, jak bylo diskutováno 

v p�edchozí kapitole. U n�kterých úkol� již v plánu implementace bylo jako jedna 

z položek realizace daných úkol� uvád�no jejich vyhodnocení v�etn� na n�

pot�ebných financí, tedy již dop�edu byl definován zp�sob kontroly jejich realizace. 

Souhrnn� je také možné považovat za kontrolní mechanismus i tvorbu dokumentu 

Pln�ní Státní kulturní politiky 2009–2013, který zachycuje stav úkol� v pr�b�hu 

stanovené doby, tedy jak již úkoly spln�né (pop�. pln�né, nespln�né, zamítnuté, 



zrušené apod.), tak i úkoly s

Obdobné pr�b�žné hodnocení je obsaženo i v Aktualizovaném Plánu 

Státní kulturní politiky na léta 2012

na léta 2013–2014 s výhledem na roky 2015

4.4.1.6 Zhodnocení dosažených výsledk

Jak již bylo uvedeno, úkoly

implementace tohoto dokumentu pozm

zna�n� zkreslovat výsledky dosaže

republiky 2009–2014 a p�

zpracováno pouze v pr�

vzhledem k neustálému protahování Státní kulturní politiky (vý

2020). Z dostupných zdroj

úkol� pln�na je, nebo již spln

Graf 1: Pln�ní Státní kulturní politiky 

zpracování] 
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zrušené apod.), tak i úkoly s budoucím termínem realizace [Pln�ní (nedatováno)].

�žné hodnocení je obsaženo i v Aktualizovaném Plánu implementace 

Státní kulturní politiky na léta 2012–2014 a v Aktualizaci Státní kulturní politiky 

2014 s výhledem na roky 2015–2020. 

Zhodnocení dosažených výsledk�

úkoly a stanovená opat�ení k jejich dosažení byly 

implementace tohoto dokumentu pozm�n�ny, �i spíše zredukovány, což m

 zkreslovat výsledky dosažené aplikací Státní kulturní politiky 

2014 a p�edevším plánu její implementace. Zhodnocení výsledk

pr�b�hu realizace a celkové vyhodnocení dostupné není

neustálému protahování Státní kulturní politiky (výhled na roky 2015

dostupných zdroj� však vyplývá, že v�tšina z více jak 140 

na je, nebo již spln�na byla [Pln�ní (nedatováno)].

ní Státní kulturní politiky �R 2009–2013 [Pln�ní (nedatováno)

�ení spo�ívala p�edevším v tvorb� odborných publikací, 

komparací, analýz, statistik, legislativních opat�ení �i dalších strategií, kde nebylo 
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je postupn� dosahováno. Na p�íkladu nezískání finan�ních prost�edk� na veškerá 

plánovaná opat�ení a pom�rn� �astém p�ehodnocení implementace je však patrné, 

že v oblasti tvorby kulturní politiky ješt� existují mezery. P�es podrobné vstupní 

analýzy nebylo možné kýženého stavu zcela dosáhnout [Pln�ní (nedatováno)]. 

Státní kulturní politiku �R na léta 2009 až 2014 jako ve�ejn�politický strategický 

dokument (politiku) proto i p�es dobrou definici odpov�dnosti a konkrétnost 

nástroj� pro dosažení stanovených cíl� nelze hodnotit jako zcela úsp�šnou [Veselý, 

Drhová, Nachtmannová 2007]. 

Dalším zjišt�ným problémem, který se týká nejen zkoumaného dokumentu, 

je rozt�íšt�nost vznikajících koncepcí na úrovni Ministerstva kultury reagujících 

na aktuální problémy a konkrétní oblasti nap�í� celou kulturní politikou. Ve tvorb�

návazných víceletých dokument� zam��ených na celkovou kulturní politiku pak 

rovn�ž existují mezery, a� už �asové �i v�cné11. 

4.4.2 P�ípad �. 2: Koncepce kulturní politiky hlavního m�sta 

Prahy 

Zákon �. 131/2000 Sb. „…upravuje postavení hlavního m�sta Prahy jako hlavního 

m�sta �eské republiky, kraje a obce a dále postavení m�stských �ástí…“ [Zákon �. 

131/2000 Sb.]. Praha tedy vystupuje jako samostatný kraj i m�sto. První koncepce 

kulturní politiky hlavního m�sta Prahy (dále HMP) byla schválena v roce 2006, 

spolu s ní byla p�ijata i grantová politika HMP v oblasti kultury a um�ní. Následný 

dokument týkající se kulturní politiky vznikl v roce [Koncepce kulturní politiky © 

2010]. 

4.4.2.1 Charakteristika dokumentu 

První koncepce kulturní politiky byla schválena v rámci usnesení zastupitelstva 

HMP �. 39/19 ze dne 29. 6. 2006 [Koncepce kulturní politiky 2006]. Následnou 

koncepci poté schválilo op�t zastupitelstvo HMP jako p�ílohu usnesení �. 38/54 

                                                
11

Z hlediska kulturní politiky �R vznikla jako první Strategie ú�inn�jší státní podpory kultury 
("kulturní politika") v roce 1999, návazn� pak Kulturní politika roku 2001 (s platností do r. 2005), 
následoval dokument Vztah státu ke kultu�e, kulturní politika evropských zemí (aktualizace 
vybraných problém�) z roku 2005, který je však obtížné považovat za �ist� kulturní politiku �R, 
stejn� tak veškerou oblast kulturní politiky neobsahuje Koncepce ú�inn�jší podpory um�ní 2007–
2013. Dalším dokumentem kulturní politiky tak byla až zkoumaná Státní kulturní politika �R 2009–
2014 z roku 2009, jejíž platnost je prodlužována.
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ze dne 3. 6. 2010 [Koncepce kulturní politiky 2010]. Nejv�tší nár�st ve tvorb�

koncepcí v �eské republice nastal ve druhé polovin� 90. let 20. století. Obecn� jsou 

koncepce nej�ast�ji vytvá�eny na období 3–5 let a považovány za strategické 

ve�ejn�politické dokumenty [Veselý, Drhová, Nachtmannová 2007]. 

V kultu�e v konkrétní zkoumané oblasti se tento rozmach objevil tedy o n�co 

pozd�ji, stejn� jako �ada dalších trend� jako nap�. ekonomizace kultury.  

