Jednání ministra kultury ČR se zástupci APPOK proběhlo úspěšně
Zástupci APPOK jednali s ministrem kultury PhDr. Lubomírem Zaorálkem o postupu
záchrany živé kultury v Česku. APPOK se stane součástí pracovní skupiny vedené
ministerstvem kultury ČR, aby pomohla najít společné řešení, které bude spravedlivé
a smysluplné pro všechny.
Dne 12.5.2020 se formou videokonference sešla pracovní skupina APPOK s ministrem kultury panem
PhDr. Lubomírem Zaorálkem a jeho náměstkem pro řízení sekce živého umění Mgr. Milanem
Němečkem, Ph.D.
Za APPOK jednali: Viliam Ďuriš, Janis Sidovský, Robert Schaffer, Jana Heřmánková, Romana
Jedličková a právní zástupci Ladislav Peterka a Martin Řanda,
Za festivaly: za FESTAS: Marek Vohralík, za festival Hradecký slunovrat: Vašek Müller, za Beseda u
Bigbítu: Pavel Uretšlégr a videokonference se účastnil i místopředseda SAI (Svaz autorů a
interpretů): Jakub Nový
Všichni zúčastnění se dohodli na nutnosti úzce spolupracovat a ze strany ministerstva kultury bylo
přislíbeno vytvoření dvou pracovních skupin. Do pracovních skupin na ministerstvu budou přizváni
zástupci APPOK. První skupina by se měla věnovat kulturním akcím v širším měřítku – od výstav, přes
divadelní a koncertní představení až po festivaly. Druhá skupina bude zaměřena úzce na hudbu. Celé
jednání probíhalo ve vzájemné shodě, kde hlavním tématem byla možnost rozvolňování
mimořádných opatření při pořádání kulturních akcí a snížení DPH na vstupenky.
Všechny jednající strany se jednoznačně shodly, že je nutné respektovat epidemiologickou situaci
v souvislosti COVID-19 a sledovat její vývoj. Sám ministr kultury, pan Lubomír Zaorálek, potvrdil
tendenci ministerstva postupně uvolňovat počty návštěvníků na kulturních akcích. Koncem května
by to mohlo být do 500 osob a v případě, že se situace bude vyvíjet příznivě, tak připustil do
konce léta i akce pro ještě větší počty návštěvníků. Tyto odhady potvrdil i ve večerním
zpravodajství CNN Prima News, takže se nejedná o nějaké kuloárové informace, ale jasnou zprávu,
že rozvolňování kultury je pro ministra prioritou. Všechna rozhodnutí ale podléhají epidemiologické
situaci v zemi. Vláda rozhodně nechce dopustit zhoršení situace díky nějakým neuváženým krokům.
APPOK a zástupci festivalů se zavázali k přísnému dodržování hygienických podmínek, na které
budou dohlížet samotní pořadatelé akcí.
APPOK dále iniciovala jednání o dalších formách pomoci celému segmentu kultury, a to snížením
DPH z prodaných vstupenek na kulturní akce z 15 % na 10 % a snížením nájmů v prostorách
vlastněných státem. Na všechny tyto návrhy reagoval ministr kultury Zaorálek vstřícně a potvrdil,
že vláda o tomto návrhu bude jednat.
Na závěr byl podrobně diskutován vládní návrh využití voucherů jako náhrady za zrušené či
přesunuté kulturní akce. Zástupci APPOK vysvětlili organizační úskalí tohoto návrhu ať už se jedná o
to, komu voucher přidělit – plátci vstupenky nebo tomu, kdo vstupenku např. dostal, a také na riziko
s možností zvolit si jinou, třeba dražší akci od stejného pořadatele bez nutnosti doplatku. I na tyto
připomínky pan Zaorálek reagoval vstřícně, protože ministerstvo chce vydat funkční opatření, které
bude užitečné všem.
Všichni členové jednání se shodli na další spolupráci a osobním setkání, které by se mělo
uskutečnit v nejbližší době.
Věříme, že se APPOK podaří vyjednat s vládou řadu smysluplných opatření, která budou spravedlivá
pro všechny, jak pro samotné pořadatele, tak pro návštěvníky. Zároveň si budeme všichni velmi
držet palce, aby epidemiologická situace v celé ČR byla i nadále příznivá a kultura se mohla opět
nadechnout.
Tým APPOK

