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VÁŽENÝ PÁN

KAREL SCHWARZENBERG
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

Loretánské náměstí 101/5
118 00  PRAHA 1 – HRADČANY
ČESKÁ REPUBLIKA

V Košicích dne 28.ledna 2011

VAŠE EXCELENCE, VÁŽENÝ PANE MINISTŘE
A MÍSTOPŘEDSEDO VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY,

v odpovědích  čelných  představitelů  České republiky  i v odpovědi  Vaší  na 
prosby  desítek  kulturních  institucí,  orgánů  samosprávy  Košic  a celého  kraje  i na 
prosby české komunity a jiných občanů, kteří Vám zaslali petici žádající zachování 
činnosti Českého centra v Košicích, byla jako hlavní důvod rozhodnutí, které tisíce 
lidí přijali s lítostí a rozhořčením, uváděna nutnost šetřit prostředky státního rozpočtu 
ČR. Takový důvod je jistě relevantní.

Protože se však s ukončením činnosti Českého centra v Košicích nemůžeme 
a nechceme smířit a protože i pro nás jsou zároveň zájmy České republiky důležité 
a už 15 let  je tu důsledně a dobrovolně svou činností hájíme, hledali  jsme řešení, 
které  by  uváděný  důvod  a zájmy České republiky  akceptovalo  a toto  řešení  jsme 
našli! Lapidární argumenty uvádí následující tabulka a komentář k ní.

ROK 2010 ČESKÉ CENTRUM BRATISLAV ČESKÉ CENTRUM KOŠICE

ROZPOČET 3 868 000,-Kč 3 106 000 Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ 2 2,5
POČET STÁŽISTŮ
MINIMÁLNĚ NA 6 MĚSÍCŮ ZDARMA

0 4

ZÁZEMÍ CENTER 2 malé kanceláře na ZÚČR Bratislava
Velký dům se  zázemím, knihovna, 
výstavní sál, kanceláře, 2 bytové jednotky 
a přiléhající zahrada

PRONÁJMY Z BUDOVY 0 cca 133 000 Kč
NÁKLADY NA BUDOVU Pronájem hrazený Ministerstvu ZV? cca 340 000Kč

POČET AKCÍ ZA ROK 2010 93 (počítáno dle internetové stránky) 159 z toho 32 ve vlastních prostorách a ve 
vlastní produkci

České centrum Bratislava s rozpočtem o 762 000 Kč vyšším než České cent-
rum Košice realizovalo v roce 2010 93 programů, zatímco ČC Košice 159 programů. 
Tím nesnižujeme nijak  práci  ČC Bratislava,  to  bychom si  nikdy ani  v myšlenkách 
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nedovolili. Důvodem rozdílu jsou podle nás zcela jiné skutečnosti. Poptávka po české 
kultuře  realizované  Českým  centrem  je  v Košicích  a na  východě  Slovenska 
několikanásobně vyšší, neboť v Bratislavě jsou i početné jiné její zdroje. Z poptávky 
vyplývá  i větší  počet  kulturních  a jiných  institucí,  které  s ČC Košice  dobrovolně 
spolupracují  na  její  realizaci  organizačně  i finančně,  včetně  přímého  financování 
(sponzorské dary za rok 2010 ve výši 7 000 €) nebo spolupořádáním programů (jen 
Český spolek v Košicích v roce 2010 ve Dnech české kultury 40 000 €).

Po ukončení činnosti ČC Košice část těchto spolupracujících institucí nebude 
mít  dále zájem o spolupráci.  Značnou část finančních zdrojů ČC Košice bylo  díky 
vlastní budově se zázemím a zahradou v atraktivní části města možné použít na jiné 
položky nákladů než pronájem prostor na realizované kulturní programy charakteru 
výstav, literárních a filmových večerů a dalších. ČC Košice navíc část svých prostor 
pronajímalo  a tím  se  roční  náklady  na  provoz  budovy  snížily  o 133 000 Kč. 
V ČC Košice pracovali zdarma víc než 6 měsíců 4 stážisté, honorovaní z prostředků 
evropských fondů.

Zřejmé jsou i další skutečnosti. Plánovaným prodejem budovy, ve které sídlí 
ČC Košice a kterou velmi vstřícně prodalo město Košice v roce 1994 České republi-
ce  pro  účely  generálního  konzulátu  (a tento  fakt  je  v Košicích  všeobecně  znám) 
vznikne  trhlina  ve  vzájemných  vztazích  a České republice  se  už  nikdy  nepodaří 
v Košicích  své  zastoupení  zřídit,  vyklízí  tedy  dobrovolně své pozice  na východě, 
které  mohly  být  základnou  pro  další  rozvoj  vztahů  politických,  kulturních 
a hospodářských i dál než po hranice Slovenska.

Slovenská  obchodní  a průmyslová  komora,  regionální  komora  Košice 
projevila vážný zájem o pronájem horních částí budovy ČC za sumu, která by úplně 
pokryla roční náklady na budovu.

Pokud  jsou  vážně  míněny  sliby,  že  ČC Bratislava  bude  rozvíjet  kulturní 
aktivity v Košicích a jinde na východním Slovensku, bude muset být jeho rozpočet 
navýšen a takto navýšené prostředky budou používány úplně zbytečně i na pronájem 
prostorů na programy jím pořádané a na ubytování pracovníků, kteří budou programy 
realizovat.

Řešením pro dobrého hospodáře by logicky bylo přesídlení Českého centra 
Slovensko  z Bratislavy  do  Košic  a zrušení  ČC Bratislava.  Pokud  ČC Slovensko 
dostane  v Košicích  dosavadní  rozpočet  bratislavského  ČC,  bude  z něho  moci 
realizovat  programy  na  celém  Slovensku  a pouze  v tom  případě  se  ušetří 
3 miliony Kč. V opačném případě jsou pouze 2 možnosti. Buď se ušetří, ale pak se 
v Košicích a na východě česká kultura Českým centrem realizovat nebude, nebo se 
dodrží sliby, realizovat se bude, ale pak se nic neušetří.

Vážený pane ministře,  jsme přesvědčeni,  že  jste  nebyl  před rozhodnutím 
o věci správně a úplně informován a že Váš zdravý rozum a zodpovědnost dobrého 
hospodáře zvolí správné řešení.

S úctou

za Předsednictvo Českého spolku v Košicích
MUDr.Dagmar Takácsová, předsedkyně
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