Koncepce kulturní politiky HMP „…je soustavou cíl�, zásad, nástroj�

a pravidel, kterými se �ídí samosprávné orgány p�i rozd�lování finan�ních 

a dalších prost�edk�, jimiž lze podpo�it kulturní instituce �i jiné konkrétní subjekty 

p�sobící v oblasti kultury a um�ní“ [Koncepce kulturní politiky 2010: 5]. První 

koncepce kulturní politiky HMP je o n�co obsáhlejší než druhá, ob� obsahují velmi 

stru�nou (totožnou) SWOT analýzu a i další �ásti jsou tém�� shodné. Pozornost 

v druhém dokumentu už není tolik v�nována transformaci p�ísp�vkových 

organizací a po uvedení obsahu dokumentu, který p�edevším „…Formuluje 

základní principy, obecné cíle, nástroje, st�edn�dobé zám�ry a priority kulturní 

politiky m�sta“ [Koncepce kulturní politiky 2010: 3], je definována Praha 

jako kulturní metropole sv�tového významu, na což navazují i východiska této 

koncepce. Zde jsou krom� základních definic a pojm� uvád�ny d�vody podpory 

kultury a obecné cíle a zásady Koncepce kulturní politiky HMP. Dále dokument 

obsahuje jak dlouhodobé zásady, tak konkrétní priority kulturní politiky na období 

2010–2015 v�etn� disponibilních nástroj� kulturní politiky v oblasti politických 

orgán�, expertních poradních orgán�, i financí. Nakládání s financemi na kulturu, 

které z rozpo�tu m�sta tvo�í tém�� 5 %, je tak úst�edním tématem celé koncepce 

[Koncepce kulturní politiky 2010]. 

Kultura je v obou koncepcích také �asto spojována s cestovním ruchem také 

proto, že jedn�mi z politických orgán� HMP jsou: 

• Výbor pro kulturu a volný �as Zastupitelstva HMP, 

• Výbor ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva HMP,  

• Odbor kultury, zahrani�ních vztah� a cestovního ruchu (magistrát HMP) 

[Ibid.]. 
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V nižším územním celku tak bylo dosaženo toho, co na státní úrovni selhalo, i když 

se o zahrnutí cestovního ruchu do kulturní politiky ministr kultury pokoušel – viz 

kapitola 4.4.1.2. 

4.4.2.2 Akté�i vytvá�ející dokument 

Jako oficiální autorský kolektiv, který p�ipravil zkoumaný dokument, jsou uvád�ny 

tyto orgány: 

• Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, 

• OKP MHMP (Odbor kultury, památkové pé�e a cestovního ruchu 

Magistrátu HMP). 

Celkový proces tvorby Kulturní politiky HMP byl však podstatn� složit�jší 

a významným aktérem, který nad danou problematikou p�evzal osobní gesci, 

byl p�edevším primátor HMP Pavel Bém [Tisková zpráva © 2006]. 

4.4.2.3 Identifikace aktér� ovliv�ujících tvorbu dokumentu 

Tvorba aktualizace dokumentu „…byla vypracována na návrh Poradního sboru 

primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky…“ [Koncepce 

kulturní politiky © 2010]. Poradní sbor primátora HMP pro oblast kulturní politiky 

„…je iniciativním a poradním orgánem primátora hl. m. Prahy. Pracuje 

jako specifický, primárn� koncep�ní orgán kulturní politiky hl. m. Prahy“ [Poradní 

sbor primátora (nedatováno): 16]. Tento sbor „…na svém jednání 19. �íjna 2009 

jednohlasn� odsouhlasil aktualizovanou Koncepci kulturní politiky hlavního m�sta 

Prahy, doporu�il její p�edstavení ve�ejnosti a postoupení k dalšímu 

p�ipomínkovému �ízení po projednání ve Výboru…“ pro kulturu a volný �as 

Zastupitelstva HMP [Koncepce kulturní politiky © 2010]. Koncepce tak byla 

p�edložena k p�ipomínkování �editel�m p�ísp�vkových organizací, které se zabývají 

kulturou a jsou z�izovány HMP. Vzhledem k tomu, že navrhovaný dokument byl 

p�ístupný na webových stránkách m�sta, m�la možnost se zapojit i široká ve�ejnost 

[Ibid.]. 

Jako hlavní politické a expertní orgány ovliv�ující kulturní politiku HMP 

a tedy její tvorbu jsou v koncepci uvád�ny ty, které vycházejí z výše citovaného 

zákona �. 131/2000 Sb., o hlavním m�st� Praze a z Koncepce kulturní politiky 

HMP. Jsou to: 
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• Zastupitelstvo HMP, 

• Rada HMP, 

• Výbor pro kulturu a volný �as Zastupitelstva HMP, 

• Výbor ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva HMP, 

• Komise Rady HMP pro ud�lování grant� v oblasti kultury a um�ní, 

• Poradní sbor primátora HMP pro oblast kultury [Koncepce kulturní 

politiky 2010]. 

Nejen tvorbu Koncepce kulturní politiky HMP (2010) provázela jednání s širokou 

odbornou ve�ejností, ale i dokument p�edcházející a dokumenty související 

(Grantová politika HMP v oblasti kultury a um�ní). Historicky poprvé tak nap�íklad 

„…prost�ednictvím sociologických výzkum� byli osloveni Pražané k vyjád�ení 

svých názor� na pražskou kulturu“ [Tisková zpráva © 2006]. Míra využití t�chto 

informací a zapojených iniciativ v tvorb� koncep�ních dokument� však nap�íklad 

z pohledu vrcholné profesní organizace um�lc� RUO (Rada um�leckých obcí �R) 

byla pouze formální [Stanovisko RUO © 2008]. V pr�b�hu roku 2008 tak došlo 

k nesouhlasným projev�m zainteresovaných subjekt� v podob� „Dn� neklidu 

za Prahu kulturní“, které se týkaly p�edevším financování neziskové kultury [Dny 

neklidu © 2015]. Jako následek této iniciativy lze považovat v oblasti grantové 

politiky zrušení tzv. dotací na vstupenku, které bylo uloženo tehdejšímu radnímu 

pro kulturu Milanu Richterovi [Poradní sbor primátora (nedatováno): 11–12]. 

4.4.2.4 Konkrétnost obsažených opat�ení 

Obdobn� jako v prvním studovaném p�ípadu i v Koncepci kulturní politiky HMP 

(2010) je možné nalézt konkrétní vyty�ené úkoly. „Vedeno obecnými cíli a 

dlouhodobými zásadami kulturní politiky stanovilo HMP pro období 2010-2015 

následující priority a konkrétní úkoly:  

1. Ochrana kulturního d�dictví hl. m. Prahy, zejména ochrana a opravy 

nemovitých i movitých kulturních památek, ochrana a další kultivace 

cenného prostoru Pražské památkové rezervace, pé�e o další cenné 

historické budovy a památky, pomoc p�i ochran� a opravách církevních 

kulturních památek a objekt� náboženských spole�ností. Osv�ta 

a propagace na podporu kulturního d�dictví. Ochrana a opravy 
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památkových objekt� vedoucích k v�tšímu rozprost�ení zájmu turist�

i obyvatel m�sta mimo nejnavšt�vovan�jší turistické oblasti (Královská 

cesta).  

2. Podpora nejširšího spektra um�lecké tvorby a kultury v rámci nového 

dota�ního systému HMP.  

3. Provedení druhé etapy transformace p�ísp�vkových organizací HMP 

v oblasti kultury. 

4. Evaluace nového dota�ního systému HMP a jeho finan�ní zajišt�ní. 

Zejména pak vymezení sfér vlivu mezi grantovým systémem a partnerstvím 

HMP; ustanovení Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast 

kultury; zavedení a precizování evaluace všech m�stem podporovaných 

aktivit.  

5. Rozvoj vícezdrojového financování pražské kultury a um�ní (granty 

a partnerství hl. m. Prahy, sponzoring, fondy Ministerstva kultury �R 

a další finan�ní zdroje v p�sobnosti státu, fondy Evropské unie, granty 

a jiné formy podpory m�stských �ástí, vlastní zisk a zdroje, podpora 

ze strany specializovaných neziskových organizací – nadací a fond�, 

podpora poskytnutá zahrani�ními zastoupeními a kulturními st�edisky atd.).  

6. Hledání nových forem podpory kulturních aktivit nefinan�ní povahy 

(iniciování legislativních úprav, úlev, ud�lení cen apod.).  

7. Podpora nabídky kulturního vyžití d�tí a mládeže.  

8. Podpora kulturních po�in�, jež pomáhají integraci menšin a zapojují 

menšiny do aktivního kulturního d�ní v Praze.  

9. Podpora kulturních projekt� ve ve�ejných prostorech (site specific, 

obchodní domy, nákupní centra, nádraží apod.).  

10. Podpora kulturních projekt� pomáhajících pozitivnímu rozvoji cestovního 

ruchu v Praze zejména v dob� mimo hlavní turistickou sezónu.  

11. Podpora otev�ené interaktivní informovanosti a diskuse ve�ejnosti o podob�, 

povaze a výsledcích pražské kultury (nap�. o významných kulturních 

projektech, o koncep�ních a zásadních architektonických návrzích 

�i sout�žích)“ [Koncepce kulturní politiky 2010: 10].
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Povaha takto stanovených úkol� a míra jejich obecnosti je r�zná a �asto sklouzává 

k velmi vágním deklaracím, na které by však m�ly navazovat realiza�ní dokumenty 

– p�edevším Grantový systém hl. m. Prahy na léta 2010-2015 (2009) 

a Transforma�ní proces p�ísp�vkových organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury 

(2009). Význam zkoumaného dokumentu je však p�edevším ve tvorb� vhodných 

podmínek pro rozvoj kultury a um�ní, neklade si za cíl kulturu a um�ní �ídit. HMP 

proto rozlišuje aktivity v oblasti kultury, které: 

• z�izuje, 

• p�ímo i nep�ímo podporuje, 

• umož�uje, 

• toleruje [Koncepce kulturní politiky 2010: 7–8]. 

4.4.2.5 Kontrolní mechanismy realizace 

Jak již bylo uvedeno, realiza�ními dokumenty Koncepce kulturní politiky HMP 

(2010) jsou p�edevším Grantový systém hl. m Prahy na léta 2010-2015 (2009) 

a Transforma�ní proces p�ísp�vkových organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury 

(2009). Kontrole hospodárnosti a transparentnosti vynakládání poskytnutých 

finan�ních prost�edk� se dle koncepce v�nuje zvláštní pozornost. Vyty�ené 

cíle po bližším prozkoumání lze v podstat� rozd�lit do dvou okruh�, jedním 

z hlavních témat je podpora širokého spektra kulturních aktivit a druhým je jejich 

financování. Práv� financování se v�nují oba uvád�né realiza�ní dokumenty. 

Díky princip�m v nich nastavených by m�lo docházet ke kontrovanému 

transparentnímu ud�lování grant� podle jednotlivých skupin odpovídajících �len�ní 

kultury v zemích EU. Povinností pro jednotlivé subjekty, kterým byly finan�ní 

prost�edky poskytnuty, je tak po spln�ní p�ísných kritérií pro ud�lení grant� také 

vykázat jejich využití [Poradní sbor primátora (nedatováno): 11–12]. 

Samostatný dokument evaluující implementaci Koncepce kulturní politiky 

HMP (2010) zatím neexistuje a jeho vznik není p�íliš pravd�podobný. Na dosažené 

cíle by m�la navazovat další koncepce, kterou podle zkoumaného dokumentu má 

(m�la) za úkol Rada HMP p�ipravit a schválit v roce 2014 [Koncepce kulturní 

politiky 2010]. 
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4.4.2.6 Zhodnocení dosažených výsledk�

Cíle poslední Koncepce kulturní politiky HMP (2010) byly stanoveny pro období 

2010–2015. Tento vymezený termín je tedy stále aktuální a oproti Státní kulturní 

politice �R 2009–2014 v pr�b�hu implementace nevznikaly hodnotící dokumenty 

ani aktualizace. P�edchozí koncepce však obdobn� jako dokument státní úrovn�

byla aktualizovaná, a to p�edevším v oblasti grantové politiky, jejíž okruhy byly 

roz�len�ny do �ty� skupin. [Koncepce kulturní politiky 2007]. Souhrnn� se cíle 

koncepce v�novaly podpo�e kultury a jejímu financování. Oba tyto sm�ry 

se vzájemn� prolínaly, protože podpora je v koncepcích kulturní politiky HMP 

spojována p�edevším s financemi. Po zna�ných výše popsaných potížích byl jako 

hlavní výsledek obou oblastí p�ijat systém grant�, který notifikovala i Evropská 

komise [Evropská komise © 2011]. 

4.4.3 Díl�í záv�r 

Vybrané strategické ve�ejn�politické dokumenty obecn� odpovídaly 

charakteristikou svému názvu – politika, koncepce. Úrove� jejich zpracování stejn�

jako nap�. provád�cích dokument� byla r�zná, a� už z hlediska konkrétnosti 

opat�ení nebo i typografie. I když byly dokumenty vytvá�eny na ur�itou dobu 

(p�tiletý cyklus), vstupní analýzy neodhalily veškerý kontext, který nakonec vedl 

k nutnosti revize dokumentu. P�edevším politické instituce zodpovídaly jako hlavní 

akté�i za tvorbu studovaných text�. Na jejich kone�né podob� se ale podílela široká 

škála aktér� nap�íklad ze sféry profesních organizací, médií, organizací ziskových 

i neziskových, státních i nestátních. Pouze formální a prakticky nulové zapojování 

jejich p�ipomínek pak s sebou neslo v podnárodním dokumentu zna�nou vlnu 

nevole a další revizi koncepce. Národní dokument v takové mí�e ve ve�ejných 

diskuzích nefiguroval. Konkrétnost obsažených opat�ení lze ozna�it jako dobrou 

hlavn� v provád�cích dokumentech Státní kulturní politiky �R 2009–2014, stejn�

tak i rozd�lení odpov�dnosti za konkrétní stanovené úkoly. P�estože by již ze svého 

názvu m�la Koncepce kulturní politiky HMP obsahovat p�edevším konkrétní 

krátkodob�jší opat�ení, formulace úkol� v dokumentu je pom�rn� vágní a z�stává 

na obecné úrovni („podpora“). Nastavení kontrolních mechanism� pak vycházelo 

z vyty�ení konkrétních cíl� dokument�. Pokud nejsou jasn� stanovena opat�ení 
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a konkrétní kroky, které mají být provedeny v�etn� odpov�dných orgán� za jejich 

pln�ní a finan�ní zdroje na n� ur�ené, neleze hodnotit jejich realizaci a p�ípadné 

výsledky aplikace dokument�. Jako problematická se také ukázala návaznost 

strategických dokument� stejné úrovn� na dokumenty p�edchozí a p�ípadná jejich 

reflexe. 
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5 DISKUSE 

První výzkumný cíl byl zam��en na výb�r a charakteristiku klí�ových politických 

institucí kulturní politiky. K jeho napln�ní byl zvolen p�ístup zohled�ující 

víceúrov�ové pojetí vládnutí a v t�chto úrovních byly jako klí�ové instituce 

shledány OSN se specializovanou organizací UNESCO pro oblast kultury 

a Evropská unie za úrove� národní. Vláda a Ministerstvo kultury jako p�edstavitelé 

institucí národního stupn�, kraje a obce na úrovni podnárodní.  

Kulturní politiky jednotlivých institucí i kulturní politika obecn� si neustále 

musí budovat sv�j prostor mezi �adou jiných politik na všech úrovních vládnutí. 

V pr�b�hu �asu bylo možné sledovat p�edevším globaliza�ní tendence, které 

ovlivnily jak institucionální tak normativní stránku zkoumané politiky. Po druhé 

sv�tové válce tak za�al být utvá�en politický �ád i v oblasti kulturní politiky, jehož 

kontinuita je na nadnárodní úrovni ze všech sledovaných nejlepší. �eská republika 

se potýkala s transforma�ními procesy nejprve na národní úrovni, poté prošly 

zm�nami i nižší územní celky a instituce. Spolu s tvorbou rámce docházelo 

k budování obsahu kulturní politiky p�edevším v podob� legislativních dokument�, 

na které s v�tší �i menší rychlostí a úsp�šností navázaly dokumenty strategické 

povahy. Snahy o strategický p�ístup ke kulturní politice jsou patrné ve všech 

úrovních politiky. P�ízniv�jší prost�edí však pro tvorbu strategických 

ve�ejn�politických dokument� bylo zaznamenáno na úrovni nadnárodní 

a podnárodní. Sledované národní instituce (vláda a ministerstvo) se potýkají 

s �astými personálními i koncep�ními zm�nami. Nap�íklad téma 1% výše výdaj�

státního rozpo�tu na kulturní politiku se v programových prohlášeních vlád 

a kulturní politice Ministerstva kultury objevilo n�kolikrát, ale nikdy nebylo 

dosaženo. Práv� téma financí je s celou problematikou úzce spojeno a je i jedním 

z nástroj� strategického vládnutí. I na p�íkladu jednotlivých obcí totiž záleží 

na místní iniciativ� a op�t dostupných prost�edcích. 

Odpov�dnosti a vzájemné spolupráci politických institucí se v�novalo další 

zkoumání. To p�ineslo zjišt�ní, že odpov�dnost za oblast kulturní politiky je �asto 

delegována na specializované instituce (UNESCO, Ministerstvo kultury) 

a p�esouvána z vyšších úrovní na nižší. Opa�ný sm�r p�íliš nefunguje. Zajímavý je 

i postoj Evropské unie, která se na jedné stran� kulturní politiky tém�� zcela z�íká 
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a na stran� druhé vyvíjí aktivity pro pln�ní stanovených spole�ných výzev. 

Vzájemná spolupráce je však p�edevším omezena pouze na p�ijímání 

preskriptivních dokument� a zprávy o pln�ní závazk� z nich plynoucích.  

Jak z p�edchozího textu plyne, limitují politické instituce na národní úrovni 

v jejich �innosti �asté politické zm�ny, dalším omezením je p�edevším deklarativní 

funkce ve�ejn�politických dokument� a disponibilní prost�edky k pln�ní 

vyty�ených cíl�. V p�ípad� strategických dokument� zpravidla po ur�ité dob�

nastává jejich aktualizace a celé p�vodn� zamýšlené období se t�íští. Návaznost 

a shoda v obsahovém a �asovém záb�ru taktéž v podstat� neexistuje. Na rozbor 

konkrétních vybraných text� byla zam��ena další �ást práce. 

Druhý návazný výzkumný cíl hodnotil konkrétní pokusy o uplatn�ní 

strategického vládnutí v kulturní politice prost�ednictvím strategických 

ve�ejn�politických dokument� národní a podnárodní úrovn�. Na národní úrovni 

byla zkoumaným dokumentem Státní kulturní politika �R 2009–2014. Význam 

tohoto dokumentu spo�íval již v samotné jeho existenci a ší�i. Komplexní �ešení 

kulturní politiky v �eské republice totiž není nebo nebylo p�íliš zako�en�no. 

Potenciál pro jeho implementaci pak vycházel ze struktury dokumentu a šesti 

sledovaných oblastí – obecné charakteristiky, ur�ení aktér� vytvá�ejících dokument, 

identifikace aktér� ovliv�ujících jeho tvorbu, konkrétnosti obsažených opat�ení, 

kontrolních mechanism� jeho realizace a zhodnocení dosažených výsledk�

dle aplikace dokumentu. Stejná klasifikace byla použita i v p�ípad� podnárodního 

dokumentu – Koncepce kulturní politiky HMP (2010). Jeho význam byl však 

zna�n� omezen jen na tvorbu finan�ních pravidel a deklarativní zájem o podporu 

kultury HMP bez jasných indikátor� pro vyhodnocení pln�ní stanovených cíl�. 

Dokument národní úrovn� musel být v pr�b�hu implementace aktualizován, 

Koncepce kulturní politiky HMP (2010) nemusela, avšak p�edchozí koncepce se 

aktualizaci rovn�ž nevyhnula. Dokument HMP však postrádal konkrétní formulace 

cíl� a opat�ení, kterými se koncepce vyzna�ují, proto bylo tém�� nemožné 

vyhodnotit jejich realizaci. Jako velký problém se ukázala již zmi�ovaná p�edevším 

�asová návaznost dokument�.  
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ZÁV�R  

Diplomová práce byla zam��ena na otázku fungování �i nefungování strategického 

vládnutí v perspektiv� víceúrov�ového vládnutí v kulturní politice. Z tohoto 

d�vodu jako st�žejní zdroje dat posloužily strategické ve�ejn�politické dokumenty 

a údaje o �innosti klí�ových politických institucí. Jako nezbytné a p�ínosné se nejen 

pro další postup ukázalo d�sledné ukotvení kulturní politiky v jejím kontextu 

a studium souvisejících v�cných východisek a teoretických poznatk�. Již v úvodu 

bylo upozor�ováno na zásadní vliv finan�ních prost�edk� na pozici a stav kultury 

ve spole�nosti. Množství a rozd�lení vynaložených finan�ních prost�edk�

se promítá i do strategických ve�ejn�politických dokument� a lze na n�j pohlížet 

jako na nástroj strategického �ízení. Omezení vládnutí na pouhé p�erozd�lování 

prost�edk� je však zjednodušené a zavád�jící. 

 Stav vládnutí a kulturní politiky byl dále zjiš�ován prost�ednictvím 

politických institucí, jejich odpov�dnosti, sou�innosti z hlediska víceúrov�ového 

vládnutí a formování rámce a obsahu kulturní politiky. Práce tak p�ipomn�la 

nejd�ležit�jší dokumenty a události, které ur�ily stav kulturní politiky ve sv�t�

i v �eské republice a jejích regionech. Objevily se i p�íklady dobré praxe p�edevším 

ve specializovaných organizacích kulturní politiky, jako je UNESCO. Práv�

instituce zam��ené na oblast kultury se v�novaly konkrétn�jší specifikaci cíl�

a nástroj� k jejich dosažení ve strategických dokumentech, které vytvá�í. P�esto 

však p�evažuje preskriptivní charakter t�chto dokument� a p�i nedostate�n�

fungující zp�tné kontrole mívají texty pouze deklarativní význam. Jako problém 

se ukázala rozt�íšt�nost v�cného a �asového zam��ení jednotlivých politik, 

koncepcí a strategií, zárove� i jejich �asová návaznost.  

 Obdobné problémy odhalilo i zkoumání jednotlivých pokus� o uplatn�ní 

strategického vládnutí na národní a podnárodní úrovni. Jako pozitivní lze hodnotit 

už samotnou existenci ojedin�lých p�íklad� strategických ve�ejn�politických 

dokument� kulturní politiky. Jejich potenciál pro implementaci však ztroskotal 

u podnárodního dokumentu již na nedostate�né konkrétnosti vyty�ených úkol�, 

u národního pak v chybném p�edpokladu dostupných prost�edk� k napln�ní 

ur�ených opat�ení. Op�t se tak objevila otázka finan�ních prost�edk�, kterou 

Ministerstvo kultury cht�lo vy�ešit p�ipojením finan�n� výhodného cestovního 



71 

ruchu pod sv�j resort na úkor Ministerstva pro místní rozvoj. Na úrovni obcí a kraj�

je možné toto propojení zaznamenat. Jako p�ínosn�jší se však jeví jiná praxe 

Ministerstva pro místní rozvoj, kterou resortu ukládá zákon, tedy povinnost 

vytvá�et návrh strategie regionálního rozvoje. I když tato strategie obsahuje i ostatní 

ve�ejné politiky, jako je i politika kulturní, bylo by p�ínosné uložit alespo�

na úrovni Ministerstva kultury povinnost pravideln� v obdobném �asovém 

a v�cném rozsahu utvá�et návrh strategie kulturní politiky, která by nesklouzávala 

k pouhým deklaracím zájmu o kulturu, ale vedla by ke konkrétním krok�m. 
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SUMMARY 

Cultural policy is often neglected sector. The concept of strategic governance 

is being implemented in a number of areas or institutions – public or private. 

Strategic governance could be the option how to improve the implementation 

of cultural policy or policies. At first the analysis was concerned on policy 

institutions according to the levels of governance. Certain effort of using strategic 

governance or conceptual access was found in policies of organizations specialized 

on cultural policy. But very common is delegation of responsibility on lower levels 

of governance. The second part of analysis was concerned on strategic documents 

of cultural policy of national and sub-national level. Continuity and theme 

or specificity of these documents is problematic. Problems in cultural policy 

are also associated with financial resources. Therefore, to improve the strategic 

governance in cultural policy or the cultural policy itself, it should be useful 

to establish the duty to prepare strategic (specific) documents of the same topic 

and time scale like it is usual for the Ministry of Regional Development. 
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P�ÍLOHY 

P�íloha 1: Ve�ejné výdaje v �R a kultura 

Od 90. let se v �eské republice ve ve�ejné správ� realizují reformy snažící se o 

vytvo�ení pot�ebných ekonomických a legislativních princip�, zm�ny územního 

�len�ní, horizontální i vertikální transformace v rozd�lení �inností, dekoncentraci 

a decentralizaci. Cílem reforem je mimo jiné snaha o osamostatn�ní územní 

samosprávy od státního vlivu, zvýšení efektivnosti vynaložených prost�edk�, 

zapojení regionální politiky EU do politických cíl� státu, rozvoj kvalifikace 

zam�stnanc�. Transformace ovliv�ují i hospoda�ení samospráv, organizací ve�ejného 

sektoru, intenzifikaci ve�ejné kontroly nap�. prost�ednictvím zdokonalení 

informa�ních systém� a zve�ej�ování informací. Fiskální decentralizace v rozpo�tové 

soustav� �R probíhá hlavn� prost�ednictvím dotací a da�ového ur�ení [�ech 2009: 

34–41]. 

Vzájemné vazby mezi orgány státní správy v �eské republice jsou p�esn�

stanoveny, jejich hierarchie je vytvá�ena shora dol�. Vrcholným orgánem státní 

správy, výkonné i politické moci je vláda, která �ídí, kontroluje a reguluje sou�innost 

jiných subjekt� ve�ejné správy, dále samoz�ejm� vykonává rozhodnutí parlamentu 

a vydává vládní na�ízení. Mezi úst�ední orgány státní správy pat�í jednotlivá 

ministerstva a ostatní úst�ední orgány. Orgány státní správy mají všeobecnou nebo 

specializovanou p�sobnost (nap�. �eský statistický ú�ad), v rámci ministerstev 

se mohou z�izovat i speciální orgány státní správy (nap�. �eská školní inspekce). 

Tzv. dekoncentráty státní správy jsou zákonem z�izovány na místní �i regionální 

úrovni (v�tšinou za ú�elem lepší dostupnosti pro ob�any, nap�. celní správa) [Ibid.]. 

Rozpo�tová pravidla 

Vazby uvnit� rozpo�tové soustavy a její hospoda�ení v �R ur�uje zákon �. 218/2000 

Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních 

rozpo�t�. Tyto legislativní normy mimo jiné upravují p�edpisy o poskytování a 

využívání dotací ze státního rozpo�tu, eventuální transfery v rozpo�tech �i sankce za 

p�estupky proti pravidl�m, definují pojmy jako ro�ní rozpo�et nebo rozpo�tový 

výhled [Ibid.]. 
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Závazné �len�ní pen�žních operací ve�ejných rozpo�t� v �eské republice 

stanovuje vyhláška Ministerstva financí �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�. 

P�i zpracovávání údaj� se hledí na jednotnost, srozumitelnost, kompatibilitu, 

dlouhodobou stabilitu a závaznost t�íd�ní (na základ� pen�žního principu). 

To napomáhá p�ehlednosti, umož�uje a usnad�uje rozpo�tové analýzy, srovnatelnost 

vykazovaných údaj� (p�íjmy, výdaje, salda hospoda�ení) [Ibid.]. Rozpo�tová skladba 

klasifikuje p�íjmy a výdaje ze �ty� hledisek:  

a) odpov�dnostní (kapitolní, organiza�ní),  

b) druhové,  

c) odv�tvové (funk�ní),  

d) konsolida�ní. 

Odpov�dnostní (jinak též kapitolní �i organiza�ní) t�íd�ní je nepovinné pro obce a 

kraje, d�lí p�íjmy a výdaje státního rozpo�tu dle jednotlivých správc� kapitol, tedy 

p�edevším management� ministerstev [Peková, Pilný, Jetmar 2008: 242–243]. 

Detailní principy �len�ní p�íjm� a výdaj� do kapitol jsou vymezeny v § 10 

zákona �. 218/2000 Sb. Kapitoly vystihují sféru kompetencí a odpov�dnosti 

úst�edních orgán� státní správy a ostatních státních složek. Rozpo�et kapitoly 

zahrnuje p�íjmy a výdaje správce kapitoly i organiza�ních složek státu v�etn� dotací, 

p�ísp�vk� a odvod� v jejich p�sobnosti. Krom� toho obsahuje dotace a návratné 

finan�ní výpomoci fyzickým a ostatním právnickým osobám, jež spadají 

do p�sobnosti správce kapitoly [Zákon �. 218/2000 Sb.]. 

Výše uvedené odstavce slouží k pochopení systému ve�ejných výdaj�

v �eské republice a zasazení výdaj� státního rozpo�tu v kapitole 334 Ministerstvo 

kultury do jejich celkového rámce. Odpov�dnostní t�íd�ní se povinn� vztahuje ke 

státnímu rozpo�tu. Pro rozbor výdaj� na kulturu v intencích této diplomové práce tak 

poslouží práv� kapitolní typ �len�ní ve�ejných výdaj�. 

V absolutních hodnotách se výdaje státního rozpo�tu samostatné �R 

na kapitolu 334 Ministerstvo kultury významn� zvýšily – z 2,323 mld. K� v roce 

1993 na 10,416 mld. K� v r. 2014. P�i pohledu na reálné pom�rové ukazatele v níže 

uvedené tabulce je však z�ejmé, že výdaje zmín�né kapitoly tvo�í za období mezi lety 

1993–2014 v pr�m�ru zhruba 0,731 % všech výdaj� státního rozpo�tu. O pom�rn�

stabilizovaném podílu na celkových výdajích vypovídá nevýrazný rozptyl 



94 

sledovaných hodnot, kdy nejmenší �ást byla Ministerstvu kultury schválena 

na rok 2011 (0,619 %, odpov�dným ministrem kultury p�i p�íprav� státního rozpo�tu 

Ji�í Besser), naopak nejvyšší podíl pro sv�j resort dokázal vyjednat Ji�í Balvín na rok 

2014 (0,860 %). 
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Rovn�ž p�i srovnání výdaj� kapitoly 334 se základní výkonnostní 

makroekonomickou veli�inou HDP za uplynulých 22 let je patrná ustálenost výdaj�

resortu bez výrazn�jších výkyv� (dlouhodobý podíl �iní 0,203 %). S postupem �asu 

lze vypozorovat nepatrn� pozitivní trend, kdy výdaje Ministerstva kultury od roku 

2007 neklesají pod úrove� 0,2 % HDP (s výjimkou již výše zmín�ného 

podpr�m�rného roku 2011). Výdaje Ministerstva kultury v roce 1993 tvo�ily 0,194 % 

vyprodukovaného HDP v tomtéž roce, v roce 2015 už tyto výdaje �inily 0,244 % 

celkového HDP. 

P�i porovnání výdaj� na kulturu z centrálního rozpo�tu s celkovými výdaji 

státního rozpo�tu �i s HDP v �eské republice je zajímavá statistika za celou EU. 

Dle dostupných dat Eurostat s HDP pom��uje širší položku, a to dohromady výdaje 

na rekreaci, kulturní a církevní výdaje (nelze tak relevantn� pom��ovat s výší výdaj�

na kapitolu 334 v �R). I když je k dispozici kratší �asovou �adu, je zjevné, že objem 

centrálních výdaj� na kulturu (m��eno pom�rem k celkovým výdaj�m i k HDP) je 

podobn� jako v �R pom�rn� rovnovážný, v �ase prakticky neroste ani neklesá. Za 

období mezi lety 2002–2012 podíl výdaj� na rekreaci, kulturu a církve �inil v EU 

v pr�m�ru 2,33 % celkových výdaj�, v pom�ru k HDP pak 1,13 % [File 2014]. 

Tab. �. 7: Vývoj výdaj� na (rekreaci,) kulturu (a náboženství) EU 27 [File 2014] 

Evolution of total general 
government expenditure, 
EU-27 

recreation, culture and 
religion % of total 
expenditure 

recreation, culture and 
religion % of GDP 

2002 2,3 1,1 

2003 2,3 1,1 

2004 2,3 1,1 

2005 2,3 1,1 

2006 2,4 1,1 

2007 2,4 1,1 

2008 2,4 1,2 

2009 2,4 1,2 

2010 2,3 1,2 

2011 2,2 1,1 

2012 2,3 1,1 
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Obdobn� jako zna�ná �ást kapitol státního rozpo�tu i Ministerstvo kultury je hlavn�

výdajovou položkou, když p�íjmy vygenerované kapitolou 334 do státního rozpo�tu 

tvo�í zlomek vynaložených výdaj�. Pro dokreslení zmín�ného stavu za roky 2010–

2014 uvádí p�iložená tabulka exaktní p�ehled analyzované rozpo�tové položky 

v�etn� reálného pln�ní. 

Tab. �. 8: Reálné pln�ní - kapitola 334 státního rozpo�tu [zdroj hodnot: Zákon �. 433/2010 Sb., 

zákon �. 455/2011 Sb.,  zákon �. 504/2012 Sb., zákon �. 475/2013 Sb., Ministerstvo financí 2011, 

Ministerstvo financí 2012, Ministerstvo financí 2013, Ministerstvo financí 2014, Poslanecká 

sn�movna 2015, vlastní zpracování]

    2010 2011 2012 2013 2014 

plánované výdaje kap. 334 
mld. 
K�

8,248 7,295 8,422 8,890 10,416

plánované p�íjmy kap. 334 
mld. 
K�

0,669 0,560 1,155 1,772 0,649

skute�né výdaje kap. 334 
mld. 
K�

7,706 7,863 8,499 10,482 10,930

skute�né p�íjmy kap. 334 
mld. 
K�

0,712 0,882 0,881 0,612 1,657

Krom� státního rozpo�tu nebo rozpo�tu Ministerstva kultury se samoz�ejm� na 

výdajích na kulturu podílí i fondy (Státní fond kultury �R a Státní fond pro podporu 

a rozvoj �eské kinematografie) a místní rozpo�ty [Peková, Pilný, Jetmar 2008: 416–

417]. V prohlášeních vlád a v koncep�ních dokumentech, je však kultura vztahována 

p�edevším ke státnímu rozpo�tu a p�ípadn� k HDP, jak zde bylo uvedeno. 
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P�íloha 2: Seznam sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví 

UNESCO

Jedním z nejrozsáhlejších projekt� specializované agentury OSN – UNESCO, je 

tvorba Seznamu sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO12, kde je 

možné nalézt práv� i d�dictví �i p�ímo památky kulturní (745), p�írodní (188) a 

smíšené (29), které se nachází ve sto padesáti sedmi státech sv�ta [World Heritage 

List © 1995–2012]. 

Úmluva o ochran� sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO, 

tedy st�žejní dokument týkající se daného tématu této organizace ustavující vznik 

samotného Seznamu památek UNESCO, pochází již z roku 1972.  Podle tohoto 

dokumentu docházelo dvaadvacet let k zápisu památek, avšak jejich výb�r byl 

po této dob� zhodnocen jako vychýlený ve prosp�ch ur�itých oblastí, a to p�evážn�

již rozvinutých, jako je Evropa apod. K tomuto záv�ru dosp�ly analýzy provád�né 

v letech 1987–1993 jedním z poradních orgán� Mezivládního výboru pro ochranu 

sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví (zkrácen�: Výboru pro sv�tové d�dictví), 

které vyústily v revizi principu zápisu památek na Seznam v podob� nové Globální 

strategie pro reprezentativní, vyvážený a v�rohodný Seznam sv�tového d�dictví, 

která klade do pop�edí kritérium diverzity - kulturní a p�írodní rozmanitosti 

mimo�ádné univerzální hodnoty. D�ív�jší vychýlený zápis totiž pramenil ze dvou 

hlavních oblastí – strukturální a kvalitativní, na které po p�ijetí zmín�né strategie 

byla upoutána výjime�ná pozornost, a m�ly být p�eklenuty kritériem diverzity. 

Strukturální bariéry v zápisu památek na Seznam podle šet�ení spo�ívaly v samotné 

složitosti nomina�ního procesu, �ízení a ochran� kulturních objekt�. Kvalitativní 

d�vody se poté zakládaly na zp�sobu identifikace a hodnocení objekt� kulturního 

d�dictví. Z hlediska Globální strategie a celé Úmluvy o ochran� sv�tového 

kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO, bylo proto v pr�b�hu posledních 

devatenácti let pot�šující p�istoupení t�iceti devíti nových stát� p�evážn� z oblasti 

východní Evropy, Afriky, tichomo�ských a arabských stát� [Global Strategy © 

1995–2012].

                                                
12 dále jen Seznam 
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UNESCO v �R 

Úmluva o ochran� sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví byla ratifikována 

�eskou a Slovenskou Federativní republikou v roce 1991. S Úmluvou související 

agenda sledovaná v této práci je p�evážn� v gesci dvou ministerstev. 

Pod Ministerstvo zahrani�ních v�cí spadá Stálý sekretariát �eské komise 

pro UNESCO, který plní rozhodnutí �eské komise pro UNESCO vzniklé v roce 

1994 na základ� usnesení vlády jako její poradní orgán [�eská komise 2006]. 

Druhým st�žejním ministerstvem je Ministerstvo kultury. To se v�nuje pé�i o kulturu 

a kulturní d�dictví na p�íklad ve speciálním programu Podpora pro památky 

UNESCO a dalších [Ku�ová 2009]. Z tohoto popisu je tedy z�ejmé, že otázka 

efektivního pln�ní Úmluvy je vysoce strukturovaná mezi jednotlivými orgány, 

které musí vzájemn� spolupracovat. 

�eská republika tak v sou�asné dob� má na Seznamu uvedených patnáct 

záznam� – z toho t�i nehmotné (nemateriální) [Hlavní strana © 2013].  Již v roce 

1992 byla na prestižní Seznam zapsána t�i místa – Tel�, Praha a �eský Krumlov. 

Památkou UNESCO se pak v pr�b�hu dalších let v �eské republice staly následující 

objekty v abecedním po�adí podle m�sta, u nichž byla mimo jiné uznána 

a odargumentována mimo�ádná univerzální hodnota, o které bude pojednáno dále: 

• Brno – vila Tugendhat, 

• �eský Krumlov – historické centrum, 

• Holašovice – vesnická rezervace, 

• Krom��íž – zahrady, zámek, 

• Kutná Hora – historické centrum, chrám svaté Barbory, katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, 

• Lednicko-valtický areál, 

• Litomyšl – zámek, zámecký areál, 

• Olomouc – sloup Nejsv�t�jší trojice, 

• Praha – historické centrum, 

• Tel� – historické centrum, 

• T�ebí� – židovská �tvr�, bazilika svatého Prokopa, 
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• Ž�ár nad Sázavou – poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené 

ho�e. 

Na seznam byly rovn�ž za�azeny t�i nehmotné památky mimo�ádné univerzální 
hodnoty: 

• Masopust (Hlinecko), 

• Slovácký Verbu�k, 

• Sokolnictví [UNESCO památky © 2013]. 

Náležitosti nominace a proces zápisu na Seznam 

Jak již bylo nazna�eno, souvisí možnost zápisu památky na Seznam v první �ad�

s její mimo�ádnou univerzální hodnotou a tím, jak je v prohlášení daného státu tato 

hodnota formulována.13 Stát proto musí v návrhu jejího zápisu dostate�n� podložit 

a od�vodnit, v �em mimo�ádná univerzální hodnota spo�ívá, podle jakých kritérií 

(podle Opera�ních sm�rnic k provád�ní Úmluvy o ochran� sv�tového kulturního 

a p�írodního d�dictví) by m�l Výbor sv�tového d�dictví rozhodnout o jejím zápisu na 

Seznam. Práv� tato kritéria (pom�rn� stabilní, ale cílen� zp�es�ovaná Výborem 

sv�tového d�dictví) ur�ující mimo�ádnou univerzální hodnotu mají zaru�ovat 

d�v�ryhodnost a výlu�nost Seznamu [Vl�ková, Ku�ová, Beneš 2011: 11–15].  

Díky tomu „lze uvést, že mimo�ádná univerzální hodnota je: 

1) úst�edním bodem každé nominace, 

2) tím, co je hodnoceno, v�etn� výstižnosti jejího zd�vodn�ní, 

3) to, pro� je statek na seznam Seznam sv�tového d�dictví zapsán 

4) to, co je pot�eba zachovat v rámci ochrany, pé�e a správy“

[Vl�ková, Ku�ová, Beneš 2011: 11].

Tento postup �i formát nominace je bezvýhradn� vyžadován od roku 2007. 

Mimo�ádná univerzální hodnota a její prohlášení je proto problematicky ur�itelná 

u památek zapsaných p�ed tímto datem. Z nejasnosti toho, co je p�edm�tem ochrany 

pramenící z neur�ené mimo�ádné univerzální hodnoty, docházelo k používání �i 

tvorb� nevhodných nástroj� na ochranu t�chto statk�. Proto Výbor sv�tového 

d�dictví na�ídil zhotovit retrospektivní prohlášení i u statk� zapsaných na Seznam 

                                                
13 v n�kterých p�ekladech je možné najít ozna�ení „Výjime�ná sv�tová hodnota“ nebo také 
„Vynikající univerzální hodnota“ [Ku�ová 2009] 
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mezi roky 1978–2007 podle jejich dobových okolností zápisu. Díky retrospektivním 

prohlášením pak lze totiž objektivn�ji hodnotit možná porušení podmínek pro 

uchování statk� apod. V metodických publikacích je také zve�ej�ován jednotný 

formát, který by m�l být p�i p�íprav� prohlášení mimo�ádné univerzální hodnoty

dodržován [Vl�ková, Ku�ová, Beneš 2011: 12–13]. Ten je tedy sou�ástí rozsáhlé 

nomina�ní dokumentace odpovídající Opera�ním sm�rnicím, ve kterém se stabiln�

vyskytují tyto „kapitoly: 

1) identifikace památky �i lokality, 

2) popis památky �i lokality, 

3) od�vodn�ní hodnot pro zápis a srovnávací analýza, 

4) stav zachování a faktory ovliv�ující památku �i lokalitu, 

5) ochrana a pé�e o památku �i lokalitu, 

6) informace o monitoringu, 

7) dokumentace, 

8) kontakty a odpov�dné osoby, 

9) podpis jménem nominujícího státu“ [Ku�ová 2009: 69]. 

Celkov� pak proces zápisu památky na Seznam probíhá podle následujícího 
schématu: 
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Obrázek 4: Schéma zápisu památky na Seznam [Ku�ová 2009, vlastní zpracování] 
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